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Egyelőre  nem tudni, hogy ki az a személy, aki a pécsi püspök és az
egyházmegye volt  gazdasági vezetője Wolf Gyula ellen megtette feljelentését a
Nemzeti  Nyomozóirodánál. Mindenesetre az I ndex hírportálja szerint  gazdasági 
bűncselekmények, zsarolás és más egyéb törvénysértés is szerepel az amúgy 
meglehetősen hosszú bűnlajstromban. Nemrég egy katolikus lap is
kezdeményezett  szexuális zaklatás miatt vizsgálatot Wolf ellen, ez most ismét
szerepel a feljelentésben.

Képünkön Mayer Mihály pécsi püspök látható.

    

   

    

 Egy  ideje ijesztő hírek jönnek a katolikus egyházmegye vezetője és környezete
vélt  vagy valós cselekedeteiről. Most valószínűleg nem lehet hallgatással reagálni
a  történtekre, hiszen a vádak nagyon súlyosak.

A  hírportál információi szerint a fenti felsoroláson kívül okirathamisítás és 
szexuális bűncselekmény a vád mindkét egyházi személlyel szemben. A feljelentő
 tanúvallomásokat és írásos bizonyítékokat is felsorakoztat az ügyben. Wolf 
Gyulát az Egyházfórum című katolikus folyóirat szeptemberi állításai miatt  Mayer
felmentette és belső vizsgálatot rendelt el. Ekkor a püspökség cáfolta,  hogy a
Vatikán vizsgálatot indított volna Wolf ellen, egyszerűen egészségügyi  okokkal
indokolta a felmentést.
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Életrajzi adatok

Mayer Mihály püspök 1941-ben született, 1964-ben szentelték pappá, 1989-től pécsi megyés püspök. Az MKPK Justitia et Pax bizottságának és Harmadik Világ bizottságának elnöke, 1996 óta a Szent Sír lovagrend tagja. Püspöki jelmondata: Gaudium nostrum Dominus (A mi örömünk az Úrban van)

Wolf Gyula 1962-ben született, 1988-ban szentelték pappá. 1990-től 2010 szeptemberéig a pécsi egyházmegye gazdasági tanácsadója és irányítója, 1993 óta a Fény Kft. ügyvezetője.

A  hivatkozott írásban olvashatunk az egyházmegye egyik mohácsi
nagyberuházásáról,  Mayer és Wolf prémiumkategóriás autóiról, valamint a
püspökség felújítása  körüli anomáliákról is.

A  felsorakoztatott információk megdöbbentőek, ha csak egy töredékük is megállja
a  helyét, akkor komoly következményei kell hogy legyenek az ügynek.
Mindenesetre  a püspökség eddigi kommunikációja, vagy inkább annak hiánya
tanácstalanságról  árulkodik a történtekkel kapcsolatban. Olvasóinkkal együtt
várjuk a további  fejleményeket. 

 Nem  kellett sokáig várni, a pécsi egyházmegye reagálását itt olvashatja:

A pécsi egyházmegye közleménye

: &quot;A hatályos jogrendünk bárki számára  lehetővé teszi, hogy feljelentéssel
forduljon a hatóságokhoz. Jogrendünk  azonban szabályozza azt is, hogy az
alaptalan feljelentőkkel szemben hamis vád,  hatóságok félrevezetése, továbbá
hamis tanúzás miatt folytatódjék a bűnvádi  eljárás. A Pécsi Egyházmegye
vezetése bűncselekményt nem követett el, ezért már  most bejelentjük, hogy az
esetleges bűntető eljárás természetszerű  megszűntetése esetén a bejelentőkkel
szemben – amennyiben végre ismertté válik  személyük – a bűntetőjog
eszközeivel fel fogunk lépni.&quot;
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 Most érkezett: 

Pécsi Egyházmegye Kommunikációs Iroda&quot;

Nyomozást  rendel el az ügyészség ismeretlen tettes ellen a Pécsi Egyházmegyét
 érintő, kedden nyilvánosságra került feljelentéssel összefüggésben.

&quot;Az  ügyészség szerint szükséges a feljelentésben foglaltak
tisztázása&quot; -  indokolta a döntést Petréteiné Malomsoki Csilla, a Baranya
Megyei  Főügyészség helyettes vezetője az MTI-nek szerdán.

MTI
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