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Papi kinevezések, áthelyezések
A papszentelést követően a főpásztor közzéteszi a személyi változásokat
• Hagyománya van,
hogy a gyulafehér-
vári papszentelést
követően a főpásztor
közzéteszi a szemé-
lyi változásokat. „A
papok helyezésénél
figyelembe kell ven-
ni a hívek jogait és a
pap személyiségét,
képesítését, párosítva
tehetségét egy adott
helyzet valódi szük-
ségleteivel” – olvas-
ható Dr. Kovács Ger-
gely érsek 2020. évi
VIII.körlevelében az
Érsekség.ro főegyház-
megyei honlapon.

M O L N Á R  M E L I N D A

A Gyulafehérvári Római Ka-
tol ikus  Főegyházmegye 
környékünkre vonatkozó, 

augusztus 1-jétől érvényes személyi 
változásait közöljük.

Újmisések

Szent Péter és Szent Pál apostolok 
főünnepén a gyulafehérvári szé-
kesegyházban pappá szentelt dia-
kónusok a szertartás végén kapták 
meg a szolgálati helyeikre szóló 
kinevezést: Kalányos Ottó újmisés 
csíkszentkirályi segédlelkész lesz, 

és megbízták az alcsíki főespere-
si kerület cigánypasztorációjával 
is; Kelemen Zoltán Arnold újmisés 
Nagyszeben-belvárosi segédlelké-
szi, Pál Áron újmisés csíkszentgyör-
gyi segédlelkészi kinevezést kapott.

Segédlelkészek

Kovács István csíkszentgyörgyi se-
gédlelkész a gyergyóremetei plébáni-
ára, Lőrincz Barnabás gyergyóreme-
tei segédlelkész a szovátai plébániára, 
Both László szovátai segédlelkész a 
csíkszeredai Szent Ágoston Plébáni-
ára, Bíró Károly ditrói segédlelkész a 
zetelaki plébániára, Jánossi Imre zet-
elaki segédlelkész a kolozsvári Szent 
Mihály Plébániára, Antal Zoltán Lász-
ló gyergyószentmiklósi segédlelkész 
a ditrói plébániára, Simon Imre se-

gesvári segédlelkész a gyimesbükki 
plébániára, Hanuleac Tamás gyimes-
bükki segédlelkészt a gyergyóalfalvi 
plébániára kapott kinevezést. Ilyés 
Lehel gyergyóalfalvi segédlelkész a 
székelyudvarhelyi Szent Miklós Plé-
bánia segédlelkésze és a Tamási Áron 
Gimnázium iskolalelkésze lesz.

Plébánosok, lelkészek

Gál Hunor gyergyószentmiklósi ör-
mény plébános eddigi megbízatásait 
megtartva kisegítő lelkészi kineve-
zést kapott a gyergyószentmiklósi 
Szent István Plébániára. László Ist-
ván ifj . kolozsvári Szent Mihály plé-
bániai segédlelkész székelyszentta-
mási plébános lesz. Kémenes Lóránt 
Zoltánt, a kolozsvári Szent Mihály 
Plébánia plébánosát és a Kolozs-Do-

bokai kerület főesperesét felmentet-
te az érsek eddigi beosztásából, és 
kinevezte nagyernyei plébánosnak. 
László Szabolcs nagyernyei plébános 
gyulafehérvári plébános lesz. László 
Attilát, a székelyudvarhelyi Szent 
György Egyházközség plébánosát 
a kolozsvári Szent Mihály Plébánia 
plébánosává és a Kolozs-Dobokai ke-
rület főesperesévé nevezték ki. Amb-
rus István kapnikbányai plébános 
a székelyudvarhelyi Szent György 
Egyházközség plébánosa lesz. Bálint 
István, a csíkszeredai Szent Ágoston 
Plébánia segédlelkésze székelyke-
resztúri plébános lesz, Kovács Péter 
székelykeresztúri plébánost a kéz-
divásárhelyi Boldog Özséb Plébánia 
vezetőjévé nevezték ki. Csató Béla 
nyugállományban lévő plébános szé-
kelylengyelfalvi plébános, Şcheianu 

Ciprian-Iosif gödemesterházi lelkész 
Petrozsény plébániai kormányzója 
lesz. Helyére Dávid Zoltán petrillai 
plébános érkezik. Bajkó Norbert, a 
székelyudvarhelyi Szent Miklós Plé-
bánia segédlelkésze petrillai plébá-
nosi kinevezést kapott. Dr. Ágoston 
Ferenc krasznabélteki plébános se-
gesvári plébános lesz, Páll Antal ifj . 
segesvári plébánost a gyergyószent-
miklósi Szent Miklós Plébánia kisegí-
tő lelkészévé nevezték ki.

