Főtisztelendő Mezei András első miséje a clevelandi Szent Imre római katolikus templomban

Szép nyári napsütéses reggellel ajándékozott meg bennünket a természet 2015. július 5-én vasárnap. A
clevelandi római katolikus Szent Imre egyházközség ekkor fogadta templomában főtisztelendő Mezei
András atyát, akit nagyméltóságú és főtisztelendő Márfi Gyula veszprémi érsek irányított hozzánk, hogy
volt plébánosunk, Siklódi Sándor atya két évvel ezelőtti váratlan halála folytán megüresedett
plébániánkon betöltse az egyházközségi kormányzói (adminisztrátori) feladatot. Kinevezését Márfi érsek
atya, Cserháti Ferenc püspök atya és a clevelandi megyéspüspök, Richard Lennon közös megegyezése
hozta létre. Mezei atya hivatalos kinevezésére hétfőn, július 6-án történik Lennon püspökkel való
személyes találkozása folytán.
Mezei atya június 26-án reggel érkezett a clevelandi repülőtérre, ahol a Szent Imre templom magyar
zászlókat tartó híveinek egy lelkes csoportja fogadta és üdvözölte. A repülőtéri fogadás után a jelenlévők
egyik családja elszállította a Szent Erzsébet templom plébániájára, ahol egy jelenleg meghatározatlan
időre kell tartózkodnia.
Július 5-én vasárnap a hívek és azoknak vendégei már fél tíz órától kezdve érkeztek a Szent Imre
templomba. Rövidesen Mezei atya is megérkezett. Az előtérben várakozó híveket sorra üdvözölte,
majd megszemlélte a templomot. Röviddel ezután fellátogatott a kórusra, ahol a templom
orgonistájával részletesen megbeszélte az aznapi liturgiát, majd érdeklődött az év nagyobb ünnepei
iránt, beleértve a közelgő augusztusi Szent István ünnepet, a novemberi Szent Imre emlékmisét,
Karácsonyt, a jövő Húsvétot, a Mária-koronázást, Pünkösdöt és Úrnapját. Továbbá érdeklődött a
templom férőhelyének mennyiségéről, ami körülbelül 330. Ezt követően az akkor már szép számban
megjelent egyenruhás cserkészekkel egyenként fogott kezet és kedves szavakkal üdvözölte őket.
Folyamatosan érkeztek a hívek és a vendégek. A mise kezdetén a jelenlévők létszáma megütötte a 280at. A kórus korlátjához erősített óriási felirat hirdette, hogy „Isten hozott, Mezei atya”.
A harang 10 óra 30 perckor jelezte a szentmise kezdetét. Mint a hónap első vasárnapja, erre esett a
hagyományos, úgynevezett ifjúsági mise is. A templom virágokkal díszített ünnepi pompában tündökölt
A bevonulási menet a feszületet vivő ministránsokból, utána az egyenruhás cserkészek tömött soraiból
tevődött össze, majd Mezei atya zárta be a bevonulási sort. A kezdeti ének, a „Szeretettel jönnek
Hozzád” elhangzása után Mezei atya üdvözölte a híveket, bemutatkozott, majd a cserkészek csoportját
és az ifjakat is meleg szavakkal köszöntötte.
