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MONDIAL ȘI
REGIONAL
Stimații noștri abonați și cititori,
„Religia azi”, în calitate de comunitate, deja extinsă la scară internațională, a experților
care se ocupă de monitorizarea situației religioase și interconfesionale din Rusia și din
lume, disponibili să ofere serivicii de consulting în sfera relațiilor dintre biserică, societate,
structurile de putere națională și supranațională, împlinește doi ani de activitate, prilej
cu care supunem atenției Dumneavoastră cel de-al doilea digest anual analitic cu tema
„BOaU în contextul mondial și regional”.
În textul lucrării sunt folosite următoarele abrevieri:
BOUcr – Biserica Ortodoxă din Ucraina
PM – Patriarhia Moscovei
BOaU – Biserica Ortodoxă a Ucrainei
BOUcr PK – Biserica Ortodoxă din Ucraina a Patriarhiei Kievului
BGCU – Biserica Greco-Catolică din Ucraina
BOAUcr – Biserica Ortodoxă Autonomă din Ucraina
APR – administrația publică regională
OAT – Operațiunea Antiteroristă din Donbass

PREFAȚĂ
Apărută în urma Sinodului Unificator din 15 decembrie 2018, Biserica Ortodoxă a
Ucrainei (BOaU) a devenit imediat piatră de încercare și punctul de asamblare a unei noi
și, probabil, celei mai mari schisme din istoria modernă a Ortodoxiei. Această schismă,
până în prezent, nu și-a găsit, într-un anumit sens al acestui cuvânt, cadrul legitim (cel
puțin la nivel de mireni), însă ea există, de facto. Mai mult, după cum demonstrează
„Cronologia evenimentelor” pe care v-o propunem mai jos, schisma ce s-a produs este în
mod direct legată de natura „bisericii” apărute și de acțiunile reprezentanților ei.
În decursul ultimilor doi ani, BOaU a trecut, în evoluția sa, printr-un șir de stadii
– creștere bruscă de la finele anului 2018 până în aprilie 2019; stagnare temporară;
recunoașterea de către câteva Biserici Ortodoxe locale; scindare internă, a cărei focare se
resimt până în prezent.
Creșterea bruscă de la început a parohiilor BOaU a fost asigurată, în principal, din
contul unui număr incredibil de atacuri de tip rider asupra locașurilor Bisericii Ortodoxe
din Ucraina (BOUcr) a Patriarhiei Mosocovei (PM). Partea cea mare a conflictelor
dintre credincioșii BOUcr și cei ai BOaU îi revine anume acestei scurte perioade. Apoi,
în decursul ultimilor ani, Judecătoriile ucrainene, pur și simplu, „au obosit” din cauza
numărului de cereri din partea credincioșilor BOUcr cu referință la acțiunile ilegale ale
activiștilor BOaU, precum și a dosarelor intentate ca urmare a atacurilor de tip rider
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asupra locașurilor sfinte și a altor proprietăți imobile. Starea de „volnicie” în luarea cu
forță a locașurilor în folosul BOaU, inclusiv cu sprijinul administrațiilor publice regionale
(APR) din Ucraina, a continuat până la sfârșitul lunii mai a anului 2019, când devenise
evident că președintele Piotr Poroșenko, cunoscut prin orientarea sa patriotică radicală,
va trebui să-i cedeze fotoliul prezidențial lui Volodimir Zelenski, net mai moderat și mai
prudent în opțiunile cu privire la politica externă și socială. Pentru un timp, confruntarea
întrebisericească din societatea ucraineană se potolește. În mare măsură, aceasta s-a
datorat faptului că BOaU, fiind ea însăși o creatură a politicii din perioada președinției lui
Piotr Poroșenko, avea față de Volodimir Zelenski o atitudine negativă și precaută (drept
mărturie servesc luările de cuvânt ale spicherilor BOaU din acea perioadă). Totodată, pe de
altă parte, din ianuaire 2019, nici o Biserică locală, cu excepția celei a Constantinopolului,
încă nu recunoscuse autocefalia BOaU.
Momentul de cotitură a survenit la 12 octombrie 2019, când Biserica Eladei, iar peste o
lună și Patriarhia Alexandriei au recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.
Dacă, până în acel moment, schisma din Ortodoxia mondială încă mai putea fi evitată,
iar cele mai radicale discursuri ale spicherilor BOaU și ai Constantinopolului puteau fi
neutralizate, după acțiunile menționate ale acestor două Biserici locale, schisma devine
un fapt împlinit în viața comunității ortodoxe la scară mondială, iar tămăduirea ei, cel mai
probabil, va necesita în viitor multe decenii. Începând cu acel moment, până și scepticii
din arealul bisericesc internațional au conștientizat fenomenul implicării în procesele
politice a factorului religios, în calitate de element distuctiv, folosit de către jucătorii
globali în scopul rezolvării propriilor sarcini strategice în confruntările dintre state. Din
acel moment de cotitură al recunoașterii BOaU, conflictele provocate de faptul sustragerii
locașurilor sfinte de la BOUcr se relansează, chiar dacă nu într-o măsură tot atât de mare
ca la etapa inițială, după așa-numitul Sinod Unificator.
Parțial, numărul redus al atacurilor de tip rider se datora și faptului că, în anul 2020, însăși
BOaU a început să se descompună – Biserica Ortodoxă din Ucraina a Patriarhiei Kievului
(PK), în persoana lui Filaret (Denisenko), a pus sub semnul întrebării faptul ca atare al
autocefaliei și al dreptului la existență a BOaU sub conducerea lui Epifanii (Dumenko).
Partea majoritară a parohiilor și, cel mai important, a enoriașilor BOUcr PM a rămas în
sânul Bisericii Mame, refuzând să treacă la BOaU. Aceasta în pofida faptului că mulți spicheri
ai BOaU, precum și expeți în religie afiliați statului, cum ar fi Dmitro Gorevoy, afirmau că,
pentru Ucraina, este suficient să apară o structură canonică independentă de Moscova și
credincioșii vor începe să treacă în masă la noua Biserică autocefală. Din cauza refuzului
menționat, o sumedenie de biserici ocupate cu forța de activiștii BOaU au rămas pustii,
unele fiind chiar închise – nu avea cine să slujească la ele și nici cine să meargă la ele. În
același timp, a apărut conflictul dintre activiștii BOaU și alte denominații creștine, perioada
menționată fiind din plin marcată de atacuri de tip rider nu doar asupra bisericilor BOUcr
PM, ci și asupra celor ale BOUcr PK, Bisericii Greco-Catolice din Ucraina (BGCU) și altele.
În prezent BOaU, deși recunoscută de către unele Biserici locale, nu reprezintă o
„construcție monolită”, este mistuită din interior de intrigi și conflicte politice și nu este
acceptată de societatea ucraineană.
În Anuarul nr. 2 „Religia azi”, ne-am propus să sistematizăm, în ordine cronologică,
pentru Dumneavoastră, toate conflictele sociale, scandalurile și declarațiile cu caracter
ambiguu ale reprezentanților BOaU și/sau cu participarea lor. Firește, noi am examinat
majoritatea evenimentelor, însă nu toate. Un număr considerabil al atacurilor de tip

rider asupra locașurilor sfinte sau al declarațiilor cu iz radical ale clerului BOaU nu au
fost reflectate de mass-media sau reflectate doar de cea raională, ceea ce face imposibilă
cunoașterea precisă și analiza lor într-o măsură deplină. În cazul celor examinate, accentul
nu se punea pe caracterul ciudat și neobișnuit al declarațiilor și acțiunilor. În zilele
noastre, în genere, este dificil să-l faci pe omul de rând să se mire de comportamentul,
oricare ar fi el, al liderilor religioși și al credincioșilor. Studierea cronologică a evoluției
BOaU arată că, devenind punctul de asamblare al schismei panortodoxe, ea, totodată, a
devenit o linie de scindare pentru Ucraina modernă. De fapt, cetățenii Ucrainei au fost
puși în fața situației de a alege între propria identitate civică și credința lor. Alegând-o
pe cea de-a doua, ei deseori se pomeneau în situație de prigoană – situație în care li se ia
biserica unde ei s-au botezat, și-au botezat copiii, și-au petrecut pe lumea cealaltă părinții,
iar ei înșiși sunt supuși violenței fizice și psihologice.
Aici trebuie menționat faptul că această „schismă” politico-religioasă s-a dovedit
a fi o consecință directă a apariției BOaU ca proiect politic și ca un anumit element al
confruntării Occidentului cu Rusia, în sfera religioasă, unde anume fragmentarea
ortodoxiei mondiale, prin intermediul scindării bisericilor canonice și al contribuirii la
apariția noilor entități naționale autocefale, este susținută cu toate puterile și mijloacele
de către SUA și partenerii principali ai acestora.
Pentru a nu creea impresia că afirmăm ceva fără temei, propunem o descriere destul de
amănunțită și laconică a temei date, ce se conține în textul colegilor noștri de la canalul
Telegram „Pravblog”, pe care o reproducem mai jos.

Evoluțiile cardinale din sfera religioasă a Ucrainei, pe care le-am urmărit pe
parcursul ultimilor ani, nu pot fi considerate ca fiind ceva spontan. În multe privințe,
ele s-au conturat a fi o continuare a politicii mari orientate spre formarea în apropierea
hotarelor Rusiei a unei noi realități geopolitice.
Potrivit evaluărilor mai multor experți ucraineni, acest proces presupune rezolvarea
unui șir de sarcini strategice. Prima din ele – resetarea cu ajutorul războiului din
estul țării a sistemului de valori ce s-a statornicit în societatea ucraineană și crearea
a trei factori principialmente noi: a noii națiuni ucrainene, a noii istorii ucrainene și
a noii idei ucrainene. În particular, despre aceasta, în anul 2015, în articolul „Cinci
scenarii pentru relațiile ucraineano-ruse”, scria Vladimir Gorbulin, unul dintre cei
mai cunoscuți ideologi ai cursului proocidental al Ucrainei. A doua sarcină – ruptura
pe cât posibil de maximală a relațiilor dintre Moscova și Kiev (de la sfera politicii și
cea a economiei, până la istorie și religie). Cea de-a treia – transformarea Ucrainei
într-un factor de generare a problemelor permanente pentru Federația Rusă, ceea ce
ar permite epuizarea resurselor ultimei și strâmtorarea ei sub aspectul activismului
geopolitic.
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DIN CULISELE LEGALIZĂRII
SCHISMEI BISERICEȘTI UCRAINENE:
FACTORUL POLITICII MARI

Ținîndu-se cont de cele spuse, se poate afirma că, până la anul 2018, interesul sporit al
autorităților ucrainene față de problematica religioasă a fost dictat de două considerente:
aspirația de a se încadra în realizarea scenariilor de slăbire a Rusiei și de dorința lărgirii
oportunităților de creștere a resurselor la grupurile sociale apropiate acestor autorități.
Vorbind în detalii, activitatea pe prima direcție și-a asumat-o în acea perioadă
președintele Ucrainei Piotr Poroșenko, care spera să devină pe deplin „al său” pentru
Occident. Cât privește tematica de sprijin al unor anumite grupuri sociale, în această
direcție, cu destulă intensitate, activau reprezentanții puterii apropiați structurilor BGCU
(ultima avea numai de câștigat de la aprofundarea conflictului cu BOUcr provocată
de organizațiile schismatice, deoarece aceasta nu doar slăbea pozițiile Ortodoxiei în
ansamblu, ci permitea uniaților, sub paravanul respectivei confruntări, să înainteze spre
Estul și Sudul Ucrainei unde reprezentarea greco-catolicilor era minusculă).
În legătură cu aceasta, nu este de mirare că, la prima etapă, inițiatorul principal al
procesului de legalizare a BOUcr PK și Bisericii Ortodoxe Autonome din Ucraina
(BOAUcr) a devenit parlamentul ucrainean.
Printre altele, este vorba despre activitatea uniunii interfracționare a deputaților
„Ofensiva” compunse din aleșii poporului – reprezentanți ai mișcării obștești „Oamenii
liberi” (unul din coordonatorii ei a fost Andrei Levus – uniat și vechi aliat al spicherului
parlamentului Andrei Parubiy, el de asemenea enoriaș al BGCUcr). Anume această
uniune a elaborat, în iunie 2016, adresarea Radei Supreme a Ucrainei către patriarhul
Bartolomeu cu rugămintea de dăruire a autocefaliei bisericești. Anume deputații acestei
uniuni au fost autorii scandaloaselor proiecte de legi orientate spre distrugerea totală a
BOUcr (proiectul de lege nr. 5309 care urmărea schimbarea denumirii oficiale a Bisericii
Ortodoxe din Ucraina și, deci, crearea, realmente, a condițiilor pentru un atac de tip
rider de proporții asupra proprietăților ei, precum și proiectul de lege nr. 4511, care, în
esența lui, limita drepturile BOUcr în partea autoadministrării și funcționării ei). La cele
menționate, merită de adăugat și vizita lui Parubiy în Turcia, în noiembrie 2016. În cadrul
ei, spicherul parlamentului ucrainean, în mod separat, a discutat cu patriarhul Bartolomeu
perspectivele de obținere de către Ucraina a autocefaliei bisericești.
Pe fundalul acestor mișcări, activismul lui Poroșenko, bineînțeles, nu era atât de
impresionant. Din acțiunile sale cu adevărat semnificative, merită remarcat doar mesajul
președintelui către deputații Radei Supreme a Ucrainei la sfârșitul anului 2017, în care
garantul Constituției sublinia că va face totul pentru apariția în țară a unei biserici autocefale.
Însă situația s-a schimbat cardinal în anul 2018. Etapa finală a mandatului său prezidențial
Poroșenko o încheia într-o tonalitate minoră. Eșecurile din sferele economică și socială
amenințau cu o catastrofă electorală. Un alt indice al ei era și ratingul în permanentă
scădere, ceea ce le-a permis unor polit-tehnologi și servicii sociologice să afirme că
președintele, chiar dacă iese în turul doi al alegerilor, oricum va pierede la etapa respectivă
în fața oricăruia dintre contracandidații săi.
Situația trebuia salvată de urgență. În acest scop, polit-tehnologii lui Poroșenko au
și propus să fie promovată ideea autocefaliei ucrainene. În opinia lor, proiectul dat ar fi
permis rezolvarea, dintr-o singură lovitură, a câtorva sarcini importante. Și, în particular,
de a-l poziționa pe președinte în ochii alegătorilor ca un părinte al națiunii, ca om care își
înscrie numele în istorie prin realizarea unei inițiative sacre pentru oricare patriot al țării. Se
presupunea că, pe fundalul unei asemenea fapte, vor fi uitate și iertate toate eșecurile admise
de guvernare și, respectiv, se va reuși un salt simțitor al ratingului și al șansei pentru realegere.

