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KOVÁCS GERGELY ÉRSEK SZOLGÁLATRÓL, ÜNNEPI RÁKÉSZÜLŐDÉSRŐL

Jézus mindennap
meg akar születni bennünk

Hűnek maradni a kereszténységhez, a krisztusi tanításhoz, ez a keresztény-
ség legnagyobb kihívása a 21. században Európában – véli a Gyulafehér-
váron idén februárban az erdélyi római katolikus főegyházmegye érseki 
hivatalába beiktatott Kovács Gergely. A Gyulafehérvári Főegyházmegye 
harmadik érseke, az 1011 éves egyházmegye 83. – eredetileg reformátusnak 
keresztelt – főpásztora a Székelyhon Tv-nek és a Krónikának adott interjú-
ban felidézte, miként tért át a katolikus hitre, mikor szólította meg az Úr, 
elmondta, hogy az egyházi életet is teljesen fölborította a járvány, és kifej-
tette: a hitetlen is lehet jó ember. Márton Áron szenttéavatási ügyének egy-
kori posztulátora szerint a híveknek nagyobb szükségük van Erdély egykori 
püspökére, mint neki arra, hogy elismerjék az ő életszentségét.

A gyulafehérvári katolikus főpásztor szerint fontos, hogy egyénileg rákészüljünk az Úr Jézus születésére, ne váljék elcsépeltté a szeretet ünnepe

Törvényi lépés
a kirekesztés ellen
A parlament által nemrég el-
fogadott, a cigányellenességet 
visszaszorítani hivatott jogszabály 
helyett célravezetőbb lett volna 
egy általános gyűlöletbeszéd 
elleni törvény, bár előbbinek is 
megvan a létjogosultsága – jelen-
tette ki a Krónikának Fosztó Lász-
ló, a kolozsvári kisebbségkutató 
intézet munkatársa.  3.»

Tornyosulnak
a medvegondok
Mindeddig nem ért el eredményt 
a környezetvédelmi minisztérium 
ellen benyújtott bűnügyi kereset 
ügyében a Zetelaki Területtulaj-
donosi Társulás. Az ügyészség 
elutasította a prevenciós célú 
medvekilövési kvóta jóváha-
gyásának az elmulasztása miatt 
kezdeményezett keresetet, és a 
tömörülés vezetője szerint biztos, 
hogy az óvást is el fogják utasíta-
ni. Mindeközben a „medveproblé-
ma” fokozódik. 9.»

Eredményes a járvány
elleni küzdelem
Hogyan és mennyi idő alatt fej-
lesztették ki a koronavírus elleni 
védőoltásokat, milyen klinikai 
tanulmányok előzték meg, és 
mennyire hatékonyak, bizton-
ságosak? – többek között ilyen 
kérdésekre adott választ lapunk-
nak Dezső Zoltán Amerikában 
tevékenykedő gyógyszerkutató. 
A szakember szerint a gyártás 
és a forgalmazás az utolsó aka-
dály a világjárvány megfékezé-
sére.  2.»

Liga 1: végleteket
idéző erdélyi évzárás
Hatgólos vereséggel zárta az 
esztendőt az UTA élvonalbeli 
labdarúgócsapata, de a szurkolók 
továbbra is támogatják Bálint Lász-
ló vezetőedzőt, akinek az irányítása 
mellett a Liga 1 kilencedik helyén 
telelhetnek. Ezalatt a Sepsi OSK a 
listavezető FCSB-től rabolt pontot, 
és a negyedik helyről várja a januá-
ri folytatást. 11.»

 » „Nagyon 
fontos, hogy 
meghallgassam, 
milyen érvei van-
nak a másiknak, 
úgymond milyen 
hitvallása van, és 
akkor tisztelet-
ben tudjuk tarta-
ni egymást.” 

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Európai uniós összevetésben
Románia támogatja a legkisebb
mértékben a cégeket  4.»

Ma szavaz a Cîţu-kormányról
a bukaresti parlament  5.»

 6–7.

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
0
2
4
6




