
Személyi változások a Hajdúdorogi Egyházmegyében
2011. július 1-jei hatállyal

Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök 2011. július elsejei hatállyal 
az alábbi személyi változásokat teszi közzé:

Béres Gábor, Kiss László, Thodory Ferenc és Tóth Ferenc áldozópapokat 
saját  kérésükre exkardináltam  Hajdúdorogi  Egyházmegyéből,  ezután  a 
kánoni törvények szerint inkardinálódtak a Miskolci Apostoli Exarchátusba.

Grunda  János,  Kicsák  János,  Mosolygó  Tibor  és  Sajben  Zsolt 
áldozópapokat  saját  kérésükre inkardináltam  a  Hajdúdorogi 
Egyházmegyébe,  miután  törvényesen  elbocsátást  nyertek  a  Miskolci 
Apostoli Exarchátusból.

Megköszönve  id.  Gánicz  Endre  atya  több  évtizedes,  áldozatos  papi 
szolgálatát  július  1-jei  hatállyal  fölmentem  a  Kótaji  Egyházközségben 
betöltött parókusi beosztásából, és nyugállományba helyezem. 

Megköszönve  Oláh  Miklós  atya  több  évtizedes,  áldozatos  papi 
szolgálatát  július  1-jei  hatállyal  fölmentem  a  Hajdúszoboszlói 
Egyházközségben  betöltött  parókusi  beosztásából,  és  nyugállományba 
helyezem. 

Megköszönve  áldozatos  munkáját,  Béres  Gábort saját  kérésére 
exkardináltam  a  Hajdúdorogi  Egyházmegyéből,  és  július  1-ei  hatállyal 
fölmentem a Bátorligeti Egyházközség parókusi tisztségéből.

Megköszönve  áldozatos  munkáját,  Fedor  Pétert július  1-ei  hatállyal 
fölmentem a Nyíregyházi Papnevelő Intézet rektori tisztségéből.

Gajdos  László  tanulmányvégzett  papnövendéket  folyó  év  július  1-ei 
hatállyal  fölmentem  a  Máriapócsi  Egyházközségnél  betöltött  kántor-
hitoktatói beosztásából, és egyben kinevezem a Nyírcsaholyi Egyházközség 
lelkipásztori kisegítőjévé.

Gelsei  Gábort  folyó  év  július  1-jei  hatállyal  fölmentem  Hodászi 
Egyházközségnél és a Hodászi Cigány Egyházközségnél betöltött parókusi 
beosztásából, és kinevezem az Ópályi Egyházközség parókusává.

Grunda Jánost a Miskolci Apostoli Exarchátusból történő exkardinációja 
után saját kérésére inkardináltam a Hajdúdorogi Egyházmegyébe, és július 
1-ei hatállyal kinevezem a Kisvárdai Egyházközség parókusává.

Ifj. Jaczkó Sándort folyó év július 1-ei hatállyal fölmentem a Nyírlövői 
Egyházközségnél  betöltött  parókusi  beosztásából  valamint  a  Nyírlövői 
Egyházközség fenntartásában  lévő  Diakónia  Szolgálat lelki  vezetői 
tisztségéből, és kinevezem a Budapest-Kispesti Egyházközség parókusává.

Kerezsi János tanulmányvégzett papnövendéket május 22-ei hatállyal 



fölmentettem  a  Nyírcsaholyi  Egyházközségben  betöltött  lelkipásztori 
kisegítői  feladatköréből,  és  folyó  év  július  27-én  diakónussá  szentelem 
Nyíradonyban.

 Kicsák Jánost a Miskolci Apostoli Exarchátusból történő exkardinációja 
után saját kérésére inkardináltam a Hajdúdorogi Egyházmegyébe, és folyó 
év  július  1-jei  hatállyal  kinevezem a  Bátorligeti  Egyházközség  helyettes 
lelkészévé.

Megköszönve  áldozatos  munkáját,  Kiss  Lászlót saját  kérésére 
exkardináltam  a  Hajdúdorogi  Egyházmegyéből,  és  folyó  év  július  1-ei 
hatállyal  fölmentem  a  Budapest-Budai  Egyházközség  segédlelkészi 
beosztásából.

Ifj.  Kocsis Antalt  folyó év július 1-jei hatállyal fölmentem a Kisvárdai 
Egyházközségnél  betöltött  segédlelkészi  beosztásából,  és  kinevezem  a 
Penészleki Egyházközség helyettes lelkészévé.

Lakatos  Péter  tanulmányvégzett  papnövendéket  folyó  év  július  1-ei 
hatállyal  kinevezem  a  Budapest-Budai  Egyházközség  lelkipásztori 
kisegítőjévé.

Lőrincz  László  Krizosztom  OSBM  atyát  Szocska  A.  Ábel  OSBM 
tartományfőnök kérésére folyó év július 1-i hatállyal fölmentem a Budapest-
Kispesti Egyházközségben betöltött helyettes lelkészi beosztásából.