Ținând cont de aceste perspective, Poroșenko, în aprilie 2018, lansează o nouă și puternică
rundă a procesului de promovare a proiectului bisericesc autecefalic. Părți componente ale
acestuia, printre altele, s-au materializat prin întâlnirea președintelui cu patriarhul Bartolomeu
și membrii Sinodului Bisericii Constantinopolului în problema oferirii autocefaliei, precum
și solicitările respective către șeful Patriarhiei Constantinopolului, de asemenea pregătite la
îndemnul lui Poroșenko, din partea conducerilor BOUcr PK și BOAUcr. De fapt, astfel a fost
deschisă calea spre realizarea scenariului conceput în birourile Administrației Președintelui
Ucrainei de asigurare a fuzionării structurilor schismatice cu BOUcr într-un tot întreg, cu
recunoașterea ulterioară a noii structuri de către Patriarhia Constantinopolului.
Însă, această perspectivă a lui Poroșenko, după cum și era de așteptat, s-a ciocnit de niște
obstacole serioase în persoana Bisericii canonice, care nu a dorit să devină o monedă de
schimb în lupta de realegere a președintelui pentru un al doilea mandat. Poziția ei și-a
găsit reflectarea în declarația Preafericitului mitropolit Onufrii din 21 aprilie 2018. „Potrivit
articolului 35 din Constituția Ucrainei, Biserica este separată de stat, de aceia, problemele
vieții bisericești Biserica le rezolvă de sine stătător. Biserica Ortodoxă din Ucraina, aflânduse în legătură canonică cu Ortodoxia Ecumenică, nu s-a adresat Patriarhului Bartolomeu cu
rugămintea de a oferi autocefalie Bisiericii Ortodoxe din Ucraina și nu a oferit împuterniciri
pentru așa ceva nici președintelui, nici deputaților Radei Supreme a Ucrainei. În legătură
cu aceasta, inițiativele menționate constituie o depășire a atribuțiilor puterii, precum și un
amestec în treburile bisericești”, se sublinia în documentul respectiv.
Drept urmare a unui asemena curs al BOUcr, a fost amplificarea multiplă a presiunii
administrative aspura acestei confesiuni. Astfel, dincolo de lansarea inițiativelor legislative
orientate spre lichidarea de facto a BOUcr, s-a recurs la utilizarea instrumentelor de
prelucrare nemijlocită a episcopatului Bisericii nominalizate în scopul formării unui gurp
de ierarhi gata să meargă la unificarea cu BOUcr PK și BOAUcr.
După cum au demonstrat evenimentele ulterioare, această tactică nu a dus la rezultatul
scontat. Numai doi arhierei ai BOUcr au căzut de acord să devină participanți la așanumitul „sinod unificator”, al cărui rezultat a fost formarea BOaU. Ceea ce i-a permis
lui Poroșenko nu doar să-i asigure Patriarhiei Constantinopolului o variantă ideală
pentru amestecul în treburile bisericești ucrainene, ci și să organizeze premisele necesare
pentru lichidarea juridică a Bisericii Ortodoxe din Ucraina (inițial, se presupunea că la
sinod documentul respectiv va fi semnat de 10 episcopi ai BOUcr, ceia ce i-ar fi oferit
Ministerului Justiției un temei suficient pentru retragerea înregistrării acestei confesiuni).
În ansamblu, de asemenea, încheierea epopeii autocefaliste nu i-a adus ex-președintelui
rezultatele așteptate. În primul rând, ratingurile lui nu au crescut, marcând astfel caracterul
eronat al plasării factorului religios în focusul campaniei electorale. În al doilea rând,
el nu a izbutit să ia sub un control total BOaU, deoarece protejatul său, ex-mitropolitul
BOUcr Simeon (Șostațkiy), a pierdut lupta pentru fotoliul de șef al noii structuri în folosul
favoritului de atunci al liderului BOUcr PK. În al treilea rând, urmărindu-și propriile
scopuri și aflându-se într-o poziție electorală nu prea ideală, Poroșenko, de dragul obținerii
posibilității de a face PR pe tema tomosului, de facto, a trădat interesele strcuturilor
schismatice ucrainene. Despre aceasta evocă clar prevederile aceluiași tomos, document
cu care ex-președintele i-a obligat să cadă de acord atât pe conducerea BOUcr PK, cât și
pe cea a BGCUcr (în particular, este vorba de trecerea la Patriarhia Constantinopolului a
controlului asupra parohiilor din străinătate ale organizațiilor menționate, de recunoașterea
Patriarhiei Constantinopolului de către BOaU în calitate de șef etc.).
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Unicii care s-au ales cu bonusuri semnificative în urma formării BOaU au fost uniații
ucraineni. De menționat că ei nu doar au obținut posibilități pentru a exercita presiuni
permanente asupra BOUcr și pentru a ieși din arealul exclusiv al regiunilor vestice
ale Ucrainei. În primul rând, BGCUcr a căpătat șansa unicală de realizare a unui vechi
deziderat al său – absorbția pas cu pas a Ortodoxiei ucrainene. BOaU, în starea ei actuală
și cu statutul juridic de confesiune ortodoxă, reprezintă, în acest sens, o entitate destul
de potrivită. Mai ales că liderul BOaU, nu o singură dată, a admis în public o asemenea
posibilitate. De exemplu, în anul 2019, în cadrul unei emisiuni la postul „Espreso TV”,
Epifanii (Dumenko) a declarat că problema unificării celor două confesiuni fusese deja
abordată de el în timpul întâlnirii cu șeful BGCUcr.
În lumina acestui fapt, precum și a altor forme de strânsă colaborare dintre reprezentanții
BOaU și BGCUcr (cum ar fi, de exemplu, desfășurarea permanentă a tedeumurilor
comune și săvârșirea rugăciunilor comune), se poate spune că proiectul BOaU are,
în multe privințe, o tentă nu atât „fanariotă” sau „poroșenkovistă”, ci, în primul rând,
„uniată”. Și nu este exclus că Bisericile Ortodoxe locale care au recunoscut respectiva
organizație au contribuit prin aceasta la promovarea intereselor strategice nu atât ale
Patriarhiei Constantinopolului, cât ale lumii catolice.
Așadar, atât apariția, cât și dezvoltarea ulterioară a BOaU au avut o bază și un substrat
politic. „Dăruirea” de către Patriarhia Constantinopolului a autocefaliei pentru BOaU
este folosită în prezent și pentru șantajarea Bisericilor locale „promoscovite” (sârbă,
cehă, poloneză, bulgară) cu amenințarea de a pune sub semnul întrebării bazele canonice
deja și ale acestor biserici „slave”, cu perspectiva „fărămițării autocefaliste” a teritoriilor
lor conform „calapodului” scindării ortodoxiei ucrainene. Despre aceasta mărturisește și
cronologia evenimentelor scandaloase legate de dezvoltarea și viața acestei structuri, la a
cărei prezentare noi trecem în cele ce urmează.

a Bisericii, relatează Departamentul de
informații și luminare al BOUcr.

19. 12. 2018
De frica concedierii, angajații din
sfera bugetară ai orașului Vinița au fost
forțați de către conducerea organizațiilor
bugetare să asiste la slujbele BOaU din
Catedrala episcopală „Sfânta Schimbare la
Față a Domnului” ocupată de mitropolitul
Simeon (Șostațkiy), care la acea oră
era deja oprit de Sinodul BOUcr de la
săvârșirea celor sfinte.

30.12.2018
În
regiunea
Volâni,
în
satul
Krasnovolea, un grup de activiști au
organizat o „adunare” la biserica „Sfântul
Arhanghel Mihail” a BOUcr la care nu au
nici o atribuție și au votat pentru trecerea
la BOaU.
31.12.2018

22. 12. 2018

Parohul bisericii „Sfântul Arhanghel
Mihail” a BOUcr din satul Krasnovolea
al raionului Manevici (regiunea Volâni)
protoiereul Andrei Ghenaliuk, a relatat că
va ataca în judecată rezultatele adunării
nelegitime la care, chipurile, a fost
adoptată hotărârea de trecere la BOaU.

Sâmbătă, 22 decembrie, unii șefi ai
Consiliilor sătești din raionul Berșadi
al regiunii Vinița au fost sunați de către
Vladimir Olșevskiy, vicepreședintele
Administrației de stat a raionului Berșadi,
care le-a cerut să exercite presiuni
asupra preoților și credincioșilor locali ai
BOUcr și să-i oblige să treacă la structura
bisericească nou creată.

02.01.2019
În apropiere de Cernăuți, la BOaU au
fost trecute două locașuri sfinte. Votarea
pentru trecerea la BOaU în satele
Karapciov și Boianciuk din regiunea
Cernăuți a fost efectuată cu implicarea
adepților schismei din satele vecine, care
au fost aduși special pentru a lua parte la
„adunările bisericești” organizate de către
reprezentanții autorităților locale.

23. 12. 2018
Arhiepiscopul de Simferopol și
Crimeea Climent (Kușci), a comunicat
că Poroșenko exericită presiuni asupra
grecilor care au sosit pentru participarea
la pregătirea Sinodului Unificator; în
particular, președintele Ucrainei a dat
ordin să fie blocat aeroportul și să nu se
permită plecarea delegației Patriarhiei
Constantinopolului.

04.01.2019
109 locuitori ai satului Klekotina
din regiunea Vinița s-au adresat către
șeful Comunității teritoriale unificate
a Consiliului sătesc Murafa, Serghei
Parteka, și inspectorului de sector din sat,
Nicolai Oleinik, cu rugămintea de a lua
sub apărare față de activiștii BOaU viața
parohului bisericii sătești „Acoperământul
Maicii Domnului”, protoiereul Anatolii
Kocimaruk și patrimoniul bisericesc.

27. 12. 2018
APR Vinița repartizează declarații standard
despre trecerea comunităților parohiilor
BOUcr la BOaU. Slujitorii Sfântului Altar
din cadrul eparhiilor de Vinița și de Tulcin
care au primit formulare ale documentului
de același tip sunt indignați de amestecul
funcționarilor publici în viața internă
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05.01.201 9

1 3 . 0 1. 2019

În ajunul sărbătorii Nașterii Domnului,
naționaliștii și activiștii organizațiilor
radicale de dreapta („Pravâi sector” și altele)
au chemat ucrainenii să se alăture acțiunii
desfășurate lângă o biserică a BOUcr din
Vinița pentru a le lămuri credincioșilor că
a venit timpul să treacă la BOaU.

Adepții BoaU din satul Vorsovka
(regiunea Jitomir), cu sprijinul Consiliului
sătesc și al activiștilor mișcării „Svoboda”,
au desfășurat adunarea pentru trecerea
la structura nou creată. Biserica „Sfântul
Nicolae” a fost sigilată, iar parohul
comunității a nimerit la spital cu o criză de
hipertonie.

06.01.201 9
1 3 . 0 1. 2020
Membrii
Mișcării
de
eliberare
națională „Pravâi sector” au desfășurat
acțiunea, la scară națională, în sprijinul
BOaU „Trecerea la Biserica Ortodoxă
a Ucrainei”.

Biserica „Sfântul Arhanghel Mihail” din
satul Krasnovolea (regiunea Volâni) a fost
blocată de către activiștii BoaU. Adepții
acestei structuri nu i-au permis intrarea în
sfântul locaș parohului, părintele Andrei,
și nici arhiereului eparhiot, episcopul
de Volâni și Luțk Nafanail, și și-au adus
propriul preot (de la Patriarhia Kievului)
pe care l-au declarat nou paroh.

10.01.201 9
BOaU nu figurează pe lista bisericilor
autocefale pe site-ul Patriarhiei
Constantinopolului. Pe site-ul oficial
al Patriarhiei Constantinopolului, la
compartimentul „Patriarhii și Biserici
Autocefale”, lipsește BOaU. În listă
figurează trei patriarhii și 10 biserici
autocefale, printre care Biserica Ortodoxă
a Ucrainei nu se regăsește.

1 5. 0 1 . 2 019
La 15 ianuarie, la sesiunea deputaților
Consiliului sătesc Bronițea din raionul
Kamen-Kașirskiy (regiunea Volâni), a fost
votată „trecerea la BOaU” a comunității
locale a Bisericii Ortodoxe din Ucraina.
Aceste acțiuni ilegale au fost curmate
de către forțele de ordine. În paralel cu
tentativa de acaparare a sfântului locaș,
parohul și comunitatea au fost defăimați
în mass-media, fiind învinuiți de „atac
terorist asupra Consiliului sătesc”.

11.01.201 9
Consiliul satului Vorsovka din raionul
Malin (regiunea Jitomir) a organizat
o adunare în scopul transmiterii către
BOaU a unui vechi sfât locaș al BOUcr.
Autoritățile
orașului
Beresteciko
(regiuna Volâni) au încercat să
folosească concertul BOUcr pentru
desfășurarea unei adunări în beneficiul
BOaU. Secretarul Consiliului orășenesc
a propus, în timpul concertului organizat
de enoriașii Bisericii canonice, ca cei
prezenți să adopte hotărârea de trecere
a Catedralei „Sfânta Treime” către BoaU.

1 6 . 0 1. 2019
În satul Sadov al raionului Luțk
(regiunea Volâni), a fost desfășurată
o campanie de agitație în folosul BOaU
la care au luat parte lucrătorii din sfera
învățământului. Învățătorii școlii locale
nu au negat că adunau în sat semnături
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în susținerea noii Biserici, însă afirmau
că aceasta este poziția lor civică și nu fac
agitație printre elevi.
Tot la 16 ianuarie 2019, credincioșii
din satele Nikolaevka și Ivanovka ale
raionului Borzna (regiunea Cernigov) au
curmat tentativa transferului nelegitim
al comunității lor religioase la BOaU.
Agitatorii au fost nevoiți să părăsească
adunarea la cerința enoriașilor.

21.01.2019
Comunitatea religoasă a BOUcr din
satul Urvenna al raionului Zdolbunov
(regiunea Rovno) a fost trecută la BOaU
fără participarea enoriașilor. Potrivit
opiniei
președintelui
Administrației
raionale, Serghei Kondraciuk, hotărârea
adoptată la adunarea satului Urvenna fără
participarea enoriașilor este suficientă
pentru efectuarea transferării acestei
comunități a BOUcr la BOaU.
Credincioșii BOUcr din satul Rostoki al
raionului Kremeneț (regiunea Ternopol)
s-au adresat autorităților Ucrainei cu
rugămintea să le fie retrocedată biserica
„Sfânta Treime” acaparată de BOaU.
În satul Polojevo al raionului Șațk
(regiunea Volâni), adepții „trecerii” la BOaU
au acaparat clădirea bisericii mânăstirești
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie al
Tesalonicului”, construită pe teritoriul
unui lot privat care aparține starețului
Mânăstirii de călugări „Sfinții Apostoli Petru
și Pavel” din satul Sviteazi al aceluiași raion.
În satele Skobelka, Beresteciko, Kutrov,
Nicegovka și Bronițea din regiunea
Volâni, enoriașii BOUcr au zădărnicit
încercările de „transferare” a bisericilor
lor la BOaU. La 20 ianuarie, în această
regiunea, s-a înregistrat o serie de
tentative de acaparare a locașurilor sfinte
de către activiștii BOaU care cereau să fie
desfășurate adunările de „transferare”.
De asemenea, la 21 ianuarie, adepții
„trecerii” la BOaU din satul Bronițea
(Krâmno) al raionului Kamen-Kașirskiy
(regiunea Volâni) au spart lăcătul de pe
ușa locașului BOUcr și l-au alungat pe
paroh de pe teritoriul bisericesc.

