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Bálint Eszter                       
Nyugdíjba vonul Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek, novemberben nevezik ki az utódját

Várhatóan november közepén nevezi ki
Ferenc pápaagyulafehérvárirómaikatoli-
kusérsekségújvezetőjét,miutánJakubinyi 
Györgyérsekanyugdíjazásátkérte.Nyug-
díjba vonul a Csíkszeredában szolgáló 
Tamás József segédpüspök is.Potyó Fe-
rencpápaiprelátus,általánoshelynökhét-
főn megerősítette a Krónika értesülését,

miszerint nyugdíjazását kérte Jakubinyi
György, a Gyulafehérvári Főegyházme-
gyeérseke.Mintrészletezte,bárafőpász-
tor75éveskoráig,tehátmégegyévigirá-
nyíthatná a főegyházmegyét, betegségre
hivatkozva kérte a nyugdíjazását, és Fe-
renc pápa várhatóan november közepén
nevezikiutódját.JakubinyiGyörgyaddig
ellátjaafőpásztoriteendőket.AKrónika
értesülései szerint többen is esélyesek 
azérsekitisztségbetöltésére.Úgytudjuk,
Böcskei László nagyváradimegyéspüs-
pök,Schönberger Jenőszatmáripüspök,
Kovács Gergely okleveles posztulátor, 
Szénégető István-Barnabás plébános,  

a főegyházmegyei családpasztorációs
iroda vezetője, valamint Kerekes László 
szentszéki tanácsos neve is felmerült
Jakubinyi György lehetséges utódjaként.
PotyóFerencnemkívántasemmegerősí-
teni, semcáfolni értesüléseinket.Az álta-
lánoshelynökmindösszeannyitmondott,
soknévfelmerült,apápaidöntéselőttin-

formációkatgyűjtenekatisztség
potenciális várományosairól,
széles körű konzultáció zajlik,
tehát„nemderültégbőlvillám-
csapásként születik a döntés”.
Potyó Ferenctől ugyanakkor
megtudtuk azt is, hogy aCsík-
szeredában szolgáló Tamás
József segédpüspök is kérte 
a nyugdíjazását, ő idén nov-
emberben betölti 75. életévét. 
„Az ő utódját viszont nem ne-
vezikiapápa”–mondtakérdé-
sünkre a pápai prelátus, hanem

a leendő érseknek előbb meg kell majd
indokolnia,hogymiértvanszükségsegéd-
püspökre a gyulafehérvári főegyházme-
gyében.AmúgyTamásJózsefnyugdíjazott
püspökkéntszámosfőpásztorifeladatot is
elláthat, például bérmáltathat – mutatott
ráPotyóFerenc,akiegyúttalarraiskitért,
hogyőmagaisnyugdíjas,detovábbdol-
gozik.„Papvagymindörökké”–jegyezte
megazérsekihelynök.

Jakubinyi György Miklós gyulafehér-
vári érsek, a romániai örmény katolikus
ordináriátus apostoli kormányzója 1946.
február13-ánszületettMáramarosszigeten,

1969. április 13-án szentelte pappáMár-
ton Áron püspök Gyulafehérváron, ahol
1963–1969. között a tanulmányait vé-
gezte. 1970–1972. között a Gregoriana
PápaiEgyetemen tanult,1972–1974.kö-
zött a Pápai Biblikus Intézet (Pontificio
Istituto Biblico) elnevezésű pápai felső-
fokú oktatási intézetben tanult tovább,
majd1978-banBudapestendoktorált.

Tamás József segédpüspök 1944. nov-
ember 12-én született a Hargita megyei

Felavatták Czetz János 1848-as
honvédparancsnok lovasszobrát Óbudán

Katonai tiszteletadásmellettfelavattákCzetz Jánosnak,az1848–49-esforradalomés
szabadságharchonvédtábornokánaklovasszobrátpéntekenBudapestIII.kerületében,
ezzelátadtákaLékaibíborostéri1948–49-esemlékparkot.

Madéfalván. 1968. április 21-én, Gyu-
lafehérváron szentelték pappá, miután
a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben
(SeminariumIncarnataeSapientiae–SIS)
elvégezte teológiai tanulmányait. Szol-
gálatihelyeacsíkszeredaiSegédpüspöki
Hivatal.

(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: 
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/
nyugdijba-megy-jakubinyi-gyorgy-ersek-
novemberben-nevezik-ki-az-utodjat)
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