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Mezei András Erdélyben, a Hargita 
megyei Ditróban született 1977. novem-
ber 27-én. Katonai szolgálata után Bu-
dapestre költözött, majd 2002-ben felvé-
telét kérte a Veszprémi Főegyházmegye 
szemináriumába. 2008. június 14-én 
Szendi József nyugalmazott veszprémi 
érsek pappá szentelte. Segédlelkészként 
első szolgálati helye Keszthely volt, a 
főtéri Magyarok Nagyasszonya-plébá-
nián tevékenykedett öt évig. A Ranol-
der János Római Katolikus Általános 
Iskola hittantanáraként a fiatalok ok-

tatásához-neveléséhez is nagyon so-
kat hozzáadott. Keszthelyről 2013-ban 
Csabrendek nagyközségbe került, ahol 
két évig szolgált plébánosként. Főpász-
tora, Márfi Gyula érsek 2015. június 15-i 
hatállyal felmentette utóbbi beosztása 
alól és engedélyezte számára, hogy meg-
határozott időre a clevelandi Szent Im-
re-plébánia többségében magyar hívei-
nek lelkipásztora legyen. A Gondviselés 

így őt az Amerikai Egyesült Államokba 
vezette, oda, ahol mindmáig az ország 
legnagyobb lélekszámú magyar közössé-
ge él. A Szent Imre-templom kormányzó-
jaként, majd a Szent Erzsébet-templom 
plébánosaként is sokat tett azért, hogy 
az ott élő magyar hívek anyanyelvükön 
imádkozhassanak és énekelhessenek.                                                                              
A belső törvényekről és a tradíciókról 
úgy tartja, azok bármilyen külső nehézsé-
gek közepette is tartást adnak, irányt mu-
tatnak az embernek, a diaszpórában élők 
számára pedig a magyar nyelv elsajátí-
tása és rendszeres gyakorlása a kulturá-
lis identitás megőrzésének legfontosabb 
eszköze. Kérte a fiatalokat, hogy min-
dennap vizsgálják meg lelkiismeretüket: 

beszélnek-e eleget magyarul, 
egymással otthon, a magyar 
iskolában, a cserkészetben, 
az órákon és a foglalkozások 
szüneteiben. Mozgatójává 
vált a nemzeti ünnepi megem-
lékezéseknek, jótékonysági 
rendezvényeknek. A Bocskai 
Rádió hullámhosszán is rend-
szeresen megosztotta gondo-
latait a hallgatókkal. A haza-
térő Mezei András köszönetet 
mondott a templom körül 
szolgálatot végzőknek, a 
rendezvények szervezői-
nek, az imacsoportoknak, a 
képviselőtestületnek, a kó-
rusoknak, a Clevelandben 
működő tizenkilenc magyar 
egyesületnek, a Bocskai Rá-
diónak, a KCSP-ösztöndíja-

soknak és mindenkinek, akinek a kitar-
tását és áldozatos munkájának példáját 
hazavitte Magyarországra. Mezei And-
rás ez év augusztusától a Veszprémi 
Főegyházmegyében, a keszthelyi Kis 
Szent Teréz Karmelita Bazilika plébáno-
saként folytatja szolgálatát. A clevelandi 
magyar hívek lelkipásztora ez év nyará-
tól a Felvidékről elszármazott dr. Bóna                      
Richárd atya.