18. 01. 2019
Șeful Departamentului juridic al BOUcr
a menționat necesitatea de a ataca în
instanță capturarea bisericii din satul
Olenovka al raionului Borzna (regiunea
Cernigov). Atacul de tip rider asupra
bisericii „Înălțarea Domnului” din
Olenovka a fost calificat drept un amestec
al autorităților în treburile interne ale
comunității religioase BOUcr.
19. 01. 2019
În regiunea Ternopol, reprezentanții
BOaU au acaparat încă un sfânt locaș.
În noaptea spre 19 ianuarie, comunitatea
bisericii „Sfânta Treime” a BOUcr din
satul Rostoki al raionului Kremeneț a fost
nevoită să slujească liturghia și tedeumul
de sfințire a apei sub cerul liber, în ger.
Tot la 19 ianuarie, începând cu
ora 7 de dimineață, lângă biserica
„Nașterea Sfântului Prooroc Ioan
Înaintemergătorul” din satul Bronițea
al raionului Kamen-Kașirskiy (regiunea
Volâni), un grup de adepți ai „trecerii”
la BOaU i-a cerut în mod ultimativ
parohului să le dea drumul în sfântul
locaș împreună cu un reprezentant al
Patriarhiei Kievului. După o discuție
îndelungată, adepții BOaU au întreprins
o nouă tentativă de a da buzna în biserică,
însă nu le-a reușit.

22.01.2019
În satul Pohovka al raionul Bogorodceanî
(regiunea Ivano-Frankovsk), funcționarii
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publici i-au ajutat pe adepții BOaU să
acapareze locașul cu hramul „Buna
Vestire” al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.
Acaparatorii au pătruns în biserică
noaptea, spărgând lacătele.

Preoții din Odesa au adus la cunoștința
OSCE informații despre conflictele
din jurul locașurilor sfinte. Clericii
Eparhiei de Odesa, protoiereii Evghenii
Gutyar și Serghii Dmitriev, au relatat
reprezentanților Misiunii speciale de
monitorizare din cadrul OSCE un șir
de fapte privind conflictele din jurul
bisericilor BOUcr din regiunea Odesa.

23.01.201 9
Șeful Bisericii Ortodoxe a Ucrainei,
mitropolitul Epifanii (Dumenko), a declarat
că pronosticurile privind tensionarea
situației religioase după semnarea
tomosului nu s-au adeverit și că, în prezent,
are loc alipirea pașnică a comunitățilot
ucrainene la BOaU.
De asemenea, la 23 ianuarie, în satul
Pisarevka din regiunea Vinița, s-a iscat
un scandal. În timpul adunării satului,
autoritățile au încercat să transfere la
BOaU comunitatea locală, care, anterior,
deja își exprimase fidelitate față de BOUcr.
Unul dintre preoții bisericii din localitate
a fost agresat fizic.
Tot la 23 ianuarie 2019, deputații
Consiliului regional Rovno au hotărât
să se adreseze către clericii și mirenii
BOUcr din regiunea Rovno cu apelul
să treacă la BOaU. Această hotărâre,
deputații de legislatura a 7-a a Consiliului
regional Rovno au luat-o „în temeiul
articolului 43 din Legea Ucrainei «Cu
privire la autoadministrarea locală în
Ucraina».

2 5. 0 1 . 2 019
Informația privind trecerea la BOaU
a comunității din satul Morozovka al
raionului Barâșevka (regiunea Kiev)
s-a dovedit a fi un fals. Știrea că parohul
bisericii locale cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” Nicolai Brega și-a
schimbat jurisdicția a fost o dezinformare
tirajată de mass-media.
Direcția Poliției Naționale din regiunea
Vinița a decis să fortifice efectivul de
patrulare din perimetrul bisericilor
unde deja s-au înregistrat ori pot să
apară ciocniri interconfesionale. Drept
motiv au servit câteva conflicte din
cauza transferării comunităților Bisericii
Ortodoxe din Ucraina la BOaU și litigiile
pentru locașurile sfinte.
Fostul mitropolit al BOUcr, Alexandr
(Drabinko), a binecuvântat să fie primită
la BOaU parohia „Adormirea Maicii
Domnului” din satul Morozovka al
raionului Barâșevka (regiunea Kiev).
Drept temei, ex-mitropolitul a publicat, în
pagina sa din Facebook, cererea parohului,
protoiereul Nicolai Brega, scrisă pe
numele său, însă cu lipsa semnăturii
ultimului.

24.01.20 1 9
O nouă declarație despre trecerea unei
comunități la BOaU s-a dovedit a fi fake
news. Credincioșii din satul Rudoe al
raionului Volodarka (regiunea Kiev) nu
au trecut la BOaU, faptul respectiv fiind
adus la cunoștința Departamentului
de informații și luminare al BOUcr de
către parohul bisericii „Sfânta Treime”
a Eparhiei de Belaia Țerkovi, protoiereul
mitrofor Igor Bezogliuk.

2 6 . 0 1. 2019
La 26 ianurie, autoritatea municipală
a localității Brailov a raionului Jmerinka
(regiunea Vinița) a anunțat inițiativa
desfășurării adunărilor consacrate trecerii
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a două parohii ale Bisericii Ortodoxe din
Ucraina la nou creata structură BOaU. În
orășel sunt două biserici ale BOUcr, cu
hramurile „Sfântul Apostol și Evanghelist
Ioan Teologul” și „Sfinții Apostoli Petru
și Pavel”. Autoritatea publică locală,
ignorând legislația, a inițiat colectarea
semnăturilor în susținerea trecerii
ambelor comunități la BOaU, iar avizele
despre adunări au fost plasate în gazeta
municipală.

Adunarea a fost vizitată de către șeful
Administrației publice raionale Serghei
Șakun, care a încercat să convingă
credincioșii să treacă la „Biserica Locală
Unită”.
28.01.2019
Credincioșii din localitatea de tip
orășenesc Voronovița a raionului Vinița
(regiunea Vinița) nu le-au permis
autorităților
locale
să
desfășoarea
votarea
ilegală
pentru
trecerea
comunităților parohiale sub jurisdicția
BOaU. Președintele Ucrainei Piotr
Poroșenko a semnat legea cu privire
la trecerea comunităților religioase de
la o confesiune la alta. Documentul
stipulează mecanismele prin intermediul
cărora o comunitate poate trece de sub
controlul unui centru religios la celălalt
pe teritoriul Ucrainei și peste hotarele
ei. Potrivit opiniei experților, acest act va
legifera practica atacurilor de tip rider în
sfera bisericească.
Luni, la 28 ianuarie, în satul Solnecinoe
din componența districtului orășenesc
Moghiliov-Podolskiy (regiunea Vinița),
a avut loc o tentativă de transferare forțată
la BOaU a comunității religioase din
localitate. Acțiunile ilegale s-au desfășurat
la inițiativa personală a primarului orașului
Moghiliov-Podolskiy, Piotr Brovko, după
a cărei lansare funcționarii publici au
organizat votarea printre locuitorii satului
pentru trecerea sfântului locaș la BOaU.

27. 01. 2019
Comunitatea BOUcr din satul
Nicegovka al raionului Manevici
(regiunea Volâni) a reușit să se mențină
ca entitate în pofida acaparării sfântului
locaș. După un presing de mai multe ore
din partea a peste o sută de activiști ai
BOaU, printre care erau nu doar locuitori
ai satului, parohul bisericii „Sfântul
Nicolae”, părintele Tarasii Bernik, a fost
forțat să predea cheile de la locaș.
La 27 ianuarie 2019, comunitatea
Catedralei „Sfânta Treime” a BOUcr din
orașul Beresteciko al raionului Gorohov
(regiunea Volâni) a fost nevoită să
anuleze slujba dumnezeiască duminicală
pentru a evita provocările și capturarea
locașului de către activiștii BOaU.
În
satul
Luca-Meleșkovskaia,
în
apropiere de Vinița, un grup de activiști,
beneficiind de sprijinul autorităților,
a desfășurat adunarea de transferare
a bisericii „Schimbarea la Față
a Mântuitorului” la BOaU. La adunarea
comunității teritoriale a BOUcr, au
venit militari și participanți ai OAT care
manifestau agresivitate.
La 27 ianuarie, la biserica „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” din localitatea de
tip orășenesc Kamâșevaha a raionului
Popoasnaia (regiunea Lugansk), a avut
loc adunarea parohială la care urma să
se hotărască problema trecerii la BOaU.

01.02.2019
Autoritățile raionului Sarata (regiunea
Odesa) au întreprins o tentativă de
acaparare prin atac rider a bisericii BOUcr
din satul Mihailovka, ignorând totalmente
legislația Ucrainei și avertismentul
Poliției Naționale privind imposibilitatea
amestecului organelor de putere locală
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în activitatea organizațiilor religioase.
Reprezentanții autorităților au examinat
problema de transferare a comunității „la
adunarea generală a satului”.
Menirea BOaU constă în lichidarea
Bisericii canonice ca „o tentaculă”
a „statului agresor” Rusia, a declarat șeful
BOaU, mitropolitul Kievului și al întregii
Ucraine, Epifanii (Dumenko), pe siteul încă funcțional al BOUcr PK care,
chipurile, s-a autodizolvat.

Consiliului raional Bogorodceanî,
Mihail Golovciuk, personal a condus
adunarea comunității desfășurată la
Casa de cultură, făcând agitație pentru
trecerea la BOaU.
De asemenea, la 3 februarie, adepții locali
ai BOaU din satul Urvenna al raionului
Zdolbunov (regiunea Rovno) nu i-au
permis protoiereului Andrei Ostapyuk
accesul la biserica „Icoana Maicii
Domnului de Kazan” pentru a săvârși
slujba dumnezeiască de duminică.

02.02.201 9
0 4 . 0 2. 2019
În satele raionului Kovel (regiunea
Volâni), a avut loc selectarea activiștilor
care urmează să colecteze semnături în
sprinijul noii Biserici ucrainene. După
cum a informat serviciul de presă al
Eparhiei de Vladimir-Volânski a BOUcr,
de organizarea colectării semnăturilor
se ocupă șeful Consiliului raional Kovel,
Andrei Broilo.
La 2 februarie 2019, biserica cu hramul
„Icoana Maicii Domnului de Kazan”,
proprietate a comunității BOUcr din
satul Sadov al raionului Luțk (regiunea
Volâni), a fost ocupată cu forța de către
adepții BOaU. Riderii au dat jos lacătele și
au spart ușile cu instrumente pe care le-au
adus cu ei.

Șeful BOaU, Epifanii (Dumenko),
a declarat că atacurile rider și acaparările
locașurilor Bisericii Ortodoxe din Ucrana
sunt provocări ale Rusiei care dorește să
dezlănțuie în Ucraina un război religios.
0 5. 0 2. 2019
În satul Privetov al raionului Liubar
(regiunea Jitomir), un grup de activiști
aparținând denominațiilor protestante
a încercat „să transfere” comunitatea
ortodoxă a BOUcr la BOaU, însă
comunitatea religioasă a colectat de 2,5
ori mai multe semnături pentru păstrarea
fidelității BOUcr – 400 contra 160.
Protopopul districtului Iasinea al
Eparhiei de Hust a BOUcr, părintele Vitalii
Kemini, a fost amenințat de naționaliști
și adepții Patriarhiei Kievului care au
acaparat biserica „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe Purtătorul de Biruință” din
localitatea Iasinea/Kevelev a raionului
Rahov (regiunea Zakarpatskaia). Riderii
l-au amenințat pe preot că îi vor răpi fiul.
La 5 februarie 2019, în satul Radomâșli
al raionului Luțk (regiunea Volâni),
adepții BOaU, în frunte cu reprezentanții
Consiliului sătesc local, au ocupat cu
forța biserica „Sfânta Adormire a Maicii
Domnului” a BOUcr.

03.02.201 9
Patriarhul onorific Filaret nu s-a
prezentat la întronizarea mitropolitul
BOaU Epifanii în Catedrala „Sfânta Sofia”
din Kiev ce are loc astăzi, la 3 februarie
2019. După cum s-a anunțat, Filaret
Denisenko se află, chipurile, la tratament.
La 3 februarie, în localitatea Bogorodceanî
(regiunea
Ivano-Frankovsk),
reprezentanții comunității teritoriale
au organizat o adunare cu intenția de
a transfera biserica BOUcr cu hramul
„Sfânta Treime” la BOaU. Președintele
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execitate, membrii comunității religioase
din satul Ustivița, în frunte cu parohul
bisericii „Sfântul Arhanghel Mihail”, au
rămas devotați Bisericii canonice.
La 9 februarie 2019, delegația BOaU
care, cu binecuvântarea patriarhului
Constantinopolului Bartolomeu, a sosit
în vizită pe Sfântul Munte Athos nu
a putut nimeri pe teritoriul Mânăstirii
„Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.
Starețul așezământului monahal athonit
arhimandritul Evloghii le-a explicat
reprezentanților noii Biserici ucrainene
că aici dânșii nu sunt recunoscuți.
În satul Kopâtkovo al raionului
Zdolbunov (regiunea Rovno), adepții
BOaU au schimbat pe ascuns lacătele
la biserica „Înălțarea Crucii Domnului”
a BOUcr, iar cheile le-au transmis șefului
Administrației raionale.

07. 02. 2019
În satul Zolociovka al raionului
Demidovka (regiunea Rovno), șeful
Consiliului raional Demidovka a făcut
agitație în rândul membrilor comunității
religoase din sat, convingându-i săși schimbe jurisdicția. În acest scop,
funcționarul, la 6 februarie, a convocat în
mod secret o adunare la clubul sătesc.
08. 02. 2019
Organizația non-guvernamentală „Apărarea
obștească a drepturilor omului”, cu statut
special de consultare pe lângă Consiliul
Economic și Social al ONU, a pregătit
o prezentare infografică în apărarea
drepturilor credincioșilor BOUcr. Spotul
video cu instrucțiunea juridică a fost
publicat pe canalul YouTube al organizației
non-guvernamentale.
În regiunea Rovno, primarii satelor au
fost îndemnați să transfere comunitățile
BOUcr la BOaU. În acest scop, li s-au
repartizat formulare de cereri privind
trecerea la structura schismatică.
La 8 februarie 2019, în satul Ustivița al
raionului Velikaia Bagacika (regiunea
Poltava), Comitetul executiv al Consiliului
sătesc a inițiat desfășurarea adunării
comunității teritoriale pentru a decide
soarta parohiei locale a BOUcr. În același
timp, enoriașii, în frunte cu parohul
bisericii „Sfântul Arhanghel Mihail”, nu
au fost admiși la ședință, fiindu-le blocată
intrarea în clădire.

