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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Aurel Percă, bukaresti érsek-metropolita   

a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke 

 

2020 szeptember 23-án az ország római- és görögkatolikus megyéspüspökei Aurel Percă, bukaresti 

érsek-metropolitát választották a  Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) elnökévé.  

Aurel Percă érsek folytatja a három évre szóló és Ioan Robu által 2019 májusában megkezdett 
mandátumot és a RKPK statutuma szerint irányítja az konferencia üléseinek menetét, illetve képviseli 

a püspökök testületét és a romániai katolikus egyházat.  

Ioan Robu, bukaresti nyugalmazott érsek elnöki beosztása megszűnt, amikor az Egyházi 

Törvénykönyv rendelkezéseit követve, miután betöltötte életének 75. évét Ferenc pápa elfogadta 

lemondását az egyházmegye éléről. 

A RKPK új elnökének első ténykedésére éppen ezen a héten, szeptember 25-26. között kerül sor, 

amikor Exc. Aurel Percă részt vesz az az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) online 

ülésén. A CCEE az európai (nem csak az európai uniós) püspöki karok elnökeit tömörítő tanácskozó 

testület.  

A RKPK alelnöki tisztét a statutum értelmében a Romániai Görögkatolikus Egyház nagyérseke, 

Lucian Mureșan bíboros tölti be. 

Az évente két alkalommal ülésező Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és 

görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet 

Szent Péter utódával, Ferenc pápával.  

Ebben az évben, a világjárványra való tekintettel a konferencia mindkét ülése elmaradt.  

  

Pr. Francisc Ungureanu 

főtitkár 

 

Aurel Percă, a RKPK elnökének rövid életrajza 

Aurel Percă 1951. augusztus 15-én született a jászvásári püspökséghez tartozó Săbăoaniban 

(Szabófalva, Neamț megye).  

Jászvásáron szentelték pappá 1979. június 29-én.  

Tanulmányait Rómában folytatta, ahol a keleti egyházak teológiájából és morálisból szerzett 

licenciátust.  

Hazatérve a jászvásári püspökségen volt irodaigazgató, a jászvásári teológiai intézetben pedig tanári 

állást vállalt.  

1989 és 1994 között a Jászvásári Szent József Szeminárium rektora, majd az egyházmegye általános 

helynöke.  

1999. szeptember 29-én II. János Pál pápa a jászvásári egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, 

1999. december 8-án pedig püspökké szentelték a jászvásári székesegyházban.  

2019. november 21-én Ferenc pápa bukaresti érsek-metropolitává nevezte ki.  

Az új érsek 2020. január 11-én kezdte meg hivatalos szolgálatát a Bukaresti Római Katolikus 

Érsekség élén.  

2020. augusztus 8-án a bukaresti Szent József Székesegyházban vette át Mons. Miguel Maury Buendía 

apostoli nuncius kezéből az érseki palástot, a palliumot. 

2020. szeptember 23-tól ő a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. 


