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H I R D E T É S

A VATIKÁN KULTURÁLIS MINISZTÉRIUMÁNAK IRODAVEZETŐJÉT NEVEZTE KI FERENC PÁPA A GYULAFEHÉRVÁRI ÉRSEKSÉG ÉLÉRE

Kovács Gergely lesz Jakubinyi György utódja
Ferenc pápa elfogadta Jaku-
binyi György érsek lemon-
dását és Kovács Gergelyt, a 
Kultúra Pápai Tanácsának 
irodavezetőjét, Márton Áron 
szentté avatási ügyének 
posztulátorát nevezte ki 
a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Érsekség élére. 
Az új érsek beiktatásának 
helyszínét és időpontját a 
későbbiekben közlik.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A Kultúra Pápai Tanácsának 
irodavezetőjét, Kovács Ger-
gely pápai káplánt nevezte 

ki Ferenc pápa a gyulafehérvári 
főegyházmegye érsekévé a lekö-
szönő Jakubinyi György helyébe 
– jelentette be a romániai katoli-
kus püspöki konferencia. Ferenc 
pápa kedden, karácsonyi vigíli-
áján fogadta el Jakubinyi György 
érsek és Tamás József segédpüs-
pök korhatár miatt benyújtott 
lemondását, és ezen a napon 
nevezte meg a gyulafehérvári 
érsek utódját is. Kovács Gergely 
felszenteléséig Jakubinyi György 
apostoli adminisztrátorként veze-
ti a főegyházmegyét.

Márton Áron szentté
avatásának posztulátora
Az új érsek 1968-ban született 
Kézdivásárhelyen. Szülővárosá-
ban érettségizett, 1987-ben kezd-
te meg teológiai tanulmányait 
Gyulafehérváron, majd 1990-ben 
Rómában a Collegium Germani-
cum et Hungaricum növendé-

keként folytatta a Gregoriana és 
a Lateráni Pápai Egyetemeken. 
1993. július 3-án a gyulafehérvári 
főegyházmegye számára szentel-
te pappá szülővárosában Bálint 
Lajos érsek. Római tanulmányait 
egyházjogi doktorátussal 1996-
ban fejezte be. Ezt követően egy 
évig Marosvásárhelyen a Keresz-
telő Szent János-plébánián se-
gédlelkészként tevékenykedett. 
1997 augusztusában visszatért 
Rómába, azóta a Kultúra Pápai 
Tanácsának (a Vatikán kulturá-
lis minisztériumának) szolgála-
tában áll, 2004 óta irodavezetői 
minőségben; 2000 júliusától 
pápai káplán. 2012 februárjá-

tól Márton Áron szentté avatási 
ügyének posztulátora, számos, 
több nyelven megjelent, Márton 
Áronról szóló kiadvány szerkesz-
tője. Posztulátori minőségében 
idén 17. alkalommal szervezett 
Márton Áron-zarándoklatot a 
püspök életének hazai helyszí-
nein, negyedik alkalommal ve-
zetett zarándoklatot Doberdóba, 
a katona Márton Áron nyomdo-
kain. Emellett a Kléruskongre-
gáció és a Rota Romana bíróság 
munkatársa.

2019. november 25-én kineve-
zést kapott a Hittani Kongregá-
ció azon bizottságába, amely a 
házasságok hit javára történő 

felbontásának eljárásait vizs-
gálja ki. Tudományos cikkei kül-
földi és belföldi folyóiratokban 
jelentek meg, a Kultúra Pápai 
Tanácsa által kiadott Cultura e 
Fede folyóirat felelős igazgatója. 
A Romkat.ro egyházi portál rá-
mutat: a Szentszék Márton Áron 
püspöki kinevezésének 81. év-
fordulóján hozta nyilvánosságra 
Kovács Gergely kinevezését.

Izgalmas munkát végzett
a Vatikánban
A pápai káplán egyébként három 
szentatya – II. János Pál, XVI. 
Benedek és Ferenc pápa – alatt 
szolgált, és 2014-ben a Króniká-

nak adott interjúban elmondta: 
nagyon érdekes és izgalmas mun-
kát végez a Vatikánban. Az öt év-
vel ezelőtt készült beszélgetés so-
rán a Kultúra Pápai Tanácsának 
irodavezetője – posztulátorként 
– tájékoztatta lapunkat Márton 
Áron boldoggá avatási folyamatá-
ról is. „Márton Áron esetében azt 
mondjuk, hogy ő hitvalló, ezért az 
egész életét ki kell vizsgálni, hogy 
valóban egész életén keresztül 
hősies módon élte-e az erényeket, 
a hitét” – magyarázta a Króniká-
nak annak idején Kovács Gergely, 
hozzátéve: mivel rengeteg ténye-
zőtől függ, nem tudni, mikorra 
remélhető Márton Áron boldoggá 
avatása.