10.02.2019
În satul Malâe Dorogostai al raionului
Mlinov (regiunea Rovno), la adunarea
comunității teritoriale, sub conducerea
clericilor BOUcr PK, biserica locală a fost
„transferată” la BOaU fără știrea parohului
și a enoriașilor. Cât privește comunitatea
însăși a bisericii „Sfântul Acoperământ
al Maicii Domnului”, membrii acesteia,
cu două săptămâni în urmă, la adunarea
parohială, și-au confirmat fidelitatea față
de BOUcr.
Un grup de monahi athoniți au trecut
la Mânăstira „Sfântul Mare Mucenic
Pantelimon” după ce Mânăstirea Vatoped
i-a primit în incinta sa pe episcopul Pavel
(Iuristâi) și delegația BOaU. În acest mod,
cei șapte călugări ai Mânăstirii Vatoped șiau exprimat protestul față de contactele cu
noua structură bisericească.
La 10 februarie 2019, în satul Velimce
al raionului Ratno (regiunea Volâni), în
timpul slujbei dumnezeiești, câțiva tineri,
imitând un sondaj sociologic, puneau

09. 02. 2019
În satul Ustivița al raionului Velikaia
Bagacika (regiunea Poltava), comunitatea
BOUcr nu a fost admisă la adunarea
satului, în lipsa ei efectuându-se
„trecerea” la BOaU. În pofida presiunii
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enoriașilor BOUcr întrebări provocatoare,
făcând de fapt agitație ascunsă în folosul
BOaU.
La 10 februarie 2019, un grup de rideri, în
frunte cu trei reprezentanți ai Patriarhiei
Kievului, au acaparat biserica „Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul” din localitatea
Iasinea/Lopușanka a raionului Rahov
(regiunea Zakarpatskaia), sfântul locaș
făcând partea din protopopiatul Iasinea
al Eparhiei de Hust a BOUcr. Cu o zi
mai târziu, despre „trecerea” acestei
comunități sub jurisdicția BOaU a declarat
episcopul Patriarhiei Kievului în regiunea
Zakarpatskaia Varsonofii.

raionului Șumsk (regiunea Ternopol),
care încă de la 31 ianuarie a fost sigilată
de către adepții BOaU, deja de două
duminici la rând nu se slujește liturghia.
Parohul
bisericii,
arhiereul
Oleg
Vekliuk, a relatat că membrii comunității
religioase a BOUcr nu sunt admiși în
sfântul locaș.
În satul Danilovka al raionului Mena
(regiunea Cernigov), și-a anunțat
apariția o nouă organizație de activiști.
Așa-numita „Bratstvo Blagovistnikiv”
(„Frăție a Binevestitorilor”) promite
că va transfera la BOaU comunitatea
religioasă din sat care deja și-a declarat
devotamentul față de Biserica Ortodoxă
din Ucraina.

11.02.201 9
La 11 februarie, Judecătoria raionului
Kostopoli (regiunea Rovno) a satisfăcut
cerința credincioșilor BOUcr din satul
Malaia Liubașa cu privire la transferarea
nelegală a bisericii „Acoperământul
Maicii Domnului” la BOaU și a obligat
factorii decizionali ai secției din Kostopoli
a Poliției Naționale să întroducă datele
despre amestecul nelegal în treburile
comunității religioase în Registrul unic al
investigațiilor pre-procesuale.

1 4 . 0 2 . 2 019
Mânăstirea „Sfânta Treime”, fiind
înregistrată
juridic
în
localitatea
Satanov a raionului Gorodok (regiunea
Hmelnițkiy), de fapt, este o unitate
bisericească nefuncțională. Cu toate
acestea, în mass-media ucraineană s-a
trâmbițat precum că „prima mânăstire
a trecut de la Patriarhia Moscovei la
biserica independentă”, adică la BOaU.

12.02.201 9

1 6 . 0 2. 2019

La 12 februarie 2019, de sărbătoarea
Sfinților Trei Ierarhi, comunitatea
BOUcr cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie
Tesviteanul” din localitatea Iasinea/
Lopușanka a raionului Rahov (regiunea
Zakarpatskaia), careia i-a fost acaparat
sfântul locaș, pentru prima dată s-a
rugat la slujbă sub cerul liber, în ograda
bisericească.

Sâmbătă, 16 februarie 2019, adepții noii
Biserici ucrainene au decis să acapareze
locașul cu hramul „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” al BOUcr din satul Peski al
raionului Gorohov (regiunea Volâni).
La 16 februarie 2019, preoții și enoriașii
BOUcr din satul Pojarki al raionului
Rojișce (regiunea Volâni) au izbutit să
prevină „transferul” nelegitim comunității
lor religioase la noua structură bisericescă
în timpul adunării „tuturor locuitorilor
satului,
indiferent
de
apartenența
confesională”.

13.02.201 9
La biserica BOUcr „Sfânta Cuvioasa
Parascheva” din satul Radoșevka al
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parohial, în genere, nu au fost puși la
curent.

17. 02. 2019
La 17 februarie 2019, riderii de la BOaU
(BOUcr PK, BOAUcr) au acaparat încă
un sfânt locaș al protopopiatului Iasinea
al Eparhiei de Hust a BOUcr. De această
dată, obiect al atacului rider a devenit
vechea biserică „Schimbarea la Față
a Domnului” din localitatea Iasinea/
Plitovatâi a raionului Rahov (regiunea
Zakarpatskaia), al cărei paroh este
părintele Ioan Tkaci. Riderii, după ce au
ocupat cu forța sfântul locaș, au trecut la
amenințări la adresa preotului.

23.02.2019
La 23 februarie 2019, în satul Nizkinici
al raionului Ivanici (regiunea Volîni),
concomitent, la doua adunări, s-a
discutat problema jurisdicției Mânăstirii
de călugări BOUcr „Sfânta Adormire
a Maicii Domnului” din localitate. Aflând
despre tentativele de a iniția provocări
împotriva
așezământului
monahal,
enoriașii mânăstirii din câteva sate din
împrejurimi s-au adunat pentru a-și apăra
preoții și frăția monahală.

20. 02. 2019

24.02.2019

Șeful BOaU, Epifanii (Dumenko),
consideră că, grație faptei eroilor Sutei
Cerești, ucrainenii au obținut o națiune
unită, deschiderea frontierei cu Uniunea
Europeană și biserica autocefală. Despre
aceasta, șeful BOaU a declarat în timpul
panihidei pentru participanții decedați
ai Revoluției Demnității în Catedrala
„Sfântul Arhanghel Mihail” cu cupole
aurii din Kiev.

La 24 februarie 2019, activiștii au
organizat provocări în cinci localități
de pe teritoriul Eparhiei de Cernăuți
și Bucovina: Berejnița, Berejonka,
Zadubrovka, Vaslovovțî și Tovtrî. Adepții
BOaU au adus cu autobuzele la bisericile
comunităților religioase ale BOUcr
activiști cu pancarde și difuzoare, iar în
satul Tovtrî au provocat violențe.
La 24 februarie 2019, în satul
Novoelizavetovka al raionului Șiriaevo
(regiunea Odesa), reprezentanții
BOaU și ai autorității locale au pătruns
nelegitim în biserica „Sfânta Treime”
a BOUcr. Comunitatea BOUcr
a satului Novoelizavetovka le-a explicat
reprezentanților BOaU că, tăind
lacătele de pe ușa bisericii, dânșii
au comis o acțiune frauduloasă care
va fi atacată în instanță.
La 24 februrie 2019, în timpul adunării
comunității religioase a BOaU în Catedrala
„Nașterea Domnului” din orașul Odesa,
membrilor comunității, în prezența
„slujitorului Sfântului Altar”, li s-a
adresat Todor Panovskiy, solistul operei
locale, cunoscut prin scandalurile sale,

22. 02. 2019
Credincioșii sătucului Dobreni al
raionului Horoșev (regiunea Jitomir) sunt
indignați că hotărârea lor de a rămâne în
sânul Bisericii canonice a fost ignorată în
mod obraznic. Comunitatea a fost trecută
la BOaU prin acțiunile funcționarilor
publici locali.
La 22 februrie 2019, în satul Muștî al
raionului Reșetilovka (regiunea Poltava),
s-a desfășurat adunarea locuitorilor
satului, numită de către organizatori
„adunare a comunității religioase «Buna
Vestire» a BOUcr”. Însă parohul bisericii
locale a fost înștiințat despre ea doar în
ajunul acțiunii, iar membrii Consiliului
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fostul activist al mișcării „Samooborona
Odessî” („Autoapărarea Odesei”). În
cuvântarea sa, el instiga auditoriul la
acapararea Catedralei „Sfânta Adormire
a Maicii Domnului” a BOUcr.

a bisericii BOUcr „Sfântul Arhanghel
Mihail” sub jurisdicția BOaU. În același
timp, activiștii noii structuri bisericești
au ignorat adresarea oficială a comunității
religioase de la biserica „trecută benevol”.

25.02.201 9

2 8 . 0 2. 2019

BOaU a comunicat, pe site-ul
său, despre „trecerea” de la BOUcr
a bisericii din localitatea de tip orășenesc
Iasinea a raionului Rahov (regiunea
Zakarpatskaia), care, în realitate, a fost
salvată de la acaparare de credincioșii
BOUcr și a publicat niște procese verbale
false. În „procesele verbale ale adunării”,
publicate pe site-ul Eparhiei de Zakarpatie
a BOaU, se spune că la adunare au fost
prezente 540 de persoane, dintre care
peste 400 au votat pentru „trecere”.

La 28 februarie, în satul Tribuhovțî al
raionului Buceaci (regiunea Ternopol),
adepții BOaU au încercat să-i evacueze
ilegal din casa bisericească a comunității
BOUcr pe parohul protoiereul Iaroslav
Savka și soția sa.
0 1. 0 3 . 2 019
În satul Kurozvanî al raionului Goșcea
(regiunea Rovno), funcționarii publici,
sub pretextul efectuării unui inventar,
au acordat ajutor adepților BOaU la
acapararea bisericii locale. Reprezentanții
Administrației publice raionale Goșcea
nu aveau la ei nici un fel de acte permisive
pentru efectuarea acțiunilor respective.

26.02.201 9
La 26 februarie 2019, un grup de
activiști ai BOaU i-au atacat pe
reprezentanții comunității BOUcr
a bisericii cu hramul „Nașterea Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu” din localitatea
Iasinea a raionului Rahov (regiunea
Zakarpatskaia). Activiștii BOaU l-au bătut
pe enoriașele care au adus la Consiliul
local procesele verbale ale adunării
comunității BOUcr.

0 2. 0 3 . 2 019
Câteva ediții regionale din Volâni ale
BOaU au relatat despre trecerea la nou
creata structură bisericească a comunității
religioase a bisericii „Înălțarea Crucii
Domnului” din satul Oșcev al raionului
Gorohov, publicând drept dovadă niște
fotografii și imaginea scanată a „procesului
verbal” al adunării din clubul local.
În satul Poradovka al raionului Vasilkov
(regiunea Kiev), circa 35 de activiști ai
BOaU, conduși de preoți ai BOUcr PK,
au încercat să ia cu asalt și să pătrundă în
incinta bisericii BOUcr din localitate cu
hramul „Sfântul cneaz Vladimir”.
La 2 martie 2019, un grup de activiști
din rândul adepților BOaU, a întreprins
o tentativă de acaparare a sfântului locaș
al Bisericii Ortodoxe din Ucraina din

27.02.201 9
După acapararea ca urmare a atacului
rider a bisericii BOUcr „Sfântul Nicolae”
din satul Jidâcin al raionului Kiverțî
(regiunea Volâni), care a avut loc la 22
februarie 2019, preoții BOaU au săvârșit
în incinta ei prima slujbă.
La 27 februarie 2019, la ora 17:00,
comunitatea teritorială din satul Belici
al raionului Liubomli (regiunea Volâni)
a votat pentru „trecerea benevolă”
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satul Novaia Moșceanița din cadrul
protopopiatului Zdolbunov al Eparhiei
de Rovno. De față era prezent și Serghei
Kondraciuk, șeful Administrației publice
raionale Zdolbunov, de al cărui nume este
legat un șir întreg de atacuri rider asupra
bisericilor BOUcr din raionul Zdolbunov.

07.03.2019
În orașul Tarașcea (regiunea Kiev),
adepții noii structuri bisericești ucrainene
instigă la conflict interconfesional și
amenință cu acapararea bisericii „Sfinții
Apostoli Petru și Pavel” care aparține
comunității religioase a BOUcr.

03. 03. 2019

08.03.2019

În satul Lobaciovka al raionului
Gorohov (regiunea Volâni), adepții
BOaU au spart ușile bisericii și au
luat cu asalt locașul BOUcr. Anterior,
îndată după slujba dumnezeiască,
21 de credincioși ai BOUcr, parohul
bisericii, părintele Mihail Iavorskiy,
protopopul
districtului
Beresteciko,
Dmitrii Petrușceak, și încă doi preoți
ai BOUcr s-au încuiat în sfântul locaș
pentru a nu admite acapararea lui. Adepții
BOaU, pentru început, prin încălcarea
înțelegerilor preliminare, au săvârșit
propria slujbă, după care, cu strigăte
gen „moscalii nu au ce căuta aici”, s-au
năpustit cu bătăi asupra credincioșilor
BOUcr.
La 3 martie 2019, aderenții la noua
structură bisericească, cu ajutorul
combatanților de la „Pravâi sector”, au
acaparat biserica „Schimbarea la Față
a Domnului” din satul Gnezdâcino al
raionului Zbaraj (regiunea Ternopol).
Întreaga acțiune a fost condusă de
scandalosul cleric al BOUcr PK Ivan Lesik.

La 8 martie 2019, în satul Rudoe Selo
al raionului Volodarka (regiunea Kiev),
activiștii BOaU au blocat tradiționala
procesiune a Drumului Crucii a BOUcr,
care se desfășura cu binecuvântarea
mitropolitului de Belaia Țerkovi și
Boguslav Avgustin (Markevici).
09.03.2019
În satul Kovpâtna al raionului Cernigov
(regiunea Cernigov), a avut loc preluarea
neautorizată a sfântului locaș al BOUcr
de către adepții noii „Biserici ucrainene”.
Printre agresori a fost văzut și preotul
BOaU Evghenii Orda.
Pe teritoriul Eparhiei de Volâni a BOUcr,
adepții BOaU au efectuat atacuri rider
aspura bisericii „Sfântul Nicolae” din satul
Skobelka al raionului Gorohov și bisericii
„Sfântul Prooroc Ilie” din satul Klepacev
al raionului Kiverțî. Riderii bisericești au
spart lacătele de pe ușile locașurilor sfinte.
În ultimul caz, adepții BOaU, începând
cu ziua de 2 martie, au blocat biserica, iar
sâmbătă, 9 martie, după tăierea lacătelor,
au pătruns în incinta sfântului locaș.
La 9 martie 2019, ora 13:00, la biserica
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul
Tarașcea (regiunea Kiev), s-au prezentat
circa 50 de persoane, adepți locali ai
BOaU, având cu ei și un difuzor. a avut loc
o tentativă de ocupare cu forța a bisericii.

05 . 03. 2019
Reprezentanții organizației radicale
de dreapta „Pravâi sector”, în pagina
de pe Facebook, au raportat despre
„transferarea” sfântului locaș al Bisericii
Ortodoxe din Ucraina situat în satul
Gnezdâcino al raionului Zbaraj (regiunea
Ternopol) la BOaU.
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Activiștii BOaU au instalat propiile lacăte,
au blocat accesul enoriașilor BOUcr la
propria biserică și l-au intimidat pe paroh,
protoiereul Nicolai Ivaniciko.

10.03.201 9
Activiștii BOaU din satul Bohoniki al
raionului Vinița (regiunea Vinița), în mod
nelegitim, nu le permit credincioșilor și
arhiepiscopului de Vinița și Bar Varsonofii
(Stolear) accesul nu doar la biserica
capturată „Sfântul Apostol și Evanghelist
Ioan Teologul”, la care au spart lacătele, ci
și în sat.

1 4 . 0 3 . 2 019
Activiștii BOaU, după ce au acaparat
biserica „Sfântul Acoperământ al Maicii
Domnului” din satul Kurozvanî al
raionului Goșcea (regiunea Rovno),
au încercat să ocupe și casa parohului,
protoiereul Vladimir Kovali.

12.03.201 9
Activiștii BOaU din orașul Baranovka al
raionului Novograd-Volânskiy (regiunea
Jitomir), după o acțiune de instigare
desfășurată în fața clădirii Consiliului
orășenesc, au încercat pentru a doua
oară să ocupe cu forța biserica „Nașterea
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”
care se află sub jurisdicția BOUcr.

