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Szeptember 15–17. A miskolci Görögkatolikus 
Egyetemi és Főiskolai kollégium és Cigány 
Szakkollégium adott otthont a keresztény 
roma Szakkollégiumi Hálózat országos tanév-
nyitó konferenciájának.

Szeptember 21. A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium, a Földművelődésügyi Minisztérium és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa 
legnagyobb, közlekedéssel összefüggő környe-
zetvédelmi kampányához csatlakozva „kÖZÖS 
Út, kÖZÖS JÖVő” címmel rajz-, fotó- és cso-
portos kreatív pályázatot hirdetett, melyen a 
nyíracsádi Szent Piroska Görögkatolikus Álta-
lános Iskola tanulói: Gugg Zsolt, kerti Benedek 
és Pálóczi Fanni, az iskola rajzszakköre, vala-
mint felnőtt kategóriában káli Anna tanárnő 
különdíjban részesült.

Szeptember 22. A külgazdasági és külügymi-
nisztérium Biztonságpolitikai és Nemzetközi 
Együttműködésért Felelős Államtitkársága 
Szent László-emlékérmet ajándékozott Fülöp 
metropolitának, Atanáz püspöknek és Ábel 
kormányzónak.

Szeptember 22–24. közel nyolcvan hitok-
tató részvételével zajlott a görögkatolikus 
katekéták idei lelkigyakorlata és továbbképzé-
se Máriapócson. 

Szeptember 23. Az egész országból közel két-
ezer-ötszázan vettek részt a görögkatolikusok 
mátraverebély-szentkúti zarándoklatán.

Szeptember 29–30. Homo liturgicus címmel, 
hazai és külföldi előadók közreműködésével, 
huszadik liturgikus szimpozionját rendezte a 
nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hit-
tudományi Főiskola Nyíregyházán. 

október 7. Atanáz püspök Miskolcon pappá 
szentelte Salai Szabolcs diakónust.

október 9. Ferenc pápa kihallgatáson fogadta 
a keleti katolikus egyházak vezetőit.

október 12–15. Egyházmegyéink is bekapcso-
lódtak a 72 óra kompromisszum nélkül elneve-
zésű, országos, önkéntes, ifjúsági akcióba.
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október 14. közel félezren vettek részt a ha-
gyományos szüreti bálon Nyíregyházán. 

október 16. A százhúsz éves nyíregyházi 
Szent Miklós görögkatolikus székesegyház 
bekerült a Nyíregyházi települési értéktárba.

október 17. Cigánypasztorációs konferencia-
sorozat indult a Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskolán. 

október 19. Az „Utaidat, mutasd meg nekem!” 
– A magyarországi görögkatolikusok történe-
te a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
kánoni felállításáig (1771) című konferencia 
keretében Beregszászon Fülöp metropolita 
és Atanáz püspök megszentelte és elhelyezte  
 

a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárságának támogatásával épülő Ortutay 
Elemér Görögkatolikus központ kollégiumá-
nak alapkövét. 

október 26–29. Londonban tartották az eu-
rópai keleti katolikus püspökök éves találko-
zóját, melyen mindhárom főpásztorunk részt 
vett.

október 29. Fülöp metropolita és Ábel apos-
toli kormányzó a Londonban és környékén 
élő görögkatolikusokkal találkoztak a brit fő-
városban, és Szent Liturgiát végeztek az uk-
rán görögkatolikus székesegyházban. Ezzel 
kezdetét vette a londoni misszió, a kint élő 
görögkatolikusoknak havonta végez Szent 
 Liturgiát Jaczkó Sándor budapesti helynök 
atya.

november 11. Házaspárok számára tartottak 
lelkigyakorlatot Sajópálfalán.

november 16. Papp Antal püspök, a Miskol-
ci Exarchátus első kormányzója születésének 
150. évfordulóján konferenciát rendeztek a 
címzetes érsek életéről és munkásságáról Mis-
kolcon. 

november 18. közel háromszázan vettek részt 
az országos görögkatolikus ministránstalálko-
zón Máriapócson. A meghívott előadók között 
volt Gyurta Dániel Európa-, világ- és olimpiai-
bajnok-úszó és Pindroch Csaba színművész is. 

Október 26–29.