Mosolygó Bélát  folyó év július  1-jei  hatállyal  fölmentem a Kisvárdai 
Egyházközségnél betöltött parókusi beosztásából, és kinevezem a Nyírlövői 
Egyházközség parókusává.

Mosolygó  Tibort  a  Miskolci  Apostoli  Exarchátusból  történő 
exkardinációja  után  saját  kérésére  inkardináltam  a  Hajdúdorogi 
Egyházmegyébe, és folyó év július 1-jei hatállyal kinevezem a Máriapócsi 
Lelkigyakorlatos- és Zarándokház munkatársává.

Orosz  Istvánt  folyó  év  július  1-jei  hatállyal  fölmentem  az  Ópályi 
Egyházközségnél  betöltött  parókusi  beosztásából  valamint  az Oltalom 
Diakóniai  Szolgálat lelki  vezetői  tisztségéből,  és  kinevezem  a  Hodászi 
Egyházközség és a Hodászi Cigány Egyházközség parókusává.

Dr.  Papp  Miklóst  folyó  év  július  1-jei  hatállyal  fölmentem a  Pomázi 
Egyházközségben  betöltött  parókusi  beosztásából,  és  kinevezem  a 
Budapest-Pesterzsébeti Egyházközség parókusává. 

Dr. Papp Szabolcsot folyó év július 1-jei hatállyal fölmentem a Záhonyi 
Egyházközségben betöltött  parókusi  beosztásából,  és kinevezem a Kótaji 
Egyházközség parókusává. 

Pásztor Bazilt  folyó év július 1-i hatállyal 1 évre megbízom a Pomázi 
Egyházközség lelkipásztori ellátásával, fölruházva a parókus minden jogával 
és kötelezettségével.

Pásztor  Istvánt  folyó év július  1-ei  hatállyal  fölmentem a Debrecen-
Csapókerti  Egyházközség  parókusi  valamint  a  Hajdúsámsoni 
Szervezőlelkészség  szervezőlelkészi  beosztásából,  és  kinevezem  a 
Nyírkarászi Egyházközség parókusává.



Revák Istvánt  folyó év július 1-jei hatállyal fölmentem a Hajdúdorogi 
Egyházközségnél  betöltött  segédlelkészi  beosztásából,  és  kinevezem  a 
Kisvárdai Egyházközség segédlelkészévé.

Sajben Zsoltot a Miskolci Apostoli Exarchátusból történő exkardinációja 
után saját kérésére inkardináltam a Hajdúdorogi Egyházmegyébe, és folyó 
év  július  1-i  hatállyal  kinevezem  a  Záhonyi  Egyházközség  helyettes 
lelkészévé, valamint engedélyezem, hogy Dr. Orosz Atanáz püspök exarcha 
kérésére ellássa a Miskolci Apostoli Exarchátus területén fekvő Révleányvár 
leányegyház lelkipásztori szolgálatát.

Dr. Soltész János  főiskolai rektort folyó év július 1-ei hatállyal 1 évre 
megbízom a Nyíregyházi Papnevelő Intézet rektori feladatainak ellátásával.

Szarka  Gergelyt  folyó  év  július  1-i  hatállyal  fölmentem  debreceni 
egyetemi  lelkészi  feladata  alól,  és  kinevezem  a  Debrecen-Csapókerti 
Egyházközség  parókusává,  valamint  a  Hajdúsámsoni  Szervezőlelkészség 
szervezőlelkészévé.

Megköszönve  áldozatos  munkáját,  Thodory  Ferencet  saját  kérésére 
exkardináltam  a  Hajdúdorogi  Egyházmegyéből,  és  folyó  év  július  1-jei 
hatállyal fölmentem a Nyírkarászi Egyházközség parókusi tisztségéből.

Megköszönve  áldozatos  munkáját,  Tóth  Ferencet saját  kérésére 
exkardináltam  a  Hajdúdorogi  Egyházmegyéből,  és  folyó  év  július  1-jei 
hatállyal  fölmentem  a  Budapest-Pesterzsébeti  Egyházközségnél  betöltött 
parókusi beosztásából.

Urbán Evarisztot hitoktatói megbízatásában megerősítve folyó év július 
1-i hatállyal kinevezem Debrecen város egyetemi lelkészévé.

Zolcsák Miklóst  folyó év július 1-jei hatállyal fölmentem a Penészleki 
Egyházközségnél  betöltött  parókusi  beosztásából,  és  kinevezem  a 
Hajdúszoboszlói Egyházközség parókusává.

Az  új  beosztást  kapott  és  a  nyugdíjba  vonuló  paptestvérek  további 
életére  és  szolgálatára  Istenünk  bőséges  áldását  és  a  Pócsi  Szűzanya 
oltalmát kérem.


