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• A Gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Érsekség 
közzétette az augusz-
tus 1-jétől érvénybe 
lépő személyi áthelye-
zéseket az egyházme-
gyében. A negyven-
négy személyi változás 
érinti az újmiséseket, 
a segédlelkészeket, a 
plébánosokat és lel-
készeket, ugyanakkor 
több egyházi elöljáró 
nyugdíjazását is jóvá-
hagyták.

KORPOS ATTILA

A hagyományoknak meg-
felelően a gyulafehérvári 
papszentelést követően az 

egyházmegye főpásztora, Kovács 
Gergely érsek idén is változásokat 
rendelt el a papi hivatás körében. Az 
érseki tájékoztatásban megjegyzik, 
hogy a papok helyezésénél fi gye-
lembe kell venni a hívek jogait és a 
pap személyiségét, képesítését, pá-

rosítva tehetségét egy adott 
helyzet valódi szükségletei-
vel. Ugyanakkor szem előtt 
tartják a Zsinati Könyv ren-
delkezéseit, miszerint min-

den pap legalább öt évet 
szórványhelyen is tevékenykedik. 
A nem szórványplébániák esetében 
tizenöt évi szolgálat után a plébá-
nos kell kinyilvánítsa szándékát a 
főpásztornak, hogy más egyházköz-
ség vezetését is vállalná. A főegy-
házmegye egyetlen diakónusát, De-
meter Istvánt a szovátai plébániára 
helyezték diakónusi szolgálatra. 

Újmisések

2020-hoz képest eggyel több, négy 
diakónus pappá szentelésére került 
sor június 29-én, Szent Péter és Szent 

Pál apostolok főünnepén. Küsmő-
di Csongor Ignác újmisés Csíksze-
redában, a Szent Kereszt Plébánia 
segédlelkészeként kezdi meg papi 
tevékenységét; László Zsolt újmisés 
a zetelaki plébánia segédlelkésze 
lesz; Miklós Szilárd újmisés Brassó-
ban, a Szent Péter és Pál Plébánián 
segédlelkészi, míg Olasz Béla újmi-
sés a kézdivásárhelyi Kanta Plébá-
nián szintén segédlelkészi megbíza-
tást kapott.

Segédlelkészek

A brassói Bolonya Plébánián két 
változás lesz. A tavaly felszen-
telt Pál Áron a továbbiakban ezen 
a plébánián fog segédlelkészi fel-
adatokat ellátni, míg Benedek Ró-
bert Károly eddigi segédlelkész 
kinevezése ezentúl a csíkszentdo-
mokosi plébánia segédlelkésze-
ként fog folytatódni. Pasca Szilárd 
csíkszentdomokosi segédlelkész a 
gyergyószentmiklósi Szent István 
Plébániára, Fülöp Zsombor brassói 
segédlelkész a gyergyószentmiklósi 
Szent Miklós Plébániára, Mihály 
András csíkszeredai segédlelkész a 
csíkszentgyörgyi plébániára, Ilyés 
Imre brassói segédlelkész pedig a 
sepsiszentgyörgyi Szent József Plé-
bániára kapott kinevezést. Jánossi 
Imre segédlelkészt – eddigi beosztá-
sának megtartása mellett – kinevez-
ték kolozsvári egyetemi lelkésznek.

Plébánosok, lelkészek

Kovács Károly sepsiszentgyörgyi 
segédlelkész ezentúl Csíkdánfal-
ván fog plébánosi feladatokat ellát-
ni. Farkas Alajos eddigi kézdivásár-
helyi segédlelkészi feladatai helyett 
a csíkszentléleki plébánosi címet 
kapta meg. Lőrincz Barnabás szo-
vátai segédlelkészi beosztását mik-
lósvári plébánosként folyatja, míg 
a Miklósvárról távozó Fülöp László 
plébános tovább folytatja megbíza-
tását nagykászoni plébánosként. 
Gál Hunort a gyergyószentmiklósi 
örmény plébánia ellátását megtart-
va felmentették kisegítő lelkészi 
beosztásából, és kinevezték a gyer-
gyószentmiklósi Munkás Szent Jó-
zsef plébánosává, míg Korom Imre 

plébános ugyanerről a plébániáról 
a továbbiakban a vajdahunyadi plé-
bánosi teendőket fogja ellátni. 

Szabó Ákos vajdahunya-
di lelkészt a marosfői plébá-
nia kormányzójává nevezték ki, 
míg Borka Ernő marosfői plébános 
Gyergyóalfaluban fog ellátni plé-
bánosi teendőket. Jenei János gyer-
gyóalfalvi plébánost felmentették, 
és kinevezték csíkmenasági plébá-
nosnak, Ilyés Zsolt csíkszentléleki 

plébános pedig a sepsiszentgyörgyi 
Szent József plébánosaként tevé-
kenykedik tovább. Portik-Hegyi 
Kelemen pápai káplán a gyergyó-
szentmiklósi Szent Miklós plébá-
nosi címét a marosludasi plébánia 
plébánosaként folytatja, továbbá az 

aranyos-tordai kerület főesperese 
is ő lesz. Helyére Dávid György, a 
sepsiszentgyörgyi Krisztus Király 
plébánosa érkezik, valamint a gyer-
gyói kerület főesperesi teendőit is ő 
látja majd el. Takó István kolozsvári 
plébános a sepsiszentgyörgyi Krisz-
tus Király plébánosa lesz. Ferencz 

Antal gyergyócsomafalvi plébános 
a kolozsvári Szent Péter plébáno-
sa, valamint a Verbum Keresztény 
Kulturális Egyesület igazgatója lesz 
(Szőcs Csaba szászfenesi plébánost 
mentették fel ezen pozícióból). Bar-
tos Károly kézdisárfalvi plébános 

ezentúl gyergyócsomafalvi plébá-
nosként szolgál, helyére Boros Vil-
mos nyújtódi plébános érkezik, aki 
eddigi beosztását megtartva a kéz-
disárfalvi plébánosként folytatja. 
Táncos Levente dicsőszentmártoni 
plébános Küküllőkeményfalva plé-
bánosa lesz, György István szőke-
falvi lelkész eddigi beosztását meg-
tartva a dicsőszentmártoni plébánia 
kormányzója lesz, Boldizsár Ferenc 
erdőszentgyörgyi plébános eddigi 
beosztását megtartva Bordoson ka-
pott plébánosi megbízást.