Az érsekséget az új főpásztor 
felszenteléséig és beiktatásáig 
Ferenc pápa megbízásából Ja-
kubinyi György nyugalmazott 
érsek apostoli adminisztrátor-
ként vezeti. A püspökszentelés 
és -beiktatás helyszínét, idő-
pontját a későbbiekben közlik. 
„A betlehemi Gyermek oltal-
mazza és vezesse, ajándékozzon 
neki bölcsességet, lelkierőt és 
sok kegyelmet, hogy Isten szol-
gája Márton Áron püspök útján 
vezethesse főegyházmegyénket 
az üdvösség felé vezető úton” 
– olvasható a nyugalmazott ér-
sek levelében. Jakubinyi György 
– ahogy azt a Krónika elsőként 
megírta – októberben kérte a 
nyugdíjazását. Bár a főpásztor 
75 éves koráig, tehát még egy 
évig irányíthatta volna a főegy-
házmegyét, betegségre hivat-
kozva kérte a nyugdíjazását. Ha-
sonlóképpen nyugdíjba vonul a 
Csíkszeredában szolgáló Tamás 
József segédpüspök is.

 »  SZUCHER ERVIN

Nem hajlandó feltétel nélkül tá-
mogatni az RMDSZ marosvá-

sárhelyi polgármesterjelöltjét az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
– jelentette ki a Krónikának Pá-
losi Csaba. Az alakulat országos 
alelnöke szerint amennyiben a 
marosszéki nagyvárosban a jelszó 
az összefogás, és valóban minden 
magyar számít, azt úgy kell tarta-
lommal megtölteni, hogy minden-
ki valóban találja meg a helyét és 
a jelöltjét. Pálosi el tudja képzelni 
a Maros megyei RMDSZ által meg-
nevezett Soós Zoltán támogatását, 
ehhez viszont szerinte a jelöltnek 
függetlenként kellene indulnia. A 
tanácsosi listának pedig szintén a 
koalíciós összefogás eredményét 
kell tükröznie. „Még októberben 
hallottam a rádióban Péter Ferenc 
megyei elnököt az összefogásról 
beszélni, arról, hogy megkeresi 
a többi magyar párt és fontosabb 
civil szervezet vezetőit. Sajnos a 
néppárthoz azóta sem kopogott 
be” – mondta el a marosvásár-
helyi állatorvos-politikus. Kérdé-

sünkre, hogy mit tesz az EMNP, ha 
az RMDSZ kész tények elé állítja, 
és felkéri, hogy szavazataival csat-
lakozzon a szövetség polgármes-
terjelöltjéhez és a tulipános listá-
hoz, az ellenzéki kis párt vezetője 
úgy vélekedett, hogy ez 2020-ban 
járhatatlan út lesz. „Az RMDSZ 
már nagyon sokszor eljátszotta 
ezt a forgatókönyvet. Most nem 
fog menni. Ha nem akarnak va-
lós összefogást, indítunk saját 
jelöltet. Elvégre politikai párt va-
gyunk, amely részt kíván venni 
a választásokon” – üzent a na-
gyobbik magyar pártnak az EMNP 
alelnöke. Pálosi Csaba elárulta, 
hogy az alakulat marosvásárhelyi 
szervezetében van egy-két olyan 
markáns egyéniség, aki komolyan 
gondolkodik a tisztségvállalá-
son. Amennyiben az RMDSZ csak 
deklaratív módon ragaszkodik 
az összefogáshoz, és ezért nem 
tesz egyebet, mint igényt tart más 
pártok támogatására, az Erdélyi 
Magyar Néppárt saját jelölttel je-
lentkezik mind a marosvásárhelyi 
polgármesteri, mind a megyeelnö-
ki székért.

Feltételes EMNP-támogatás
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A nyugdíjazását októberben kérelmező Jakubinyi Györgyöt Kovács Gergely követi az érseki székben




