Mitropolitul cipriot Athanasie de
Limassol
a
părăsit
Sfânta
Liturghie, în semn de protest, în
momentul
pomenirii
schismaticului Epifanie
Ierarhii Bisericii Ortodoxe din Cipru nu au acceptat „decizia papală” a
Arhiepiscopului Hrisostom de a pomeni pe Epifanie Dumenko, capul „Bisericii
Ortodoxe din Ucraina” schismatice, în timpul Liturghiei divine de astăzi, potrivit
informațiilor raportate de agenția de știri, Romfea.
Când Arhiepiscopul Hrisostom a pomenit pe primatul schismatic al BOaU,
Înaltpreasfințitul Mitropolit Athanasie din Limassol, printre cei mai autorizați
ierarhi ai Bisericii Cipriote și un înflăcărat susținător al Bisericii Ortodoxe
Ucrainene Canonice și al Preafericirii Sale, Mitropolitul Onufrie din Kiev și toată
Ucraina, a părăsit imediat Biserica în semn de protest, fără a aștepta sfârșitul
Liturghiei.
Înaltpreasfințitul Athanasie a fost prezent la Liturghia de la Mănăstirea
Chrysoroyiatissa din Pano Panagia pentru ceremonia hirotonirii episcopului
Pagkratios din Arsinoe, deși nu liturghisea.
Mitropolitului Athanasie „nu-i venea să-și creadă urechilor”, când s-a pomenit
numele schismticului Epifanie Dumenko. El a părăsit imediat biserica „în semn de
protest împotriva deciziei personale” a Arhiepiscopului Hrisostom.
Cu puțin timp în urmă, primatul cipriot a subliniat că acțiunile sau deciziile
unilaterale cu privire la BOaU schismatică, aduc un mare prejudiciu Bisericii. Cu
toate acestea, astăzi a ales să-l pomenească pe primatul schismatic al BOaU,
fără a avea sprijinul celorlalte Biserici Ortodoxe Locale sau a propriului său Sfânt
Sinod.
Mitropolitul Athanasie a fost plasat într-o poziție similară, neobișnuită, în
noiembrie anul trecut, când patriarhul Theodoros din Alexandria a pomenit pe

schismaticul Epifanie Dumenko, la liturghie, într-o biserică din Mitropolia
Limassol, condusă de Mitropolitul Athanasie. Patriarhul Alexandriei, care l-a
pomenit pentru prima dată pe Epifanie Dumenko cu doar câteva zile înainte în
Egipt, îi promisese Mitropolitului Athanasie, că nu îl va pomeni pe acesta la
Limassol.
Din păcate, Patriarhul și-a încălcat promisiunea dată spre marea durere a
Mitropolitului Athanasie, așa cum a dezvăluit Înaltul Ierarh din Limassol într-un
interviu, la scurt timp.
Agenția de știri Romfea, a comentat că un alt Mitropolit al Bisericii Ortodoxe a
Ciprului, a declarat că ierarhii ciprioți sunt împotriva acestei „decizii papale”, pe
care nu o acceptă și nu recunosc acest act de pomenire săvârșit de primatul lor.
În februarie anul trecut, Sfântul Sinod al Ciprului a semnalat că BOaU
schismatică nu a reușit să realizeze unitatea sperată în Ucraina și este alcătuită
din ierarhi și clerici ilegitimi. Trebuie clarificat cum clerici nehirotoniți pot
constitui temelia unei noi Biserici, a declarat Sfântul Sinod al Ciprului.
Cypriot Metropolitan Athanasios of Limassol left Liturgy in protest over
commemoration of Ukrainian schismatic