Dr. Tempfli Imre
plébános, teológus, egyháztörténész, 
Stuttgart,  Németország

Tempfli Imre 1954. december 3-án 
született a Szatmár megyei Kaplonyban. 
Elemi iskoláit szülőfalujában, közép-
iskoláit Nagykárolyban végezte. 1973 
őszén felvételt nyert a gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Hittudományi Főiskolára, 
1979. június 21-én szentelte pappá Jakab 
Antal püspök a gyulafehérvári székesegy-
házban. Előbb Máramarosszigeten, majd 
1985. október 7-től Nagybányán a Szent-
háromság-plébánián volt segédlelkész. 
1986. szeptember 11-én plébánosi kineve-
zést kapott Alsóhomoródra. 1990 őszétől 
teológiai tanár és fegyelmi prefektus lett 
a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. 
1991 és 1993 között Rómában a Gergely 
Egyetemen egyháztörténelmi tanulmá-
nyokat folytatott és licenciátusi fokozatot 
szerzett. 1993. október 1-jétől a szatmári 
Szent Család-plébánia lelkésze, december 
1-től plébánosa volt. 1994. április 16-án 
kinevezték a németországi Kirche in Not/
Ostpriesterhilfe katolikus nemzetközi se-
gélyszervezet osztályvezetőjévé Königs-
tein im Taunus-ban. E hivatalának meg-
tartása mellett, 2001. május 1-jétől 2002. 
április 18-ig, Reizer Pál püspök haláláig 
püspöki helynök volt a Szatmári Egyház-
megyében. Közben 1994. június 22-én 
Budapesten a Pázmány Péter Hittudomá-
nyi Akadémián doktori fokozatot szerzett 
teológiából. Számos könyv és tanulmány 
szerzője. 2007-től a stuttgarti Szent Gel-
lért Magyar Katolikus Egyházközség plé-
bánosa volt, amelytől 13 év után, 2020 
júliusában betegnyugdíjba vonulása miatt 
elbúcsúzott. Elköszönő szentmiséjén Lu-
kács József kölni magyar plébános ezeket 
a szavakat intézte hozzá: „Kedves Imre 
atya! Mint volt tanítványod és sok-sok 
éven keresztül kollégád, mint jó barátod, 
szeretném szélesíteni azok köszönetének 
sorát, akik itt kifejezték neked hálájukat. 
Olyan jó látni, hogy te közösséget épí-
tettél, lelkeket ápolsz, ápoltál, és többek 
között volt időd és energiád, hogy még a 
kollégákkal – magyar lelkészekkel – is tö-
rődj és az egyházmegyéd határain túl is 
szorgosan ápold a közösségeket. Kölnben, 

Brüsszelben, Zürichben, és ki tudja, hány 
helyen, elvállaltad, hogy hirdeted az evan-
géliumot és bátorítasz bennünket, hogy 
haladjunk Jézus útján. Köszönetemet egy 
verssel szeretném kifejezni, amelyet egy 
volt egyházmegyés paptársad írt, aki ne-
kem osztályfőnököm volt. Nagyon jól ösz-
szefoglalta Simpf János tanár úr azt, amit 
a közösség, jómagam és minden ember, 
aki veled találkozott, érez. Köszönet he-
lyett (részlet): „…Tudjuk, nagyon csekély, 
mit Neked adhatunk, / hálálkodó szavunk 
csak hitvány dadogás. / Legyen e gyenge 
vers köszönet mindenért, / egy mindent 
kárpótló baráti kézfogás!”

Tempfli Imre a plébánia közösségi ol-
dalára 2020. július 19-én ezt az üzenetet 
jegyezte be (részlet): „...Csak azt tudom, 
hogy életem szegényebb lenne, ha Ti nem 
lennétek... Nem lenne benne annyi hit, 
annyi remény, annyi szeretet, annyi szép 
közös emlék, öröm, derű, szín, annyi fény... 
Csak azt tudom, hogy ha nem lennétek, 
akkor hiányozna belőle egy biztos pont, 
egy sziget... hiányozna belőle az elmúlt 
13 év otthonának a melege... Nélkületek 
nem lennék én... Köszönöm Nektek, hogy 
vagytok! Köszönöm Nektek, hogy léteztek! 
Köszönöm, hogy életem egyik legnagyobb 
ajándéka lettetek! Isten áldjon Bennete-
ket! Lelkipásztori és baráti szeretettel! 
Imre atya” 

A stuttgarti híveket ez év nyarától a 
Szatmári Egyházmegyéből származó 
Merlás Tibor atya látja el.
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Dr. Nagy László
plébános, érseki helynök, egyházi 
bíró, Whitby/Toronto, Kanada

Nagy László Balánbányán született 
1970. május 15-én. Kétéves korában 
szülei Gyergyószárhegyre költöztek, 
gyermekkorát ott élte három testvérével 
együtt. Az általános iskolát a szárhegyi 
Bethlen Gábor Általános Iskolában, a 
gimnáziumot a ditrói Puskás Tivadar 
Iskolaközpontban végezte. 1989-ben 
jelentkezett a gyulafehérvári teológiára. 
1995. június 25-én szentelte pappá Jaku-
binyi György érsek a gyulafehérvári szé-
kesegyházban. Papi jelmondata: „Amint 