1 5. 0 3 . 2 019
Alexandr Petrovskiy, businessman din
orașul Dnepr, cunoscut ca autoritate
criminală cu porecla Narik, a achitat
construcția
paraclisului
BOaU
pe
teritoriul Direcției centrale a Serviciului
de Securitate al Ucrainei din regiunea
Dnepropetrovsk. Paraclisul a fost sfințit
în memoria colaboratorilor decedați
ai Serviciului de Securitate care și-au
pierdut viața în timpul desfășurării OAT și
a operațiunii Forțelor Unite.
La 15 martie 2019, adepții BOaU au
tăiat lacătele și le-au înlocuit cu altele
noi la poarta bisericii BOUcr din satul
Berejnița al raionului Vijnița (regiunea
Cernăuți), blocând accesul credincioșilor
pe teritoriul ogrăzii bisericești.

13.03.201 9
Pentru a acapara sfântul locaș al
Bisericii Ortodoxe din Ucraina situat în
orașul Ivankov (regiunea Kiev), riderii
au recurs la mai multe procedee: atacuri
informaționale, exercitare de presiuni și
tergiversări de ordin juridic.
La 13 martie 2019, în orașul Cerkassî,
Serviciul de Securitate al Ucrainei,
colaboratorii
Poliției
Naționale
și
conducerea procesuală a Procuraturii au
efectuat o percheziție în apartamentul
scriitorului Oleg Spelânin care, chipurile,
pregătea, la comanda curatorilor ruși, și
difuza prin intermediul surselor ruse din
internet materiale ce dezaprobau crearea
BOaU și obținerea tomosului.
La 13 martie 2019, adepții BOaU
din satul Seleț al raionului Dubrovița
(regiunea Rovno), au distrus lacătele de la
ușa locașului cu hramul „Sfântul Nicolae”
al Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

Statul este de partea acelei Biserici
care îl susține și nu e nimic rău în
faptul că el obligă funcționarii publici
să exercite influență asupra parohiilor.
Această opinie a fost expusă de
patriarhul onorific al BOaU Filaret,
în interviul oferit ediției „Glavkom”,
referitor la întrebarea despre indicațiile
de a desfășura adunările parohiale pe
care Administrațiile publice regionale
le transmit Administrațiilor raionale.
Dumnezeiasca Liturghie de la biserica
„Schimbarea la Față a Mântuitorului”
din satul Luka-Meleșkovskaia al
raionului Vinița (regiunea Vinița)
trebuia să înceapă sâmbătă, 16 martie, la
ora 8:30. Însă BOaU a blocat accesul în
sfântul locaș și nu a permis săvârșirea
slujbei.
La 16 martie 2019, în satul Susvali al
raionului Vladimir-Volânskiy (regiunea
Volâni), s-au reînceput provocările
adepților BOaU în fața bisericii BOUcr
„Nașterea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu”. Adepții BOaU din Susvali
nu le-au permis permis credincioșiilor
din comunitatea BOUcr să intre în
sfântul locaș pentru a se ruga la slujba
dumnezeiască, cerând să li se dea cheile
de la bisierică. În spijinul credincioșilor
au sosit enoriași ai BOUcr din satele
vecine.

un grup numeric redus de activiști ai
BOaU a încercat să desfășoare „adunarea
comunității”, la care s-au prezentat circa
30 de persoane, din totalul de 530 de
locuitori maturi ai satului.
19.03.2019
Situația din jurul bisericii BOUcr
„Adormirea Maicii Domnului” din satul
Pogrebî al raionului Brovarî (regiunea
Kiev) continuă să rămână tensionată,
parohul comunității, protoiereul Igor
Baglei, este amenințat de către părtașii
noii structuri bisericești.
La 19 martie 2019, s-a desfășurat
întâlnirea dintre reprezentanții OSCE
și coordonatorii mișcării radicale de
dreapta „C14” din regiunea Cernigov.
După încheierea ei, activiștii au declarat
că, în timpul dialogului cu observatorii
internaționali, s-au discutat „probleme
de actualitate ce apar în perioada trecerii
comunităților” de la BOUcr la BoaU.
24.03.2019
În satul Tovtrî al raionului Zastavna
(regiunea Cernăuți), la 24 martie 2019,
activiștii BOaU au încercat să ocupe cu
forța biserica BOUcr „Adormirea Maicii
Domnului”. S-a ajuns la încăierare,
credincioșii au chemat Poliția și au
depus o plângere către organele de drept
referitor la provocări.

17. 03. 2019
1 6 . 0 3. 2019
Monahia Dimitria (Pasevici) de la
Mânăstirea „Sfântul Acoperământ al
Maicii Domnului” din satul Olha a depus
la Direcția principală a Poliției Naționale
din
raionul
Novograd-Volânskiy
(regiunea Jitomir) o plângere cu privire la
faptul pricinuirii ei vătămărilor corporale
în timpul atacului rider asupra bisericii
„Nașterea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu” din orașul Baranovka.
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La 17 martie 2019, comunitatea ortodoxă
a bisericii BOUcr „Buna Vestire” din satul
Rakov Les al raionului Kameni-Kașirskiy
(regiunea Volâni) a stăvilit tentativa de
acaparare a sfântului locaș. Predispuși
spre un comportament agresiv, activiștii
BOaU au dat buzna pe teritoriul bisericii și
s-au luat la bătaie chiar în pragul locașului.
La 17 martie 2019, în clubul satului Velikiy
Kureni de pe teritoriul protopopiatului
Liubeșev al Eparhiei de Volâni a BOUcr,

25.03.2019
Surse din cadrul BOaU declară că
vor săvârși slujbe de înmormântare
a persoanelor decedate care au fost
botezate în alte confesiuni, intenție despre
care a comunicat episcopul de Zaporojie
și Melitopol Fotii (BOUcr PK) postului
de televiziune „UA:Perșiy”.
19

paroh al bisericii „Acoperământul Maicii
Domnului” din orășelul Sarata (regiunea
Odesa), protoiereul Vladislav Șiman,
oprit de la săvârșirea celor sfinte, care
a trecut la BOaU.

26.03.201 9
În satul Pilipovici al raionului
Borodeanka (regiunea Kiev), un deputat
al Consiliului sătesc, care, deschis, se
declară greco-catolic, a inițiat trecerea
comunității bisericii BOUcr „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie” la BOaU. Deputatul
uniat nu se sinchisește să declare că
face parte din componența comunității
religioase a BOUcr.
Departamentul juridic al BOUcr
a publicat, în rețeaua de Internet, harta
interactivă a acaparărilor locașurilor
BOUcr, a cărei lansare s-a produs
în timpul conferinței de presă cu
tema „BOUcr în luna martie: reacția
organizațiilor internaționale, cereri de
chemare în judecată, conflicte religoase în
regiuni – cifre și fapte”. Pentru data de 26
martie 2019, pe hartă sunt marcate 62 de
parohii care au devenit țintă a atacurilor
rider din partea noii structuri bisericești.
La 26 martie 2019, pe site-ul oficial al
APR Rovno, a fost publicată ordonanța
guvernatorului
regiunii
Alexei
Mulearenko „Cu privire la întregistrarea
statutelor comunităților religioase într-o
nouă redacție”, în care el a întrodus
denumirile a 30 de parohii din componența
eparhiilor de Sarnî și de Rovno ale BOUcr,
chipurile, trecute la BOaU.

3 1 . 0 3. 2019
La 31 martie 2019, grupul de inițiativă
al BOaU din satul Malaia Liubașa al
raionului Kostopoli (regiunea Volâni)
a făcut o tentativă de acaparare a bisericii
„Acoperământul
Maicii
Domnului”,
însă grație intervenției forțelor de ordine
ea a eșuat – poliția i-a scos pe activiști
afară din sfântul locaș. Credincioșii
BOUcr au pus pe ușa bisericii lacăte,
în timp ce adepții BOaU, care în acel
moment deja dispuneau de documentele
privind înregistrarea propriei comunități
religioase, au instalat lacătul lor.
0 2. 0 4 . 2019
La 2 aprilie 2019, în raionul Dubrovița
al regiunii Rovno, cu participarea
funcționarilor publici, activiștii BOaU au
tăiat lacătele și au pătruns, concomitent,
în incinta a două locașuri ale Bisericii
Ortodoxe din Ucraina. Aceste acțiuni
au fost precedate de înregistările ilegale
la un șir de APR a comunităților BOaU
cu aceleași date de înregistrare ca și la
parohiile BOUcr.
Ocuparea
cu
forță
a
bisericii
„Acoperământul Maicii Domnului” din
satul Berestie al raionului Dubrovița
(regiunea Rovno) a avut loc la 2 aprilie
2019, aproape de ora 9:00 dimineața.
Despre un eventual atac rider asupra
bisericii, comunitatea religioasă a BOUcr
din Berestie a aflat cu o oră îninte de atac.
Rolul de lider al riderilor și l-a asumat
vicepreședintele
Consiliului
raional
Dubrovița, Alexandr Zadorojnâi.

27.03.201 9
Fiica unui preot al BOaU a declarat
că intenționează, împreună cu „frații de
credință”, să facă namaz în Catedrala
BOUcr „Schimbarea la Față a Domnului”
din Odesa și a declarat jihad credincioșilor
Mânăstirii de călugări „Adormirea Maicii
Domnului” a BOUcr. Amenințările la
adresa credincioșilor Bisericii canonice
au fost enunțate în rețelele de socializare
de către Miroslava Șiman, fiica fostului
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oponentului său prin apelativul „tu”,
a solicitat, în mod ultimativ, ca acesta
să-și ceară scuze de la „milioanele de
ortodocși ai Ucrainei” pentru faptul că
Zelenskiy a numit tomosul termos. Pentru
prezentarea scuzelor, preotul i-a oferit un
răgaz de 24 de ore.

03. 04. 2019
Întâistătătorul
BOaU,
Epifanii
(Dumenko), a vorbit despre necesitatea
creării în Ucraina a unui panteon de
proporții dedicat memoriei patrioților
căzuți pentru unitatea statului nostru.
„Un enorm panteon național al memoriei”
trebuie să fie compus dintr-o catedrală și
un complex muzeal. Această opinie șeful
noii biserici a expus-o la 3 aprilie 2019,
în cadrul întâlnirii cu grupul de inițiativă
„Peretele memoriei”.

06.04.2019
În dimineața zilei de 6 aprilie, în timpul
slujbei de pomenire din sâmbăta morților,
adepțiii noii structuri bisericești au vorbit
despre pretențiile lor față de biserica
BOUcr „Nașterea Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu” din satul Piatigorî al
raionului Zdolbunov (regiunea Rovno).

04. 04. 2019
Mitropolitul
BOaU,
Epifanii
(Dumenko), este de părerea că doar noua
sa structură bisericească împreună cu
NATO vor putea apăra darul libertății de
cele rele. „Aduc felicitări prietenilor noștri
cu prilejul celei de-a 70-a aniversare
a Acordului NATO. La timpul lor, țările
euroatlantice s-au unit pentru a apăra
libertatea. Libertatea este un dar de
la Dumnezeu, Apostolul Pavel spune:
«Unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo
este libertate». Doar împreună noi vom
putea apăra acest dar de cele rele”, a scris
el pe canalul său de pe Twitter.
În satul Pticia al raionului Dubno
(regiunea Rovno), riderii de la BOaU
au tăiat lacătele de pe ușa bisericii
BOUcr „Adormirea Maicii Domnului”.
Acapararea s-a produs la 4 aprilie, în jurul
orei 20:00

07.04.2019
În zilele când parohia BOUcr
„Acoperământul Maicii Domnului” din
satul Banea Lisovițkaia al raionului Strâi
(regiunea Lvov) își sărbătorea aniversarea
a 20 de ani de la fondare, autoritățile locale
și activiștii BOaU au ocupat cu forța
biserica și nu le-au permis credincioșilor
accesul la slujba dumnezeiască.
08.04.2019
Piotr Zinici, preot al BOaU și cleric
al Catedralei „Sfântul cneaz Vladimir”
din Kiev, a declarat că cei care au votat la
alegerile prezidențiale pentru Volodimir
Zelenskiy vor arde în iad.
10.04.2019

05 . 04. 2019

În satul Kopâtov al raionului Koreț
(regiunea Rovno), a avut loc acapararea
bisericii BOUcr „Sfântul Apostol și
Evanghelist Ioan Teologul” de către
părtașii BOaU. Atacul rider a fost ințiat de
șeful Poliției secției raionale Koreț. Unul
din adepții BOaU îl amenința pe paroh

Preotul BOaU Alexandr Dediuhin,
cunoscut prin sprijinul său devotat
acordat președintelui Piotr Poroșenko,
a publicat, pe Facebook, o adresare video
către candidatul la președinție Volodimir
Zelenskiy. Dediuhin, adresându-se
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cu o posibilă intervenție a Serviciului de
Securitate al Ucrainei și cu aplicarea de
vătămări corporale. Riderii i-au învinuit
pe credincioșii Bisericii Ortodoxe din
Ucraina de încălcarea înțelegerilor, motiv
inventat pentru care au tăiat lacătele de la
ușa sfântului locaș.
La 10 aprilie, după Dumnezeiască
Liturghie săvârșită la biserica BOUcr
cu hramul „Icoana Maicii Domnului de
Poceaev” din orașul Kazatin, arhiepiscopul
de Vinița și Bar Varsonofii a vizitat
parohiile din satele Gurovțî și Mahnovka
ale raionului Kazatin (regiunea Vinița),
unde credincioșii Bisericii canonice sunt
lipsiți de posibilitatea să se roage la slube
în propriile locașuri.

