Activiștii schismatici ucraineni
aruncă dintr-o casă parohială, în
stradă, Sfânta Împărtășanie!
În octombrie, Patriarhia Constantinopolului a primit în jurisdicția sa mii de
ierarhi schismatici, clerici și oameni, pe care i-a remodelat într-o nouă biserică în
decembrie și căreia i-a acordat „autocefalia” în ianuarie. Din nefericire, mulți
dintre acești ierarhi, clerici și oameni s-au dovedit a fi violenți, plini de ura față de
frații lor ucraineni și de Biserica lor canonică, condusa de Preafericitul Mitropolit
Onufrie al Kievului și toată Ucraina.
Preotul și credincioșii Sfintei Biserici Canonice din satul Kurozvany, aflată în
nord-vestul Ucrainei, au suferit în mod repetat atacuri ale activiștilor schismatici
naționaliști, aflați sub protecția Constantinopolului, în ultimele săptămâni. După
ce aceștia au preluat biserica, credincioșii au început să se roage în casa
preotului lor, deși activiștii au încercat să sechestreze și casa preotului, cu o
săptămână în urmă.
În cele din urmă, în această dimineață, în jurul orei 8:00, activiștii lipsiți de orice
evlavie, au spart ușile de la casa parohială și au aruncat în stradă, toate bunurile
comunității parohiale, inclusiv sfântul altar și mai ales, Sfânta Împărtășanie,
Trupul și scumpul Sânge al Mântuitorului Hristos, raportează Uniunea
jurnaliștilor ortodocși (UOJ).
Făptașii care au spart ușile de la casa preotului, i-au amenințat pe enoriași
telefonic.
„Vecinii noștri din sat ne-au sunat azi dimineață și ne-au spus să ne luăm ce ne
aparține din drum”, a declarat unui cotidian UOJ un enoriaș, care dorește să
rămână anonim, de teama represaliilor.
„Ne-am adunat repede și am fugit acolo: Altarul cu Sfintele Daruri zăcea în
mijlocul străzii, împreună cu sfeșnicul cu șapte ramuri, iar oamenii care au făcut
aceasta erau atât de entuziasmați, în așteptarea unui anchetator care urma să
sosească, a declarat, enoriașul.

Parohul bisericii canonice, Preotul Vladimir Koval și familia sa, au părăsit satul cu
o zi înainte. Ei au fost forțați să-și părăsească locuința de mai bine de 20 de ani,
astfel încât comunitatea, să aibă un loc de închinare.
„Tot ceea ce s-a întâmplat astăzi, nu este altceva decât posedare demonică și
batjocura sfintelor obiecte bisericești”, a spus arhiepiscopul Mihail Petrov,
Protopopul local.
Situația din sat este instabilă în momentul de față. Poliția, care a venit la fața
locului, este inactivă; activiștii schismatici au stabilit „regulile jocului”, scrie UOJ.
La 21 februarie, reprezentanții administrației raionale și locale ale satului, au
sosit la biserică pentru a „face un inventar”, ceea ce a fost doar un pretext pentru
a încerca să sechestreze biserica, deși șeful departamentului local de poliție,
închisese biserica pentru a calma situația.
Activiștii s-au întors pe 1 martie, au spart gardurile din jurul bisericii, au tăiat
încuietorile și au pătruns în biserică, ocupând-o cu forța din nou, sub pretextul
unui „inventar”.
UOJ a publicat un videoclip din acea zi.
Aceștia s-au întors din nou la mijlocul lunii martie, încercând să-l lovească pe
Părintele Vladimir, pe familia și enoriașii săi, aflați în casa lui, amenințându-l cu
moartea.
Kurozvany, Ucraina, 12 aprilie 2019
Schismatic activists break into house church, drag altar and holy Communion
onto the street (+ VIDEO)