A szentbeszéd után ifjakból és cserkészekből álló csoport szállította a felajánlási edényeket és tárgyakat
az oltárhoz, miközben a hívek sokasága a „Boldogasszony anyánk”-at énekelte. Két apró kisleány vezette
a felajánlási menetet a hozzájuk képest nagy kelyhekkel a kezükben. Az áldozás után a hívek, az ifjak és a
cserkészek a „Megkötöm magamat” cserkész templomi éneket énekelték. A szentmise végén Mezei atya
bővebben beszámolt kijelölésének rendeltetéséről, aminek szavai szerint az alapja a missziós „szolgálat”,
nem pedig a „parancsolás” vagy a „hatalom”. Elmondta, hogy szeretne minden egyes hívőt megismerni,
kisgyermekeket, ifjakat, „hajadonokat és a kötelék nélkülieket”, ifjú házasokat, idősebbeket, öregeket,
özvegyeket, betegeket és a házhoz kötötteket. Röviden vázolta, hogy az erdélyi Ditróban született és

nevelkedett, ugyanott, mint Siklódi Sándor atya. Édesapját korábban elveszítette, így szerető édesanyja
nevelte tovább. Később Budapestre került, ahol a katonai szolgálat után egyre jobban érezte a papi
hivatás utáni vonzódását, így belépett a szemináriumba, majd annak bevégzése után pappá szentelték.
Továbbá az ifjakhoz beszélt. Említette, hogy ő is cserkész, sőt az 1990-es rendszerváltás után ő volt az
egyik szervezője az Erdélyben újjáéledő magyar cserkészetnek. Intette a fiatalokat, hogy legyenek hűek
magyar származásukhoz és gazdag hagyományaikhoz, és hogy támogassák a magyar templomot, hiszen
az az övék lesz. Óvta őket az Amerikában oly nehezen elkerülhető „beolvadástól”. Szeretettel
felajánlotta szolgálatát a cserkészeknek, említette, hogy táborozni is szeretne velük. A jelenlévő hívek és
vendégek óriási, alig szűnő tapssal köszönték meg Mezei atya bemutatkozó szavait. Többnek könnyes
lett a szeme a szép szavak hallatára. A szentmise az utolsó áldást követően a Magyar és a Székely
Himnusszal zárult.
A szentmise után a templom dísztermében könnyű ebéddel egybekötött fogadást tartottak a hívek.
Egyházközségünk hívei szeretettel, szorgalmasan és fáradhatatlanul készítették elő a fogadást az azt
megelőző napok folyamán. A fogadás örömteli és boldog hangulata bizonyítja a szerető és gondos
előkészületek sikerét, amiért köszönetünket fejezzük ki az előkészítőknek.
Az asztali áldást Mezei atya mondta el, érdekes módon énekelve, majd ezután minden egyes
megjelenttel kezet fogott és kedves szavakkal üdvözölte őket. A fogadás közben a hívek nevében
Szigethy Attiláné Edith köszöntötte Mezei atyát magyarul és angolul. Ezt követően a kisleányok csoportja
egy-egy szál piros szegfűt helyezett el Mezei atya kezébe. Mezei atya ezután ismét szólt a jelenlévőkhöz.
Említette, hogy őt lehet akár Mezei atyának, vagy András atyának is nevezni. Elmondta, hogy nagyra
becsüli a Szent Imre egyházközség híveit, akik bátran kiálltak templomuk megmaradásáért az elmúlt
nyolc év folyamán, és akiknek elhatározása és kitartása eredményezte azt, hogy most jelen lehetünk
egykor bezárt templomunkban. Ezek után megköszönte Szigethyné Edithnek a szerepét, aki egy éve
fáradtságot nem ismerve közbenjárt a magyarországi püspököknél és érsekeknél, és akik előtt ecsetelte
a Szent Imre templom árvaságát és magyarul beszélő papra való szükségét. Így történt, hogy Márfi Gyula
veszprémi érsek és Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelki gondozásával megbízott püspök felvették a
kapcsolatot a clevelandi Richard Lennon püspökkel, és elindították azt a folyamatot, ami Mezei atyát
végül is eljuttatta közénk. Ezek után a Szent Imre egyházközség hívei egy virágcsokorral fejezték ki
köszönetüket Edithnek.
A Mezei atya által bemutatott szentmise, lelkipásztori szavai és a szentmisét követő fogadás meghitt és
örömteli hangulata melegséggel töltötte be minden jelenlévő szívét.
Isten hozott közénk, Mezei atya!
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