Victorie uriașă pentru Schitul
Orășeni: Judecătoria Suceava
respinge cererea de evacuare
formulată de MMB
În urmă cu aproximativ un an, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a depus la
Judecătoria Botoșani o cerere de evacuare de urgență a părintelui Ioan
Ungureanu, preotul parohiei Schit Orășeni, pe motiv că părintele a fost caterisit și
în locul sfinției sale a fost instalat preotul Constantin Bolohan.
Preotul ecumenist Constantin Bolohan serbează Botezul Domnului pe… 4
ianuarie???

În sprijinul cererii sale, MMB a adus decizia de caterisire a părintelui Ioan
Ungureanu, aplicată în mod necanonic pentru întreruperea pomenirii ierarhului
semnatar al documentelor eretice din Creta, în cadrul unor simulacre de procese
în care episcopul și-a judecat propria cauză, cu concursul unui complet de
judecată bisericesc total aservit.
MMB a insistat și pe o interpretare eronată a canonului 13 Laodiceea, încercând
să convingă instanța, se pare fără succes, de faptul că poporul credincios nu are
niciun drept asupra parohiei sale, că episcopul poate face și desface ce dorește,
indiferent de voința poporului credincios.
MMB îi consideră și îi tratează pe credincioșii ortodocși proprii ca pe o “plebe”

Cererea de evacuare de urgență a survenit după ce, în 11 noiembrie 2017,
angajații MMB au încercat să îl înlăture pe părintele Ioan Ungureanu cu ajutorul
unor indivizi necunoscuți, aduși pentru a sparge ușile bisericii și a-l bate pe preot,
sub privirile Jandarmeriei, care au amendat ulterior pe credincioșii prezenți la
ora asaltului în biserică, pentru că au încercat să își apere preotul.
Abia după acest episod barbar autoritățile locale și MMB au început să își pună

problema obținerii unei hotărâri judecătorești de evacuare a părintelui Ioan.

Vandalizarea bisericii din Schit Orășeni a avut ca urmare o plângere penală
depusă contra celor ce au intrat cu forța, fără niciun drept, peste credincioșii
aflați în biserică la acea oră, la care se desfășurau slujbele de duminică
dimineața. În acest proces este posibil să fie audiat și Mitropolitul
Moldovei, Înaltpreasfințitul Teofan, în numele și cu autorizarea căruia
pretind că au acționat cei ce au spart biserica.
Procesul legat de evacuarea de urgență a părintelui Ioan a fost demarat la
Judecătoria Botoșani, membrii parohiei care îl susțin pe părintele Ioan
introducând toți un număr de 324 de cereri de intervenție accesorie, pentru a
arăta justiției că ei sunt adevărații proprietari ai bisericii și doresc să rămână
alături de preotul lor paroh.
Cererile s-au judecat la judecătoria și tribunalul Botoșani, fiind respinse de un
complet din care a făcut parte și un judecător care avea legături strânse cu MMB,
fiind absolvent de seminar și prezentat în termeni elogioși pe siteul mitropolitan
Doxologia. Împotriva completului care a pronunțat acea decizie s-a formulat o
plângere la Inspecția Judiciară, cei 324 de reclamanți considerând că sentința a
fost viciată, iar completul și-a depășit atribuțiile în decizia pe care a luat-o.
Ca urmare a acestei situații, dar și a faptului că la nivelul județului Botoșani s-a

format un fel de „jamahirie MMB”, cu concursul multora dintre autoritățile locale,
de la primarul MMB-ist al Comunei Cristești, Lucian Borfotină, care se comportă
în localitate ca un angajat al Mitropoliei, nu al statului român, până la prefectul
județului, părintele Ioan Ungureanu a cerut strămutarea procesului la Suceava,
unde, astăzi, 12 martie 2019, Judecătoria Suceava a decis să respingă
cererea de evacuare forțată ca fiind nefondată. MMB are posibilitatea să
declare apel în termen de 5 zile de la pronunțare.
Ortodocșii nepomenitori, susținători ai „Rezoluției din ianuarie 2018”: cine
suntem și cum luptăm contra ecumenismului

Dacă sentința se va menține și în calea de atac, parohia Schit Orășeni va
rămâne singura parohie din cadrul Patriarhiei Române în care preotul,
alături de credincioșii săi, luptă cu succes, în mod canonic și patristic, de
trei ani împotriva ecumenismului și a sinodului eretic din Creta, îndurând
atât persecuțiile crunte ale binomului MMB-autorități locale, cât și
trădarea succesivă și atacurile nedemne din partea unora care au pornit
pe aceeași cale a luptei antiecumeniste acum trei ani, dar au deviat între
timp de la aceasta în diverse rătăciri schismatice.
Călugărul filostilist Sava batjocorește lupta antiecumenistă a părintelui Ioan
Ungureanu și a sătenilor din Orășeni

Victoria acestei parohii, cumulată cu decizia CEDO din speța Tothpal & Szabo vs
România, în care CEDO a decis că preoții caterisiți, dar susținuți de parohiile lor,
nu pot fi condamnați penal, pentru că aceasta ar fi o violare a libertății de
exprimare religioasă a celor care îi doresc preoți în continuare, ar trebui să dea
curajul tuturor preoților ortodocși români să întrerupă pomenirea
ierarhilor semnatari în Creta sau măcar să mărturisească deschis contra
ereziei la care s-au făcut părtași episcopii lor, mai ales în condițiile în care
Patriarhia Română s-a declarat încântată de anunțata vizită a papei eretic al
„bisericii catolice surori” și se pregătește să îl primească cu primele bătăi de
clopote ale catedralei naționale din București, în timp ce Mitropolia Moldovei
și Bucovinei asistă fără nicio reacție la o manifestare uriașă de simpatie și
adeziune față de papă organizată de autoritățile locale în inima Moldovei

ortodoxe, păstorite de mitropolitul care își dorește cu ardoare să îl alunge
din parohie pe singurul preot mărturisitor antiecumenist rămas în
Moldova.
Iașul se pregătește să devină centru al papismului pentru o zi. Mai există
mitropolie ortodoxă în Moldova?