én szerettelek benneteket, úgy szeressé-
tek ti is egymást” (Jn 13,34). Ugyanazon 
év őszén posztgraduális tanulmányokat 
kezdett Kanadában, az Ottawai Egye-
temen. 1997-ben kánonjogi licenciá-
tust szerzett és hazatért Erdélybe. Ko-
lozsváron a Szent Mihály-főplébánián 
szolgált segédlelkészként, majd egy 
év múltán kinevezték érseki titkárnak. 
1998-től 1999-ig töltötte be ezt a tisz-
tet, ekkor útja visszavezette az Ottawai 
Egyetemre, ahol 2001-ben kánonjogból 
doktori fokozatot szerzett. 2002-től egy 
évig tanított a gyulafehérvári szeminá-
riumban. Ezt követően ismét visszatért 
a Torontói Főegyházmegyébe, ahol né-
hány hónapnyi segédlelkészi beosztás 
mellett irodaigazgatóként és az Ottawai 
Fellebbezési Bíróság bírájaként kez-
dett ismerkedni az előtte álló új kihívá-
sokkal. Különböző beosztásai mellett 
tizenkét éve plébánosként is szolgál 
Toronto külvárosában, Whitby-ben a 
Szent Család-plébánián, ahol híveivel a 
gyakorlatban is igyekszik megvalósítani 
az egyház missziós küldetését. Havon-
ta-kéthavonta magyar nyelvű szentmisét 
is bemutat egy kisebb magyar közösség-
nek. Huszonöt éves papi szolgálatáért és 
a kapott kegyelmekért kanadai plébániá-
ján júniusban, Gyergyószárhegyen pedig 
augusztus 15-én családja, rokonai, bará-
tai, paptestvérei és faluközössége jelen-
létében adott hálát a Jóistennek.

Varga Péter
plébános, Zürich, Svájc

Varga Péter 1971. január 12-én szüle-
tett Vácott. Penc községben nőtt fel négy 
testvérével, az általános iskolát is ott vé-
gezte. Az esztergomi Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnáziumban érettségizett 
1989-ben. Teológiai tanulmányait Bu-
dapesten a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Karán folytatta 
és 1994-ben bakkalaureátusi fokozatot 
szerzett. Diakónussá szentelése után, 
1994-től egy évet Bécsben a Pázmá-
neumban töltött, nyelvtanulás mellett a 
Bécsi Egyetemen Újszövetséget tanult 
és a keleti vallásokról szóló előadásokat 
hallgatott. 1995. június 17-én szentelték 
pappá Vácott. Két évig segédlelkész volt 
a nagykátai plébánián, majd plébános-
ként 1997–2003 között a Nógrád megyei 
Etesen szolgált, ahol hat falut jelentő 
három plébániát látott el. Püspöke in-
nen 2003-ban Érsekvadkertre helyez-
te, amelyhez Borsosberény, Horpács és 
Pusztaberki is hozzátartozott. Közben 
tagja volt az Egyházmegyei Papi Szená-                          
tusnak és főreferensként a Váci Egy-
házmegyei Hitoktatók Bizottságában, 
valamint a Karitatív Bizottságban is 
tevékenykedett. 2005-ben útja ismét az 
osztrák fővárosba vezette. A bécsi egy-
házmegyében eltöltött egy szabbatévet, 

amely alatt lelkipásztorkodott és e mel-
lett tanult is a Bécsi Egyetemen. 2006-
ban Vecsésre került. Lelkipásztorságára 
jellemző volt a régi hagyományok meg-

tartása mellett az új utak és módszerek 
keresése. Vecsési évei alatt ismerkedett 
meg a svédországi kezdeményezésű és 
Németországban is felkarolt, Krisztus-
füzér, Élet gyöngyei elmélkedő imafü-
zérrel, amelynek magyar nyelvterületen 
apostola lett. Könyvet és CD-t is össze-
állított az új lelkiségről. 2015-ben átvette 
az augsburgi magyar katolikus közösség 
vezetését, majd két év múlva a Zürichi 
Szent István Magyar Misszióban folytat-
ta szolgálatát, ahol ma is tevékenykedik. 
Ezüstmisés áldásban szülőfalujában au-
gusztus 2-án, Vecsésen augusztus 9-én, 
Zürichben pedig augusztus 23-án, a 
Szent István-búcsún részesítette híveit. 

A jubiláns László atya és Péter atya, a hazatérő András atya és a betegnyugdíj-
ba vonuló Imre atya további életére szerkesztőségünk nevében a Jóisten bőséges                     
áldását kívánjuk!

Varga Gabriella és Vencser László