1 6 . 0 4 . 2 019
Marți, 16 aprilie 2019, adepții BOaU au
tăiat lacătele de la ușa bisericii BOUcr
„Schimbarea la Față a Domnului” din satul
Kuraș al raionului Dubrovița (regiunea
Rovno) și au slujit în incinta ei propriul
tedeum. Colaboratorii organelor de drept
care au fost chemați la locul infracțiunii nu
au întreprins nici un fel de măsuri pentru
a preveni acapararea sfântului locaș și a-i
ajuta pe credincioșii BOUcr.
1 7 . 0 4 . 2 019
Mitropolitul BOaU, Antonii (Mahota),
și-a exprimat indignarea în legătură
cu poziția autorităților care nu sprijină
tentativele activiștilor BOaU de a acapara
biserica-cetate a BOUcr „Acoperământul
Maicii Domnului” din satul Sutkovțî al
raionului Iarmolințî (regiunea Hmelnițkiy).
Parohul bisericii BOUcr „Sfântul
Prooroc Ilie Tesvitanul” din cătunul
Iasinea/Lopușanka al raionului Rahov
(regiunea Zakarpatskaia), protoiereul
Serghei Slisarenko, este silit de activiștii
BOaU să părăsească casa bisericească.
Începând cu luna februarie, parohul
a fost amenințat cu evacuarea din casa
bisericească în care este înregistrată în
mod legal întreaga sa familie, înclusiv cei
trei copii minori.
La 17 aprilie 2019, în satul Starâi Zagorov
al raionului Lokaci (regiunea Volâni),
membrii nou createi comunități a BOaU
au ocupat cu forța locașul Bisericii
canonice.
La 17 aprilie 2019, reprezentanții BOaU
au venit la direcția Eparhiei de Cernăuți
și Bucovina a BOUcr și, în mod ultimativ,
au cerut să le fie transmisă proprietatea
bisericească mobilă și imobilă din satul
Zadubrovka
al
raionului
Zastavna
(regiunea Cernăuți) sau, ca alternativă, să

11.04.20 1 9
Judecătoriile din regiunile Volâni,
Cernăuți, Rovno, Hmelnițkiy și Kiev
au examinat reclamațiile comunităților
religioase ale BOUcr privind refuzul
autorităților de a introduce în Registrul
unic al investigațiilor pre-procesuale
(RUIP) cererile referitoare la acapararea
locașurilor sfinte, precum și la alte acțiuni
nelegitime ale funcționarilor publici și
reprezentanților BOaU, legate de așanumita „transferare” a parohiilor BOUcr.
Prin hotărârile lor, instanțele au obligat
procurorii și alte persoane împuternicite
să întroducă cererile în RUIP și să
pornească investigațiile.
14.04 .201 9
La 14 aprilie 2019, în timpul slujbei divine
duminicale, adepții BOaU au luat cu asalt
biserica BOUcr „Sfinții Cosma și Damian”
din satul Rozvaj al raionului Ostrog
(regiunea Rovno). În timpul atacului,
preotul care îl dirija a sfărâmat lacătul de la
ușă cu o sculă de montare, iar adepții BOaU
au doborât la podea copiii și femeile.
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fie stabilită săvârșirea pe rând a slujbelor
dumnezeiești la biserica locală cu hramul
„Sfântul Arhanghel Mihail”. După ce
nu au obținut ceea ce doresc, activiștii
au început să amenințe cu „război” și
„acțiuni de forță cardinale” orientate spre
acapararea încăperilor bisericești.

după sărbătorile pascale, vor veni pentru
a prelua cheile de la biserică.
23.04.2019
La 23 aprilie, starostele satului Starâe
Koșarî al raionului Koveli (regiunea
Volâni), Galina Șepșelei, a declarat că
adepții BOaU pot acapara, de Paști, locașul
cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist
Ioan Teologul” al Bisericii Ortodoxe din
Ucraina. Declarația a survenit ca urmare
a refuzului parohului bisericii, protoiereul
Serghii Koreniuk, de a-i da cheile de la
sfântul locaș și a neacceptării de către el
a ideii de săvârșire, pe rând, a slujbelor
dumnezeiești cu schismaticii.

18. 04. 2019
La 18 aprilie 2019, în satul Iapoloti al
raionului Kostopoli (regiunea Rovno),
părtașii BOaU au spart ușile bisericii
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și
au ocupat clădirea. Drept temei pentru
atacul rider, a servit ordonanța șefului
Administrației publice regionale despre
lichidarea comunității religioase a Bisericii
Ortodoxe din Ucraina.

28.04.2019
La 28 aprilie 2019, pictorul Nicolai
Kundeli, autorul mozaicului cu care,
după cum este prevăzut, va fi decorată
catedrala episcopală a BOaU din Rovno,
și-a împărtășit, într-un interviu, ideile sale
de autor. El a afirmat că pe unul din pereții
catedralei va fi mozaicul ce va reprezenta
momentul de transmitere la Istanbul
a tomosului BOaU către delegația
ucraineană în frunte cu Poroșenko.

19. 04. 2019
Primarul orașului Dnepr, Boris Filatov,
l-a amenințat pe episcopul Simeon
(Zinkevici) cu judecata, în cazul în care
acesta nu va aduce probe sau nu va
dezminți „minciuna sa cinică” despre,
chipurile, critica tomosului de către primar.
La 18 aprilie, la Eparhia de Dnepropetrovsk
a BOaU, a avut loc o conferință de presă, în
cadrul căreia episcopul de Dnepropetrovsk
și Krivoi Rog, Simeon (cu numele laic Oleg
Zinkevici), l-a acuzat pe Boris Filatov,
prin intermediul rețelelor de socializare,
de „vorbe frivole la adresa tomosului și
a bisericii”.

02.05.2019
La 2 mai 2019, în satul Povcea al raionului
Dubno (regiunea Rovno), părtașii BOaU,
împreună cu câțiva deputați ai Consiliului
sătesc, au venit la biserica BOUcr „Sfânta
Treime” pentru a rupe sigiliile de pe ușa
sfântului locaș, care au fost instalate
cu câteva săptămâni în urmă din cauza
conflictului interconfesional.

21. 04. 2019
La 21 aprilie, de sărbătoarea Intrării
Domnului în Ierusalim, la slujba
dumnezeiască ce se săvârșea la biserica
BOUcr „Adormirea Maicii Domnului”
din satul Mihalcea al raionului Storojineț
(regiunea Cernăuți), s-au prezentat
reprezentanții BOaU cu avertismentul că,

03.05.2019
La 3 mai 2019, în vinerea Săptămânii
Luminate, un grup numeric redus de
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adepți ai BOaU, în frunte cu parohul
paraclisului „Sfinții Apostoli Petru și
Pavel” din orașul Brodî (regiunea Lvov),
Stepan Șira, a încercat să pătrundă pe
teritoriul Lavrei „Adormirea Maicii
Domnului” din Poceaev pentru a săvârși
acolo slujba lor. Provocarea a fost curmată
de frații așezământului monahal.

BOUcr
„Acoperământul
Maicii
Domnului” din satul Mnișin al raionului
Goșcea (regiunea Rovno) pentru a tăia
lacătele de la ușa sfântului locaș. Activiștii
BOaU i-au bătut pe credincioșii în etate ai
BOUcr, le-au blocat accesul pe teritoriul
bisericii și au săvârșit în locaș propria lor
slujbă.
La 12 mai, reprezentanții BOaU au spart
încuietoarele de la uși și au dat buzna în
incinta bisericii BOUcr „Sfântul Nicolae”
din satul Pevce al raionului Zdolbunov
(regiunea Rovno). Adepții BOaU au
desemnat persoane de serviciu și nu
dau drumul credincioșilor în biserică.
Comunitatea BOUcr a apelat la instanță.

11.05.201 9
Sâmbătă, 11 mai 2019, în satul Skobelka
al raionului Gorohov (regiunea Volâni),
adepții BOaU au blocat casa de locuit
situată pe teritoriul bisericii BOUcr
„Sfântul Nicolae”, acaparată de către ei mai
înainte. Activiștii au cerut de la slujitorul
Sfântului Altar ca el, împreună cu familia,
inclusiv cu doi copii minori, să părăsească
încăperea în care are înscriere oficială.
La 11 mai 2019, în satul Bușcea al
raionului Dubno (regiunea Rovno),
activiștii BOaU au bătut în cuie o bandă
metalica la ușa casei în care săvârșește
slujbele
dumnezeiești
comunitatea
BOUcr „Sfântul Arhanghel Mihail”.
Credincioșii nu au putut participa la
liturghia duminicală.
La 10 mai 2019, informația despre faptul
că Administrația Academiei de teologie
ortodoxă din Kiev a BOaU a interzis
studenților să asiste la slujba praznicală
a patriarhului onorific al BOaU, Filaret
Denisenko, săvârșită lângă moaștele
Sfântului Mucenic Macarie, a fost
publicată pe Facebook de către Iurii
Doroșenko, adep al lui Filaret.
La 11 mai 2019, activiștii BOaU, după ce
au blocat casa preotului BOUcr din satul
Skobelka al raionului Gorohov (regiunea
Volâni), au spart ușa de la intrare.

1 3 . 0 5. 2 019
Mitropolitul Kievului și al întregii
Ucraine, Epifanii, a comunicat că
BOaU se află în strânsă colaborare cu
„patriotica” BGCU. De asemenea, șeful
BOaU, Epifanii (Dumenko), a vorbit
despre posibilitatea de a se uni în viitor cu
Biserica Greco-Catolică din Ucraina.
Fostul mitropolit al BOUcr, în prezent
episcopul BOaU Alexandr (Drabinko),
a declarat că există merite pentru decorarea
cu distincția de stat, Ordinul „Pentru
merite” de gradul I, a lui Igori Lâsovâi,
mecenat și șef al Consiliului parohial
BOaU al Catedralei „Schimbarea la Față
a Domnului” din Teremki, orașul Kiev.
La 13 mai 2019, Brian Farrell, secretarul
Consiliului Papal pentru contribuire la
unitatea creștină, a declarat că „ruptura
semnificativă ce are loc între bisericile
ortodoxe din Ucraina” a condus la
încetarea dialogului teologic oficial dintre
catolici și ortodocși.

12.05.201 9

1 8 . 0 5. 2 019

În noaptea de 12 mai 2019, activiștii
BOaU au pătruns pe teritoriul bisericii

Sâmbătă, 18 mai, la ora 11:00, colaboratorii
organelor de drept i-au ajutat pe adepții
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BOaU să acapareze biserica BOUcr
„Adormirea Maicii Domnului” din satul
Tovtrî al raionului Zastavna (regiunea
Cernăuți). Colaboratorii Poliției Naționale
au format un lanț viu, împingându-i pe
membrii comunității religoase a BOUcr de
la locașul lor.

al raionului Zdolbunov (regiunea Rovno),
acaparată de către activiștii BOaU, au
venit adepții noii organizații religioase în
persoana directorului Casei de cultură și
a șefului de studii al școlii locale și, intrând
în ograda casei preotului Bisericii canonice,
au început să-l amenințe, pe el și familia sa.

21. 05 . 2019

02.06.2019

În regiunea Volâni, comunitățile trec
de la BOaU la... BOaU. Surse din cadrul
BOaU relatează despre „trecerea”
repetată a comunităților în legătură cu
redistribuirea influenței între mitropolitul
Zinkevici și episcopul Gavriil (Krizina). La
21 mai 2019, pagina web oficială a eparhiei
BOUcr PK/BOaU, condusă de Mihail
(Zinkevici), a comunicat despre faptul că
în regiunea Volâni „încă trei parohii au
părărsit Patriarhia Moscovei”.

La 2 iunie 2019, un grup de tineri, cu
înfățișare atletică de la firma de protecție
„Tigr”, a blocat credincioșilor comunității
BOUcr accesul la biserica acaparată
„Adormirea Maicii Domnului” din satul
Tovtrî al raionului Zastavna (regiunea
Cernăuți). Preotul împreună cu enoriașii
au fost nevoiți să se roage în drum, dincolo
de poarta sfântului locaș.
La 2 iunie 2019, activiștii BOaU au
încercat să ocupe cu forța biserica
protopopiatului de Șațk al Bisericii
canonice din satul Grabovo al raionului
Șațk (regiunea Volâni), iar parohul ei,
protoiereul Dmitrii Kovalciuk, a fost bătut
cu bestialitate. La Poliție, fractura căpătată
a fost calificată drept „zgârietură”, dosarul
penal fiind pornit în baza articolului 125
Cod penal (leziuni corporale ușoare).

24. 05 . 2019
La 24 mai 2019, Sfântul Sinod al BOaU
a adoptat hotărârea potrivit căreia clericii
acestei structuri bisericești pot deveni
deputați al organelor de autoadministrare
locală, a declarat șeful BOaU, Epifanii
(Dumenko), în timpul briefingului
consacrat rezultatelor ședinței Sinodului.

04.06.2019
Primarul orașului Dnepr, Boris Filatov,
a cerut prin judecată dezmințirea
informației precum că el și-ar fi permis
„vorbe frivole la adresa tomosului și
a bisericii”. La Judecătoria raionului
Babușkinskiy din Dnepr, a fost despusă
cererea de chemare în judecată a lui Filatov
contra arhiereului titular al Eparhiei de
Dnepr a BOaU, Simeon (Zinkevici).

26. 05 . 2019
La 26 mai 2019, la ora 11:00, activiștii
BOaU au dat jos porțile de la intrarea
pe teritoriul bisericii BOUcr din satul
Vasolovovțî
al
raionului
Zastavna
(regiunea Cernăuți).
27. 05 . 2019
La 27 mai 2019, acasă la protoiereul
BOUcr Igor Gnatișin, parohul bisericii
„Nașterea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu” din satul Novaia Moșceanița

07.06.2019
La 7 iunie 2019, la Vinița, reprezentanții
recent createi organizații religioase au
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încercat să reînregistreze, pe seama
BOaU, biserica BOUcr „Schimbarea la
Față a Mântuitorului” din satul LukaMeleșkovskaia
al
raionului
Vinița
(regiunea Vinița).
La 7 iunie 2019, pe timp de noapte,
activiștii noii structuri religioase au
provocat o bătaie lângă casa în care,
împreună cu familia, locuiește protoiereul
Igor Gnatișin, parohul bisericii acaparate de
BOaU „Nașterea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu” din satul Novaia Moșceanița
al raionului Zdolbunov (regiunea Rovno).

BOUcr PK, Filaret, l-a oprit de la
săvârșirea celor sfinte, a semnat ordinul
de exmatriculare din ATOK a doi
studenți pentru participarea la forumul
intelectualității ucrainene de orientare
pro-Filaret.
1 5. 0 6 . 2 019
La 15 iunie 2019, în satul Nuino al
raionului Kameni-Kașirskiy (regiunea
Volâni), activiștii BOaU, pentru a doua
oară, au tăiat lacătele la ușa bisericii
BOUcr
„Acoperământul
Maicii
Domnului”, acaparată mai înainte tot de
ei. Enoriașii Bisericii canonice au încercat
să soluționeze conflictul pe cale pașnică,
însă părtașii noii structuri bisericești au
zădărnicit săvârșirea slujbei dumnezeiești
în seara din ajunul Cincizecimei.

09.06.201 9
Adunărea părinților clasei de absolvire
a complexului didactico-educațional de
9 ani din satul Zadubrovka al raionului
Zastavna (regiunea Cernăuți) a interzis
elevei Crestina Velușciak și mamei sale să
vină la serata de absolvire pe motiv că ea
este enoriașă a BOUcr.

2 1 . 0 6. 2019
Nas și urechi rupte, comoție cerebrală
și numeroase leziuni corporale, provocate
în satul Postoinoe al raionului Kostopoli
(regiunea Rovno) de către adepții BOaU,
care astfel au încercat să „elibereze” casa
bisericească în care, după ce au fost lipsiți
de locașul sfânt, se rugau credincioșii
BOUcr. Trei femei au fost spitalizate,
ceilalți enoriași își revin cu greu după cele
prin care au trecut. La bătaia violentă au
participat bărbați din sat și reprezentanți
ai organelor de drept, toți în stare de
ebrietate.

12.06.201 9
Cunoscutul blogger Alexandr Dediuhin,
care este și deținătorul unei cruci dăruite
de patriarhul Bartolomeu, și-a expus
gândurile despre rolul Bisericii în viața
omului. El consideră că de la Biserică nu
trebuie să așteptăm mântuirea sufletului.
Alexandr Dediuhin este convins că
Dumnezeu trebuie să meargă prin
„Crimeea, războaie, maidan, disperare,
bucurie, foc, apă, frică, fermitate, moarte
și înviere”. Iar scopul existenței umane
este ca „fiecare om să devină Dumnezeu
prin har”.

evitând să se întâlnească personal pentru
a purta un dialog.

Ucraina pe circumscripția uninominală
nr. 209, intenționează să transfere la
BOaU locașul BOUcr cu hramul „Sfântul
Arhanghel Mihail” din satul Krutî al
raionului Nejin (regiunea Cernigov).
Prin intermediul Facebook, Briuhovețkiy
a invitat toți doritorii „la lichidarea
postului de blocaj al Moscovei” din Krutî
și s-a plâns că „susținătorii BOUcr aduși
de popii moscoviți” deja de două ori i-au
zădărnicit planurile.

