Bucuria întâlnirii în Duh și
Adevăr: Hramul Schimbării la Față
a Domnului în Parohia Schit
Orășeni
Marți 6 august 2019 Parohia Schit Orășeni din Botoșani, singura parohie din țară
care luptă contra ereziei ecumenismului, a sărbătorit hramul Schimbării la Față a
Domnului. Părintele Ioan Ungureanu, preotul paroh, a făcut tuturor românilor
ortodocși o invitație la hram prin intermediul publicației noastre. În jur de 200
dintre ei au răspuns acestei invitații, fiind prezenți la slujbă.
Schimbarea la Față a Domnului, hramul Parohiei Schit Orășeni

Slujba de hram s-a ținut într-un sobor de șase preoți nepomenitori din toate
provinciile țării, care au săvârșit Utrenia, un Sfânt Maslu, Acatistul Schimbării la
Față, Sfânta Liturghie.

Părintele Cosmin Tripon a ținut un cuvânt de învățătură în care, printre altele a
vorbit despre dublul limbaj al ierarhilor ecumeniști, care le spun credincioșilor
ortodocși ce vor să audă, adică cuvântul ortodox al credinței, iar partenerilor de
dialog eretic ecumenist le împărtășesc ideile eretice despre Biserica una, sfântă,
sobornicească și apostolească.
Părintele Ioan Ungureanu, parohul de la Schit Orășeni, a mulțumit celor 6 părinți
prezenți, celor peste 200 de credincioși veniți din toată țara și i-a îndemnat să nu
se lase păcăliți de propaganda eretică ecumenistă și să nu slăbească lupta pe care
o duc.
A fost prezentată cu această ocazie și revista Mărturisirea Ortodoxă, proaspăt
tipărită, care conține documentele sinaxei de la Botoșani II, prin care
mărturisitorii antiecumeniști au reformulat linia patristică pe care duc lupta și iau chemat pe cei rătăciți de la ea să revină la lupta corectă, adresând scrisori
deschise episcopatului, în care cerea să se renunțe la schisma ucraineană, să se
înceapă demersurile pentru scoaterea BOR din CMB, să nu i se acorde papei
eretic nicio atenție cu ocazia vizitei în România. 200 de exemplare din acest
număr-document al revistei au fost împărțite gratuit celor prezenți.

A apărut revista Mărturisirea Ortodoxă, an II, nr. 2

Ziua s-a încheiat cu o agapă frățească, după care cei ce au venit la sfânta biserică
s-au dus acasă, neparticipând la paranghelia blasfematoare pusă la cale de către
reprezentanții MMB în teritoriu, care, în prezența preotului trimis de mitropolie,
Constantin Bolohan, au împărțit celor prezenți de prin alte sate mici și bere în zi
de post, muzică de petrecere și atmosferă de bâlci.
Mici, bere și muzică de hramul Schimbării la Față pentru grupul ecumenist al
MMB din Orășeni

Întâlnirea a arătat unitatea de cuget și mărturisire a părinților și credincioșilor
care urmează calea corectă a nepomenirii din 2016, demonstrând poporului că
chiar dacă nepomenirea este riscantă, pentru că poate conduce la schismă, când
nu este făcută cu discernământ, ea este calea corectă și nu are niciun risc atunci
când e făcută cu sinceritate și dorință de luptă pentru Hristos, nu pentru propria
satisfacție și răsplătire din partea lumii.
„Mărturisire spre Înviere. Trei ani de rezistență antiecumenistă în BOR”: Sinaxa
interortodoxă Botoșani II, 1 mai 2019

Hramul de la Orășeni a arătat că această cetate a Ortodoxiei, cum a numit-o
părintele Zisis la sinaxa din Botoșani din 1 mai 2019, rezistă și este un far
călăuzitor în bezna ecumenismului pentru toți cei ce vor să iasă la limanul acestei
lupte.

