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Preotul nepomenitor român Ioan Ungureanu câștigă procesul de evacuare
intentat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, din Biserica Ortodoxă Română, a intentat în
martie anul trecut un proces de evacuare de urgență preotului nepomenitor Ioan
Ungureanu, din Parohia Schit, Orășeni, situată în nordul României, în județul
Botoșani. Preotul a fost caterisit de către mitropolitul Teofan al Moldovei și
Bucovinei, semnatar al documentelor eretice din Creta, ca urmare a întreruperii
pomenirii mitropolitului încă din august 2016.
Săptămâna aceasta, Judecătoria din Suceava a respins acțiunea
Mitropoliei ca nefondată, acordându-i acesteia termenul legal de cinci zile
pentru a face apel.
Dacă decizia va fi menținută în instanța care judecă apelul și va deveni definitivă,
parohia Schit Orășeni va fi prima parohie din România în care preotul și
credincioșii luptă împreună împotriva ecumenismului și a sinodului din
Creta, iar autoritățile bisericești ecumeniste nu reușesc să îl alunge pe
preot nici măcar cu ajutorul puterii seculare, după ce i-au aplicat o
caterisire necanonică.
Preotul Ioan Ungureanu este paroh de 18 ani în parohia Schit Orășeni, pe care a
construit-o aproape din nimic. A întrerupt pomenirea în august 2016 și a ținut de
atunci până acum o linie corectă patristic a nepomenirii, fiind unul dintre
semnatarii rezoluției “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte”, din

ianuarie 2018, cunoscută și apreciată în Grecia.
Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!

În mai 2017, Mitropolia a încercat să îl alunge pe preot din parohie cu forța, dar
sătenii s-au opus. În iulie 2017, mitropolitul Teofan l-a caterisit, iar în noiembrie
2017 biserica parohială a fost luată cu asalt de un grup de angajații ai Mitropoliei,
asistați de Jandarmeria locală. Preotul a rezistat, fiind în continuare sprijinit de
către popor.
Biserica din Orășeni este monument istoric, fiind un fost schit întemeiat de
pustnici veniți în secolul al XVII-lea din Rusia. Ocrotitorul schitului este Sfântul
Sila, un cuvios care și-a început viața duhovnicească în Schitul Orășeni. Din cei
400 de credincioși din localitate, 324 au depus cerere de intervenție în favoarea
preotului în justiție.
Mitropolitul Teofan este întâistătătorul unuia dintre cele mai importante tronuri
mitropolitane din România, care, după tradiție, dă viitorul patriarh al țării. Deși se
prezintă ca un tradiționalist, a participat la sinodul ecumenist din Creta, ale cărui
documente le-a semnat. Confruntat cu o opoziție puternică din partea unor
ieromonahi și preoți, dar și a unui număr important de credincioși, a devenit unul
dintre cei mai duri persecutori ai nepomenitorilor din Patriarhia Română,
alungând monahi și monahii din mănăstiri, preoți din parohii, caterisind doi
clerici, dintre care unul este părintele Ioan Ungureanu.
În decembrie 2018, mitropolitul a șocat întreaga țară, participând la o ceremonie
de inaugurare a unei sinagogi din orașul Iași, unde a fost “încoronat” de către un
rabin cu denumirea pompoasă de “prinț al Bisericii”, alături de reprezentantul
romano-catolicilor din oraș.
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“Prințul Bisericii”, mitropolitul Teofan, încurajat să participe la împlinirea
idealului religios al mozaismului