30. 06. 2019
La 30 iunie 2019, la biserica „Schimbarea
la Față a Mântuitorului” din satul
Iasinea al raionului Rahov (regiunea
Zakarpatskaia), episcopul BOaU de
Mukacev și Carpați, Victor (Bedi), a slujit
litia de pomenire consacrată „luptătorului
pentru independența națională și de
stat a Ucrainei”, generalul mișcării
naționaliștilor ucraineni OUN-UPA
Roman Șuhevici, greco-catolic.

09.07.2019
La 9 iulie 2019, mitropolitul BOaU
Alexandr (Drabinko) a oferit un interviu
portalului web „Volini.ua”, în care
a declarat că religia este o problemă de
securitate și apărare națională.

04. 07. 2019
Mitropolitul
BOaU,
Alexandr
(Drabinko),
i-a
înmânat
distincții
bisericești lui Bogdan Hodakovskiy,
liderul organizației „Tradiții și Ordine”
pe care Freedom House a calificat-o drept
„grupare extremistă”.

11.07.2019
Fostul mitropolit al BOUcr Alexandr
(Drabinko) a binecuvântat sigilarea
bisericii „Adormirea Maicii Domnului”
din satul Morozovka al raionului
Barâșevka (regiunea Kiev), iar pe preotul
Nicolai Brega, care revenise de la BOaU
la BOUcr, l-a „eliberat” din funcția de
paroh.

05 . 07. 2019
Trecerile la recent creata organizație
religioasă s-au încetinit din cauza
agresivității credincioșilor BOUcr atunci
când ei se opun, a declarat spicherul BOaU,
arhiepiscopul Evstratii (Zorea). El, de
asemenea, și-a exprimat convingerea că
vinovați de scindarea oamenilor în satele
unde au loc acaparările bisericilor BOUcr
sunt nu cei care întreprind atacurile rider,
ci aceia care se opun acestor atacuri.

25.07.2019
La 25 iulie 2019, președintele interimar
al APR Volâni Alexandr Kiriciuk a emis
ordonanța nr. 417, în conformitate cu care
vechea biserică „Acoperământul Maicii
Domnului” din satul Nuino al raionului
Kameni-Kașirskiy (regiunea Volâni)
a fost transmisă în folosință comunității
BOaU.

2 7 . 0 6. 2019
06. 07. 2019
În satul Buderaj al raionului Zdolbunov
(regiunea
Rovno),
președintele
comunității BOaU îl amenință pe preotul
BOUcr, protoiereul Veaceslav Grișciuk,
cu acapararea bisericii „Acoperământul
Maicii Domnului”. El îl șantajează pe
părinte prin intemediul primarului satului,

14.06.20 1 9
Reprezentantul
BOaU,
rectorul
„Academiei de Teologie Ortodoxă din
Kiev” (ATOK) Alexandr Trofimliuk, pe
care cu scurt timp în urmă patriarhul
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La 6 iulie 2019, cu începere la ora 15:00,
Vladimir Briuhovețkiy,
președintele
fracțiunii
Uniunii
Panucrainene
„Libertatea” în Consiliul raional Bahmaci
(regiunea Cernigov) și candidat pentru
funcția de deputat al poporului din

28.07.2019
La 28 iulie 2019, adepții BOaU au
încercat din nou să împiedice săvârșirea
29

slujbei divine și să provoace acapararea
bisericii BOUcr „Nașterea Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu” din satul
Susvali al raionului Vladimir-Volânskiy
(regiunea Volâni). Activiștii sosiți din alte
localități, fiind conduși de către un preot
al BOaU, i-au blocat pe credincioși în
incinta sfântului locaș.
La 28 iulie 2019, protopopul districtului
Zolocev al BOaU, Vasilii Sagan, i-a numit
pe reprezentanții diviziei hitleriste SS
„Galicia” sfinți. Ceva mai devereme, pe
Internet, au fost publicate secvențe video
din satul Cervonoe al raionului Zolocev
(regiunea Lvov), unde la cimitirul
comemorativ au avut loc acțiuni de
pomenire legate de reînhumarea ostașilor
diviziei fasciste SS „Galicia”.

de la organizația „Fenix” împreună cu
activiștii BOaU, încercând să acapareze
biserica BOUcr, l-au atacat pe preotul
ortodox și pe reprezentanții Poliției locale.
Duminică, 11 august 2019, reprezentanții
BOaU, însoțiți de preoții acestei structuri
bisericești, care cântau rugăciuni, au
pătruns ilegal în incinta bisericii BOUcr
„Acoperământul Maicii Domnului” din
satul Boblî al raionului Turiysk (regiunea
Volâni) și au provocat bătaie în sfântul
locaș.
1 2 . 0 8. 2019
Clericul BOaU Serghei Tkaciuk propagă
svastica nazistă și materiale din massmedia ce îi eroizează pe reprezentanții
diviziei naziste SS „Galicia”. În pagina sa
de pe Facebook, Tkaciuk a postat link-ul
unui articol din ediția „Adevărul istoric”
în care se relatează despre „tutelarea
duhovnicească” a diviziei naziste SS
„Galicia”.

03.08.201 9
La 3 august 2019, în cătunul Plitovatâi din
componența localității Iasinea a raionului
Rahov (regiunea Zakarpatskaia), activiștii
BOaU s-au prezentat la rânduiala
solemnă de sfințire a viitorului nou locaș
al comunității Bisericii Ortodoxe din
Ucraina. Proferând amenințări cu răfuială
fizică și omor, schismaticii au încercat să
zădărnicească sfințirea.

1 7 . 0 8. 2019
Colaboratorii Poliției Naționale
a Ucrainei au pornit un dosar penal contra
episcopului BOaU Pavel (Iuristâi), care
a participat activ la atacul rider asupra
bisericii Patriarhiei Kievului cu hramul
„Nașterea lui Hristos” din Odesa.

09.08.201 9
La 9 august 2019, parohul bisericii
„Nașterea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu” din satul Piatigorî al raionului
Zdolbunov (regiunea Rovno) a fost
înștiințat, printr-o scrisoare recomandată,
să elibereze casa parohială situată alături
de biserica deja acaparată de către BOaU.

1 8 . 0 8. 2019
La
Cernigov,
parohul
Catedralei
episcopale cu hramul „Sfânta Mare
Muceniță Ecaterina” din cadrul Eparhiei
de Cernigov a BOaU, Roman Kinâk,
clericul catedralei Evghenii Orda și
alți reprezentanți ai BOaU au săvârșit
împreună cu șeful nerecunoscutei
Biserici Ortodoxe Autocefale din Belarus,
Sveatoslav Longhin, o panihidă comună.

11.08.201 9
La 11 august 2019, în satul Galuzințî
al raionului Derajnea (regiunea
Hmelnițkiy), un grup de elemente radicale
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20. 08. 2019

26.08.2019

La 20 august 2019, în satul Cetvertnea
al raionului Manevici (regiunea Volâni),
Comisia
raională,
în
componența
funcționarilor publici ai APR Volâni,
însoțită de Poliție, a „transmis”
biserica BOUcr „Schimbarea la Față
a Mântuitorului” adepților locali ai
BOaU. În prezența Poliției, funcționarii
și cu activiștii au distrus lacătele de pe ușa
sfântului locaș ce aparținea BOUcr.

Eparhia de Cernăuți și Bucovina
a BOUcr a publicat secvențe video care
demonstrează că acțiunea de acaparare
a bisericii din satul Mihalcea al raionului
Storojineț a fost una planificată, dar și
că adepții BOaU au aplicat forța contra
credincioșilor BOUcr. În timp ce grupul
principal al părtașilor BOaU ataca ușile
sfântului locaș, unul din activiști alerga
pe teritoriul bisericii cu ciocanul în mână,
încercând să distrugă zăvoarele de pe
poartă.

22. 08. 2019
La 22 august 2019, enoriașii bisericii
BOaU „Acoperământul Maicii Domnului”
din orașul Volocisk (regiunea Hmelnițkiy)
au întâmpinat procesiunea Drumului
Crucii a BOUcr, care se îndrepta spre
Poceaev, cu un billboard având inscripția
„Moarte moscalilor”.

01.09.2019
La 1 septembrie 2019, în satul Kopâtov
al raionului Koreț (regiunea Rovno),
reprezentanții comunității locale a BOaU
au încercat să-l dea afară din biserică
cu forța pe vicarul Eparhiei de Rovno
a BOUcr, episcopul de Dubno Pimen,
locașul cu hramul „Sfântul Apostol și
Evanghelist Ioan Teologul” fiind deja
acaparat de ei.
La 1 septembrie 2019, activiștii
BOaU din localitatea Iasinea (cătunul
Plitovatâi)
al
raionului
Rahov
(regiunea Zakarpatskaia) au blocat
ilegal drumul către paraclisul local la
care, la ora actuală, se adună la slujbele
dumnezeiești
comunitatea
BOUcr
lipsită de biserica „Schimbarea la Față
a Mântuitorului”.

24. 08. 2019
La 24 august 2019, circa 100 de adepți ai
BOaU au spart ușile și au acaparat biserica
BOUcr „Adormirea Maicii Domnului”
din satul Pogrebî al raionului Brovarî
(regiunea Kiev). Activiștii BOaU, fiind
în stare de ebrietate, au deschis sfântul
locaș sigilat de Poliție, declarând că nu au
de gând să aștepte ani de zile hotărârea
judecătorească cu privire la apartenența
bisericii.
25 . 08. 2019

03.09.2019

La 25 august 2019, adepții BOaU din
satul Mihalcea al raionului Storojineț
(regiunea Cernăuți), avându-l în frunte pe
profesorul de geografie Vasilii Mascali, au
inițiat atacul rider asupra bisericii BOUcr
din localitate cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”.

La 3 septembrie 2019, în jurul orei 7:00,
adepții BOaU au distrus lacătele de la ușa
bisericii BOUcr „Sfinții Apostoli Petru
și Pavel” din satul Malinsk al raionului
Berezno (regiunea Rovno).
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05.09.201 9

1 7 . 0 9. 2019

Miercuri seara, în jurul orei 20:30,
acasă, la parohul bisericii BOUcr deja
acaparate din satul Sadov al raionului
Luțk (regiunea Volâni), protoiereul
Vladimir Melesea, au venit din
nou oaspeți nepoftiți, care au cerut
evacuarea preotului și a familiei sale
din casa parohială. Printre altele, aceștia
au subliniat că au venit să-l ia „cu
binișorul”, însă pot veni și „cu răul”.

Arhiepiscopul BOaU Ilarion (Proțik)
a declarat că creștinii ortodocși din
regiunea Rovno sunt o armă a răului
folosită pentru a se obține distrugerea
unității Ucrainei. În calitate de exemplu,
el a numit sutiația din jurul bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” a satului
Reasniki al raionului Goșcea, pe care
activiștii noii structuri bisericești au încercat
de câteva ori, fără succes, s-o acapareze.

06.09.201 9

2 2 . 0 9. 2019

La 6 septembrie 2019, portalul web
zaxid.net a comunicat că, la o distanță
de 20 km de la Aeroportul din Donețk,
în satul Karlovka, lângă complexul
stomatologic mobil „Trizub-Dental”, se
află biserica în construcție „Sfânta Ana”,
unde ostașii participanți la Operațiunea
Forțelor Unite, care au venit să-și trateze
dinții, pot să-și aștepte rândul ca să intre
la medic. „Catapeteasma este o lucrare
a cunoscutului iconar Taras Lozinskiy. El
a început s-o picteze din primele zile ale
Maidanului. Iar peste o lună sau două,
eroii Sutei Cerești, ca niște apostoli, deja
îl priveau pe autor de pe icoane”, scriu
autorii articolului.

La 22 septembrie 2019, de ziua pomenirii
Sfinților și Drepților Ioachim și Ana,
reprezentanții BOaU i-au cerut din nou
protoiereului Vladimir Melesea, parohul
bisericii BOUcr deja acaparate din satul
Sadov al raionului Luțk (regiunea Volâni),
să elibereze casa parohială în care el
împreună cu familia locuiește cu drept
legal. De asemenea, adepții BOaU au
aruncat noaptea în direcția casei slujitorului
Sfântului Altar cu obiecte metalice, spărgând
geamurile de la două ferestre.
0 7. 10 . 2 019
Alexandr Dediuhin, preotul BOaU,
bloggerul și propagandistul lui Piotr
Poroșenko, pe pagina sa de pe Facebook,
într-un text marcat cu tag-ul „predica
duminicală”, a chemat ucrainenii să
iasă la Maidan, „fiecare în orașul lui”.
De asemenea, el a adăugat acestui
mesaj imaginea președintelui Volodimir
Zelenskiy cu coarne și inscripția „Ne
izbăvește de cel viclean!”.

13.09.201 9
Sâmbătă, 13 septembrie 2019, în satul
Priputni al raionului Icinea (regiunea
Cernigov), a sosit un grup de activiști
ai BOaU care, avându-l în frunte pe
ieromonahul Leontii oprit de la slujire, au
distrus lacătele de la ușa bisericii locale și
i-au bătut pe enoriașii care au încercat să
se opună acestor acțiuni ilegale. Atacul
rider asupra bisericii BOUcr din Priputni
s-a soldat cu spitalizarea unei enoriașe.

2 5. 10 . 2 019
Preotul bisericii BOaU „Întâmpinarea
Domnului” din Kiev, Serghei Tkaciuk,
34

a făcut prezentarea noii cruci cu
tridente, care va fi amplasată deasupra
unei clopotnițe aflată în construcție,
ultima fiind combinată și cu o sală de
sport. Despre importanța pe care o are
tridentul pentru credincioșii BOaU,
Serghei Tkaciuk a scris în pagina sa de
pe Facebook. Potrivit lui, stema națională
ucraineană reprezintă un monument
unicat duhovnicesc și cultural al istoriei
civilizației europene.

propunându-i politicianului să se ocupe
de elaborarea unui proiect de lege cu
privire la legalizarea serviciilor sexuale.
01.11.2019
La 1 noiembrie 2019, în jurul orei 17:00,
membrilor comunității religioase BOUcr
din satul Staraia Jadova al raionului
Storojineț (regiunea Cernăuți) li s-a
comunicat că în incinta bisericii lor cu
hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil” se află persoane necunoscute.
Printre cei care în mod nelegitim au
pătruns în sfântul locaș a fost și Mihail
Poleak, soțul nașei de botez a șefului
BOaU, Epifanii (Dumenko).

26. 10. 2019
La 26 octombrie 2019, în jurul orei
6:00, adepții BOaU, în frunte cu fostul
președinte al Administrației publice
a
raionului
Zdolbunov,
Serghei
Kondraciuk, au ocupat cu forța sfântul
locaș al Bisericii Ortodoxe din Ucraina
din satul Buderaj al raionului Zdolbunov
(regiunea Rovno)

02.11.2019
Membrii comunității religioase a BOaU
au tăiat lumina la casa clericului Eparhiei
de Rovno a BOUcr din satul Pevce al
raionului Zdolbunov (regiunea Rovno)
pentru a-l forța să plece din localitate.

27. 10. 2019
La APR Rovno, a fost înregistrat statutul
nou createi parohii a BOaU din satul
Voynița al raionului Mlinov (regiunea
Rovno), fiind ignorate drepturile legitime
ale comunității locale a BOUcr. La
21 octombrie 2019, Igor Timoșenko,
vicepreședintele APR Rovno, a semnat
modificările la statutul comunității
religioase a BOaU din Voynița.

