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Nagy öröm és megtiszteltetés érte Fıegyházmegyénket, amikor 
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa 2007. június 15-én dr. Cserháti Ferencet, a 
szatmári egyházmegye papját, németországi magyar fılelkészt Centuria-i c. 
püspökké és az Esztergom-Budapesti Fıegyházmegye segédpüspökévé 
nevezte ki. Sajátos feladata lesz, hogy a külföldön élı magyar hívek 
pasztorációját – amelyet az elmúlt 25 évben is odaadással és hőségesen végzett –
a püspökké szentelés kegyelmeivel gazdagodva méginkább szolgálhassa, ily 
módon is megerısítse hazájuktól távol élı testvéreit. 

Cserháti Ferenc püspök atya 1947. február 12-én született Túrterebesen. A 
gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi fıiskolán végzett tanulmányai 
után Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron 1971. április 18-án, a 
Szatmári Egyházmegye szolgálatára. 

Lelkipásztori szolgálatát káplánként kezdte elıször Kaplonyban 1971-73-
ig, majd Máramarosszigeten 1973-79-ig. 

1979-tıl a Frankfurt am Main-i St. Georgen Filozófiai-Teológiai Fıiskola 
hallgatója volt, 1980-tól doktorandusz az innsbrucki Leopold Franzens 
Egyetemen, ahol 1982-ben teológiai doktorátust szerzett. 

Ezt követıen a müncheni St. Margaret plébánián volt káplán 1982 és 1984 
között. 

Elsı önálló lelkipásztori beosztását is Münchenben kapta 1984-ben, ahol a 
Magyar Katolikus Misszió vezetıje lett, ezt a feladatot egészen 2002-ig látta el. 

Lelkipásztori szolgálata mellett 1985-tıl a müncheni Magyar Caritas 
Szolgálat elnöke, 1989-1993-ig a müncheni Paulinum egyesület (diákszálló) 
elnöke, 1991-tıl a Kardinai Mindszenty Stiftung kuratóriumának tagja. Az 1990-
9l-es tanévben docens a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi 
Fıiskolán, 1996-tól 2006-ig a külföldön élı római katolikus magyarok 
püspökének európai delegátusa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
1996-tól az európai magyar katolikusok lapjának, az „Életünk"-nek 

fıszerkesztıje. 2002-tıl a Német Püspöki Konferencia magyar delegátusa, 
németországi magyar fılelkész, majd Miklósházy Attila püspök úr nyugdíjba 
vonulását követıen, 2006. április 10-tıl a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia megbízásából a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat koordinátora. 

2003-ban II. János Pál pápa pápai káplánnak nevezte ki. 2004-ben a 
Máltai Lovagrend tagjai közé nyert felvételt. 

A magyar olvasók is ismerhetik a Szent István Társulatnál megjelent 
könyveit, a Hitébresztı, Ünnepszemle, Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel, Az 
egyházzal vagy nélküle, Szentlecke-kísérı címő könyveit és fordításait, valamint az 
Életünkben, a Szolgálatban, a Távlatokban, a Vasárnapban és különbözı 
győjteményekben megjelent írásait. 

Kívánom, hogy Miklósházy Attila ny. püspök úr nyomdokain haladva 
folytassa azt az áldozatos munkát, amelyet már delegátusként nemcsak a külföldi 
magyarok lelki gondozásában, hanem a magyar pasztoráció kultúraközvetítı 
hivatásában is végzett. Személye legyen jelképe az egész magyar katolikus 
közösség összetartozásának. 

Püspökké szentelése 2007. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony 
ünnepén 10 óra 30-kor lesz az Esztergomi Bazilikában, amelyre Püspök atya 
nevében is szeretettel hívom a fıegyházmegye papságát és híveit, valamint a 
külföldön élı magyar híveket és lelkipásztorokat. Közös imánkkal segítsük 
szolgálatát jelmondatának megfelelıen: A szeretet mindent legyız. 

Kívánom, hogy püspöki szolgálatát kísérje Xavéri Szent Ferencnek, 
Lisieux-i Kis Szent Teréznek és a Magyarok Nagyasszonyának segítı 
közbenjárása, a Szentlélek világossága és Urunk bıséges kegyelme. 

Budapest, 2007. Jézus Szentséges Szívének ünnepén 
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