Obermájer Ervin Istvánt, a Gyu-
lafehérvári Papnevelő Intézet 
prefektusát felmentették meg-
bízatása alól: a csíkszeredai 
Szent Ágoston Plébánia ki-
segítő lelkészének kinevezve 
Maczalik Győző és vértanú 
társai szentté avatási eljárá-
sának posztulátora és Márton 
Áron püspök szentté avatási 
ügyének viceposztulátora lesz.

Mihai Zoltán Lajos, a gyergyó-
szentmiklósi Árpád-házi Szent Er-
zsébet Öregotthon lelkivezetője a 
csíkszeredai Szent Kereszt Főplébá-
nia kisegítő lelkésze lesz, Sajgó Ba-
lázs, a Gyulafehérvári Caritas-szer-
vezet lelki igazgatója saját kérésére 
átteszi székhelyét a gyergyószent-
miklósi Árpád-házi Szent Erzsébet 
Öregotthonba. Kovács Szabolcs 
római tanulmányairól hazatért, és 
érseki titkárnak nevezték ki.

Ferences szerzetes papok 
áthelyezése

Fr. Guia Hugó  Kolozsvá rró l 
Csí ksomlyó ra kerül, és temp-
lomigazgató ké nt fog szolgá lni. 
Fr. Marek Bernardin Kaplonybó l 
a szé kelyudvarhelyi ferences 
templomba, fr. Puvak Mariá n 
Csí ksomlyó ró l Kaplonyba kapott 
lelké szi kinevezé st.

P A P  M E L I N D A

A katolikus hírportál szerint a 
10.30 órakor kezdődő szertar-

tást a járványügyi helyzet és az ez-
zel kapcsolatos rendezvényszabá-

lyozások alakulása szerint, 
az érvényben lévő rendel-
kezések figyelembe vételé-
vel tartják majd.

Kerekes László 1968. jú-
lius 23-án született Kézdivá-
sárhelyen, 1986-ban érett-
ségizett a Gyulafehérvári 

Római Katolikus Kántoriskolában. 
1987-ben kezdte meg fi lozófi ai és 
teológiai tanulmányait a Gyulafehér-
vári Hittudományi Főiskolán, majd 
1990–1992-ben a Budapesti Központi 
Papnevelő Intézet növendéke. 1993. 
május 16-án szentelik pappá Gelen-
cén, a Szent Imre-templomban. 1994-
ben kánonjogi licenciátust, majd 
2004-ben egyházjogi doktorátust 
szerez az ottawai (Kanada) Szent Pál 
Egyetemen. 26 évnyi papsága alatt 
sokféle pasztorális feladatkörben 
szolgált: 1994–2000 között a Gyu-
lafehérvári Érseki Bíróság bírósági 
helynöke volt, a Gyulafehérvári Hit-

tudományi Főiskola fegyelmi prefek-
tusa és kánonjogtanára. 1996-tól itt 
retorikát, homiletikát és pedagógiát 
tanított, és a főiskola tudományos 
folyóiratának társalapítója. 2000 
decemberében szentszéki tanácsosi 

címet kapott, jelenleg a Gyulafehér-
vári Érseki Bíróság helyettes bírósági 
helynöke, 2004 óta a kézdivásárhelyi 
Boldog Özséb Plébánia plébánosa.

Csíksomlyón tartják Kerekes László püspökszentelését
• Augusztus 29-én a Csíksomlyói Kegytemplomban
szentelik a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyház-
megye kinevezett segédpüspökévé Kerekes László
kézdivásárhelyi plébánost, számolt be a Romkat.ro.

Kerekes László plébános

▾ F O R R Á S :  R O M K A T . R O

Forgalomkorlátozás 
a Gyimesekben
Dolgoznak a 127A jelzésű me-
gyei úton, ezért ma 8 és 16 óra 
között forgalomkorlátozásra 
kell számítani Hidegségpata-
kán a Szalomás-szádi hídnál, 
az 54+690 kilométeres pozí-
ciónál, a jelenlegi vas póthíd 
közelében.

Vízszünet 
Csíkszeredában
A Harvíz Rt. tájékoztatja 
ügyfeleit, hogy csütörtökön 
az újonnan épülő csíkszeredai 
bölcsőde vízbekötése miatt 
szünetel a vízszolgáltatás 
9–12 óra között a Szív utca 
4–14., Nagyrét 2., Kossuth 
Lajos 20–36. számok között.

• RÖVIDEN

Papszentelés után a főpásztor megjelöli az új állomáshelyeket ▴ KO RÁBBI  FELVÉTEL:  NAGY ZOLTÁN




