Arhiepiscopul Ieronim al Greciei sa rugat cu schismaticul Epifanie,
alături de Patriarhul Bartolomeu
sărbătorit la Istanbul
Primatul Bisericii ucrainene schismatic-naționaliste creată de Patriarhia
Constantinopolului în decembrie, „Mitropolitul” Epifanie Dumenko, a călătorit
astăzi la Istanbul, pentru a-l felicita pe Patriarhul Bartolomeu cu ocazia zilei
numelui său, care va fi sărbătorit mâine, raportează serviciul de presă al ”Bisericii
Ortodoxă din Ucraina”.
Vecernia sărbătorii Sfântului Apostol Bartolomeu, a fost slujită la Mănăstirea
Maica Domnului Primăvara Vieții, unde Patriarhul Bartolomeu și „Mitropolitul”
Epifanie, s-au rugat împreună cu Preafericitul Părinte Arhiepiscop Ieronymos de
Atena și toată Grecia, care a sosit, de asemenea, pentru a sărbători ziua
Patriarhului.
Vizita Arhiepiscopului Ieronymos la Patriarhia Constantinopolului a fost anunțată
după vizita recentă a Patriarhului Bartolomeu la Atena. Pe de altă parte, după
cum spune Epifanie în discursul său, propria sa prezență a fost neplanificată și
neanunțată, cu toate că el a așteptat cu nerăbdare să-l întâlnească pe
Arhiepiscopul Ieronymos.
Romfea raportează că Arhiepiscopul Ieronymos nu va sluji mâine la Sfânta
Liturghie și astfel nu va sluji cu Epifanie.
Epifanie și Arhiepiscopul Ieronymos s-au întâlnit și s-au așezat unul lângă celălalt
în timpul Vecerniei, marcând prima întâlnire a acestuia cu primatul unei Biserici
locale, alături de Patriarhul Bartolomeu.
Biserica greacă nu a recunoscut BOU, deși s-a raportat că cele două comisii
sinodale însărcinate cu examinarea problemei ucrainene, au sugerat să o
recunoască. Epifanie și alții, au declarat de mai multe ori, că se așteaptă ca
Biserica Greacă să fie prima Biserica Locală care recunoaște BOU, alta decât
Patriarhia Constantinopolului.
După Vecernie, Epifanie a schimbat câteva cuvinte cu Patriarhul Bartolomeu și,
de asemenea, a salutat pe Arhiepiscopul Ieronymos și i-a oferit o Panaghie
episcopală în onoarea propriei sale întronizări, care a avut loc pe 3 februarie.
Epifanie a slujit apoi o litie la mormintele patriarhilor adormiți, care sunt
îngropați în mănăstire.
La 26 mai, BOU „a hirotonit” un fost arhimandrit al Bisericii Grecești ca
„episcop”, pentru a sluji vorbitorilor de limbă greacă în Ucraina. Arhimandritul

Epifanius (Dimitriou) a fost eliberat din funcție de către ierarhul său, Mitropolitul
Ingatius de Demetrias și Almyros de la Biserica Greacă, fără ca metropola să
răspundă la cererile sale de confirmare.
Câteva zile mai târziu, noul „episcop” a călătorit în Fthiotida, Grecia, unde a fost
primit de către Mitropolitul Nicolae din Fthiotida din Biserica Greacă.
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