Csala László csíkmenasági plé-
bános a kolozsvári Szent Mihály 
Plébánia kisegítő lelkésze, Kacsó 
Sándor Kézdialmás plébániai kor-
mányzója lesz (ahol fi liaként a kéz-
dialmási plébániához csatolták Cso-
mortánt), Gödri István feketehalmi 
plébános pedig a brassói Szent Ke-
reszt Plébánia kisegítő lelkésze lesz. 
Dr. András István, a Gyulafehérvá-
ri Papnevelő Intézet rektora újabb 
négyéves mandátumot kapott, egy-
ben megtarthatta prefektusi kine-
vezését is. Dr. Ferenczi Sándornak 
a főpásztor megköszönte eddigi 
szorgalmas és lelkiismeretes szolgá-
latát, és felmentette a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Római Katolikus 
Teológiai Kara Pasztorálteológiai 
Intézetének feladatköréből nyugdí-
jazás okán. Bakó László temesvári 
egyházmegyés papot főpásztora 
engedélyével a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem Római Katolikus 
Teológiai Karának Pasztorálteológi-
ai Intézetében a pasztorális teológia 
tanárává nevezték ki.

Nyugdíjazások

Kovács Gergely érsek ugyanakkor 
megköszönte több paptestvérnek 
is az áldozatos munkáját. Ambrus 
Vilmos marosludasi plébánost és 
aranyos-tordai főesperest, Bara 
Ferenc csíkdánfalvi plébánost, Fó-
rika János küküllőkeményfalvi 
plébánost, Sándor Dénes bordosi 
plébánost, Szabó Lajost, a sepsi-
szentgyörgyi Szent József Plébánia 
plébánosát, valamint Vass Zoltán 
István nagykászoni plébánost men-
tette fel a papi szolgálat alól és hosz-
szú nyugdíjas éveket kívánt.

A gyulafehérvári egyházmegye 
főpásztora, Kovács Gergely 
érsek több változást rendelt el 
a papi hivatás körében
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M ától Romániában is kivált-
ható a közös, európai uniós 

digitális védettségi igazolvány. Ez 
megkönnyíti az utazást az EU 

tagállamaiba az uniós pol-
gárok számára, hiszen az 
összes tagállam elfogadja, 
így segítségével elkerülhe-
tő a koronavírus-járvány 
miatt elrendelt karantén. 

Az igazolványt oltottak, a fertő-
zésen átesettek és teszteltek igényel-
hetik. A beoltottak használhatják ki 

a legkedvezőbb feltételek mellett a 
mától hatályba lépő közös európai 
uniós védettségi igazolványt, amely-
lyel az EU-n belüli utazások során 
elkerülhető a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korlátozások egy 
része – jelentette be Ioana Mihăilă 
egészségügyi miniszter. A tárcaveze-
tő erről kedden este beszélt, miután 
a kormány elfogadta az igazolvány 
kiváltását és használatát szabályozó 
rendeletet. Eszerint a https://certifi -
cat-covid.gov.ro honlapról letölthető 

igazolványt azok igényelhetik, akik 
megkapták a koronavírus elleni ol-
tást, igazoltan átestek a fertőzésen, 
vagy teszttel bizonyítják, hogy nem 
fertőzöttek. Az oltottaknak és a be-
tegségen igazoltan átesetteknek a 
tervezett felhasználás előtt legalább 
öt nappal kell igényelniük a doku-
mentumot, míg a tesztelteknek a 
teszt jellegétől függően 12 vagy 24 
órával. A dokumentum érvényes-
sége nem korlátlan: a leghosszabb 
ideig az oltottak használhatják. Ese-

tükben az érvényesség egy évig tart, 
vagyis 2022. július elsején jár le.

Az igénylés módja

A fertőzésen átesettek az első pozitív 
teszttől számítva 180 napig használ-
hatják, míg az antigéntesztek eseté-
ben 12, a PCR-tesztekében pedig 72 
órás az érvényessége. Akinek nincs 
internethozzáférése, az a háziorvos-
nál vagy a megyei tisztiorvosi szol-
gálatnál (DSP) is igényelheti a doku-

mentumot. A miniszter azt is közölte, 
hogy az STS kifejlesztette az igazolvá-
nyokon szereplő QR-kód leolvasására 
szolgáló rendszert is, és amennyiben 
bizonyos szakmai körök, szolgáltatók 
kérik, kidolgozzák az igazolvány bel-
földi használatára vonatkozó szabá-
lyozást is. Florin Cîţu miniszterelnök 
ennek kapcsán kifejtette: például a 
csak oltottak részvételével megtartott 
koncerteken lehet majd igazolni a vé-
dettséget ezzel az igazolvánnyal. 

Balogh Levente

Mától letölthető az uniós digitális védettségi igazolvány

Negyvennégy  személyi változás
Közzétették a papi áthelyezéseket a főegyházmegyében




