DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

În regiunea Kiev, schismaticii i-au scos cu forța
pe preoți și enoriași dintr-un lăcaș al Bisericii Ortodoxe
Ucrainene

Serviciul de comunicare al DRBE, 18.07.2022. În data de 14 iulie 2022, susținătorii schismaticei
„Biserici Ortodoxe din Ucraina” („PȚU”), în frunte cu Anatoly Novicenko, fostul președinte al consiliului
local, ar fi venit la lăcașul de cult al Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu hramul Sfântul Nicolae (satul
Lubeanka, regiunea Kiev, Ucraina), pentru negocieri pașnice asupra transferului comunității către
această structură schismatică. După un anumit timp, însă, cu strigăte ofensatoare și calomnioase,
„activiștii” i-au împins pe clerici și enoriași afară din biserică. Parohul bisericii, părintele protoiereu
Ilarion Șmaiun, a relatat Uniunii Jurnaliștilor Ortodocși despre aceste lucruri.

Susținătorii agresivi ai schismei au făcut în același timp referire la un document al registratorului de stat
de la Kiev, care a emis reînregistrarea statutului comunității religioase din Biserica Ortodoxă Ucraineană
la „PȚU”. „Reînregistrarea ilegală a avut loc în baza unei strângeri ilegale de semnături”, a comentat
Departamentul juridic al Eparhiei Kievului.
Potrivit părintelui Ilarion, comunitatea Bisericii Sfântul Nicolae, știind că în satele învecinate susținătorii

„PȚU” confiscă lăcașurile de cult sub pretextul unei astfel de „înregistrări”, a transmis din timp, în scris,
autorităților locale că nu a luat și nu va lua vreo decizie cu privire la transferul sau reînregistrarea
statutului. «Cu toate acestea, cu câteva zile înainte de confiscarea forțată a bisericii de către susținătorii
„PȚU”, am fost invitat la consiliul local din satul Lubeanka și informat că statutul a fost reînregistrat și
„biserica trebuie transferată”», a declarat părintele paroh. În același timp, autoritățile locale s-au disociat
de situație, spunând: „Nu avem nimic de-a face cu asta. Așa vor oamenii”.
După aceea, fostul șef al consiliului local i-a invitat pe clerici să se întâlnească în biserică pentru
negocieri. Dar, prin înșelăciune și manipulare, a adunat lângă biserică, împreună cu asociații săi, și o
parte din săteni. Intrând înăuntru, „activiștii” i-au dat afară într-un mod grosolan pe clericii prezenți și
protopopul districtului împreună cu enoriașii.
În prezența poliției, care nu a întreprins nicio măsură pentru a proteja proprietatea bisericii de însușiri
ilegale, reprezentanții structurii schismatice au înscris în inventar icoanele și obiectele bisericești și au
anunțat că în următorul weekend aici va săvârși o slujbă „un nou preot de la PȚU”.
Lângă Biserica Sfântul Nicolae, activiștii au înființat un post de apărare teritorială, privând astfel
singura comunitate ortodoxă locală care există în realitate, și nu pe hârtie, de posibilitatea de a se ruga
în biserica lor.
„Nimeni din comunitate nu s-a transferat și nici nu are de gând să se transfere la PȚU”, a spus
părintele Ilarion Șmaiun și a explicat că această comunitate a lăcașului cu hramul Sfântul Nicolae
(Biserica Ortodoxă Ucraineană) intenționează să-și apere drepturile în instanță.
O sursă: https://mospat.ru/ro/news/89466/
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