09.11.2019
La 9 noiembrie 2019, în jurul orei 8:00,
adepții BOaU au acaparat biserica BOUcr
„Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan
Teologul” din satul Mașcea al raionului
Kostopoli (regiunea Rovno). Fiind
conduși de doi clerici, părtașii BOaU au
tăiat lacătele de la ușa sfântului locaș al
Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

31. 10. 2019
Preotul BOaU Alexandr Dediuhin
nu vede nimic rău în vizionările de
filme pronografice, împreună cu soția,
și consideră că prostituția legală e de
folos pentru Ucraina. Astfel a comentat
slujitorul Sfântului Altar scandalul sexual
în care a fost implicat Bogdan Iaremenko,
deputat al Radei Supreme a Ucrainei,
din partea partidului „Sluga poporului”,

13.11.2019
În regiunea Volâni, peste 300 de adepți
ai BOaU au semnat cererea adresată
mitropolitului Mihail, cu rugămintea de
a începe postul Nașterii Domnului la 14
noiembrie și de a săvârși slujba divină
în cinstea Nașterii lui Hristos la 25
decembrie.
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La 13 noiembrie 2019, între credincioșii
orașului grecesc Patras și clerul bisericii
cu hramul „Sfântul Apostol Andrei cel
Întâi Chemat” din acest oraș a izbucnit
un conflict din cauza vizitării sfântului
locaș de către reprezentanții BOaU,
foștii mitropoliți ai BOUcr Alexandr
(Drabinko) și Simeon (Șostațkiy).

0 1. 12. 2019
La 1 decembrie 2019, adepții nou
createi structuri bisericești planifică
să-și repete provocarea de la biserica
BOUcr „Înălțarea Domnului” din satul
Rângaci al raionului Novoselița (regiunea
Cernăuți). Anterior, părtașii BOaU au
organizat, în sfântul locaș, un concert de
cântece populare, ignorând rugămințile
credincioșilor BOUcr să nu le amestece și
să se roage.

23.11.201 9
La 23
noiembrie, ora 5:00, adepții
BOaU au spart ușa bisericii BOUcr
„Acoperământul
Maicii
Domnului”
din satul Reasniki al raionului Goșcea
(regiunea Rovno) și au intrat în sfântul
locaș unde, după spusele martorilor
oculari, au săvârșit un fel de slujbă.

0 5. 1 2 . 2 019
Reprezentantul Bisericii Ortodoxe
a Ucrainei, Alexandr Dediuhin,
consideră drept o „decizie solomoniană”
posibilitatea de a oferi fiecărei comunități
parohiale dreptul de a alege de sine stătător
calendarul pentru săvârșirea ciclului anual
al slujbelor dumnezeiești.
Sfântul Sinod al BOaU a introdus un
șir de schimbări în slujba dumnezeiască,
în scopul apropierii BOaU de practica
liturgică a Patriarhiei Constantinopolului.
La 5 decembrie 2019, în timpul ședinței
Sfântului Sinod al BOaU, a fost adoptată
hotărârea privind scoaterea obligativității
de a citi Troparul Ceasului al Treilea la
Canonul Euharistc, precum și anularea
Ecteniei pentru cei chemați la bisericile
unde la slujbă lipsesc catehumenii –
oamenii maturi care se pregătesc să
primească botezul.

26.11.201 9
Slujitorii Sfântului Altar de la BOUcr
nu sunt plăcuți lui Dumnezeu, a declarat
clericul BOaU Nazarii Gagaliuk, în
fața porții bisericii BOUcr din satul
Zadubrovka
al
raionului
Zastavna
(regiunea Cernăuți). Potivit lui Gagaliuk,
Iisus Hristos a creat anume biserica lui –
„o biserică sinceră, ucraineană, iubitoare,
adevărată”.
29.11.201 9
La 29 noiembrie 2019, în jurul orei 11:00,
adepții BOaU au distrus din nou lacătele
ușii bisericii BOUcr „Sfântul Apostol
și Evanghelist Ioan Teologul” din satul
Mașcea al raionului Kostopoli (regiunea
Rovno). În timp ce un lucrător al școlii
din localitate, adus de către colaboratorii
Poliției cu automobilul de serviciu al
acestora, tăia lacătele, un grup de elemente
radicale din centrul raional îi blocau de la
distanță pe enoriașii BOUcr.

1 4 . 12. 2019
Mulți credincioși se pronunță împotriva
mutării sărbătoririi Nașterii lui Hristos,
din care motiv este nevoie de o vastă
activitate de luminare. Despre aceasta,
șeful BOaU, Epifanii (Dumenko),
a declarat reprezentanților mass-media
după terminarea lucrărilor Sinodului
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Arhieresc al BOaU ce s-a desfășurat la
Kiev sâmbătă, pe 14 decembrie.

răspuns oficial de la Ministerul Justiției
al Ucrainei. Decizia a survenit ca urmare
a mesei rotunde din 16 decembrie,
desfășurată la sediul Administrației, cu
participarea funcționarilor principali
din raion, reprezentanților Poliției și ai
celor două comunități religioase din satul
nominalizat.

15 . 12. 2019
În satul Mașcea al raionului Kostopoli
(regiunea Rovno), poliția nu a permis
credincioșilor BOUcr accesul la slujba
dumnezeiască duminicală. La 15
decembrie 2019, circa 100 de colaboratori
ai forțelor de ordine au blocat intrarea
pe teritoriul bisericii „Sfântul Apostol și
Evanghelist Ioan Teologul” din Mașcea.
La 15 decembrie, în satul Probiynivka
al raionului Verhovina (regiunea IvanoFrankovsk), în jurul orei 15:00, un grup
de persoane neidentificate a acaparat
locașul cu hramul „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie” al Bisericii Ortodoxe din
Ucraine. Răufăcătorii au distrus lacătele
și au sigilat ușile de la biserică, a relatat
Eparhia de Ivano-Frankovsk a BOUcr.
Ocupanții s-au prezentat drept „ostași ai
OAT”.
În preajma ședinței de judecată, adepții
BOaU au încercat să blocheze accesul
pe teritoriul bisericii „Sfântul Arhanghel
Mihail” din satul Zadubrovka al raionului
Zastavna (regiunea Cernăuți), iar după
aceia au acuzat brutalizarea președintelui
Consiliului sătesc. La 15 decembrie, după
încheierea slujbei dumnezeiești, activiștii
noii structuri bisericești au întreprins
o tentativă de blocare a accesului în
biserică, iar după ce aceasta nu le-a reușit,
au lansat învinuiri la adresa parohului
și a enoriașilor Bisericii Ortodoxe din
Ucraina, precum că ultimii i-au bătut pe
adepții BOaU.

18.12.2019
Serviciul de Stat pentru Investigații
a înregistrat, la începutul lunii decembrie,
inițierea unui dosar penal în legătură cu
vânzarea proprietății imobie bisericești din
regiunea Ternopol. Eparhia de Ternopol
a BOaU s-a dovedit a fi implicată întrun scandal legat de vânzarea Castelului
Cervonogorodskiy, a Mânăstirii „Sfinții
Mai-marii Apostoli Petru și Pavel” și
a centralei hidroelectrice de pe teritoriul
rezervației
naționale
„Dnestrovskiy
kanion”.
19.12.2019
La 19 decembrie 2019, mitropolitul
BOaU Simeon (Șostațkiy) a sfințit
biserica în cinstea Sfântului Ierarh
Nicolae al Mirei Lichiei, Făcătorul de
Minuni, situată pe teritoriul Colegiului
superior profesional al Departamentului
Poliției de Pază din Vinița. Însă surse de la
Eparhia de Vinița a BOUcr au atras atenție
asupra faptului că, cu ceva timp în urmă,
în anul 2007, același Simeon (Șostațkiy),
pe atunci încă mitropolit al BOUcr, deja
a sfințit același locaș în cinstea Sfântului
Binecredincioului
cneaz
Alexandru
Nevski.
La 19 decembrie 2019, de ziua pomenirii
Sfântului Ierarh Nicolae Făcătorul de
Minuni, un adept al BOaU a provocat
o bătaie lângă biserica „Sfântul Apostol
și Evanghelist Ioan Teologul” din satul
Mașcea al raionului Kostopoli (regiunea

16. 12. 2019
Administrația publică a raionului
Kostopoli (regiunea Rovno) a luat decizia
să sigileze biserica din satul Mașcea al
aceluiași raion până la primirea unui
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Rovno). Înainte de incident, activistul
declara deschis că se va răfui personal cu
credincioșii BOUcr care, după ce s-au
confruntat cu câteva atacuri rider, au
hotărât să facă de serviciu lângă biserica
care le aparține.

bisericii BOUcr „Acoperământul Maicii
Domnului” din satul Novojivotov al
raionului Oratov (regiunea Vinnița) și,
schimbând lacătele, au închuiat-o. Parohul
bisericii, protoiereul Piotr Monastârskiy,
a comuncat că dispune de informații
despre posibila resfințire a locașului de
către reprezentanții BOaU în duminica
apropiată.

21.12.201 9
La 21 decembrie, în satul Boblî al
raionului Turiysk (regiunea Volâni),
schismaticii de la BOaU au acaparat
locașul cu hramul „Acoperământul Maicii
Domnului” al Bisericii Ortodoxe din
Ucraina. În timpul controversei dintre
participanții la conflict, unei enoriașe
a BOUcr i-a fost ruptă clavicula. Șeful
Consiliului sătesc Serghei Lisovoi, fără
a aștepta hotărârea instanței de judecată,
a privatizat nelegitim biserica și terenul de
sub ea.

2 3 . 1 2 . 2 019
La 23 decembrie 2019, la sesiunea
ordinară a Consiliului local al satului
Mihalcea din raionul Storojineț (regiunea
Cernăuți), deputații au votat pentru
acordarea în folosință permanentă
către BOaU a autorizației de elaborare
a proiectului de amenajare a lotului de
teren, anterior oferit pentru construcția
unei biserici a BOUcr.

22.12.201 9

2 5. 12. 2019

La 22 decembrie 2019, în satul Uspenka
al raionului Onufrievka (regiunea
Kirovograd), a fost prevenită acapararea
bisericii BOUcr „Adormirea Maicii
Domnului”. Arhiepiscopul de Alexandria
și Svetlovodsk Bogolep de la Biserica
canonică s-a adresat conducerii APR
Kirovograd și Administrației raionului
Onufrievka cu rugămintea să nu admită
amplificarea conflctului religios din sat și,
de asemenea, a chemat clerul și credincioșii
eparhiei să se roage pentru pace.
Clericul de rang înalt al BOaU Taras
Melnik, fiind încadrat în păstorirea
militarilor, a perfectat, prin escrocherie,
un contract în vederea construcției
grădiniței de copii, iar ulterior, tot prin
fraudă, a obținut de la comanditar încă 120
miloane de hrivne.
La 22 decembrie, după încheierea
slujbei dumnezeiești, un grup de activiști
ai BOaU a pătruns ilegal în incinta

La 25 decembrie 2019, reprezentantul
BOaU, mitropolitul de Luțk și Volâni,
Mihail
(Zinkevici),
după
liturghia
săvârșită în Catedrala episcopală „Sfânta
Treime” din orașul Luțk (regiunea
Volâni), a declarat că cei care sărăbătoresc
Crăciunul în decembrie sunt niște
„europeni adevărați”. Mihail (Zinkevici)
și-a argumentat teza cu afirmația că
„pentru aceasta s-a luptat la Maidan”, iar
cei care îl sărbătoresc în ianuarie oricum
„nu au ieșit” din URSS.
2 6 . 1 2 . 2 019
În subsolul Mânăstirii de călugări
„Sfântul Nicolae” din Dubno (regiunea
Rovno), așezământul monahal aparținând
BOaU, „călugării” acestei structuri
bisericești au confecționat o iesle de
Crăciun cu elemente militariste și
simboluri ale Maidanului. Clericii BOaU
38

și-au dedicat creația eroilor „Maidanului
European” și celor ai războiului din
Donbass.

Tot în ziua de 3 ianuarie 2020, seara,
în satul Stenka al raionului Buceaci
(regiunea Ternopol), circa 120 de părtași
ai BOaU au venit la casa bisericească
a BOUcr pentru a o acapara.

29. 10. 2019
La 29 decembire 2019, în satul Sadov
al raionului Luțk (regunea Volâni), un
grup de activiști ai BOaU a venit la casa
bisericească a comunității BOUcr pentru
a efectua inventarul bunurilor bisericești,
comunică site-ul Eparhiei de Volâni
a BOUcr.
În noaptea din 28 spre 29 decembrie,
în satul Novojivotov al raionului
Oratov (regiunea Vinița), un grup de
activiști ai BOaU i-a bătut cu bestialitate
pe credincioșii Bisericii Ortodoxe
din Ucraina care privegheau nonstop lângă biseirica „Acoperământul
Maicii Domnului”. Atacatorii stirgau:
„Să mergem și să-l lichidăm pe popa
moscovit!”.

04.01.2020
La data de 4 ianuarie 2020, în satul Mașcea
al raionului Kostopoli (regiunea Rovno),
în ograda casei clericului Eparhiei de Sarnî
a BOUcr, protoiereul Daniil Ilynițkiy, a fost
aruncat un vas cu o substanță inflamabilă.
În urma exploziei, a fost deteriorată
fundația casei acoperită cu table metalice,
însă nimeni nu a suferit răniri.
05.01.2020
La 5 ianuarie 2020, în satul Grineava al
raionului Verhovina (regiunea IvanoFrankovsk), reprezentanții BOaU au
acaparat locașul cu hramul „Toți Sfinții
Cuvioși ai Peșterilor din Kiev”, care face
parte din complexul bisericii „Adormirea
Maicii Domnului”, acaparată cu o lună în
urmă.

01. 01. 2020
Pe data de 1 ianuarie 2020, cu prilejul
aniversării a 111 ani de la ziua nașterii
unuia dintre principalii ideologi ai
naționalismului
ucrainean
Stepan
Bandera, episcopul BOaU de Mukacevo
și Carpați, Victor (Bedi), a slujit o litie de
pomenire a uniatului Bandera.

09.01.2020
Episcopul de Herson și Kahovka al
BOaU, Boris (Harko), aflându-se la
volan, a călcat un om pe trecerea de
pietoni din satul Cernobaevka al raionului
Beloziorka (regiunea Herson), relatează
„Relighioznaia pravda”. Accidentul rutier,
în care a fost implicat episcopul BOaU,
s-a întâmplat pe data de 13 decembrie,
însă despre el s-a aflat abia în ziua de 9
ianuarie. Organele de drept au intentat un
dosar penal.

03. 01. 2020
În noaptea dinspre 2 spre 3 ianuarie
2020, la ora 2:20, circa douăzeci de bărbați
tineri, din rândul adepților BOaU, care
erau și înarmați cu bâte de baseball, au
atacat patru credincioși ai BOUcr, care
erau la serviciu, lângă biserica „Sfântul
Apostol și Evanghelist Ioan Teologul”
din satul Mașcea al raionului Kostopoli
(regiunea Rovno). În tot acest timp,
Poliția stătea pasivă în mașina de serviciu.

10.01.2020
Pe data de 10 ianuarie 2020, șeful BOUcr
a PK, Filaret (Denisenko), și-a retras
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semnătura de sub hotărârea așa-numitului
sinod local al Bisericii Ortodoxe din
Ucraina a Patriarhiei Kievului, din ziua de
15 decembrie 2018, privitoare la lichidarea
acestei structuri conduse de el.

de la ușa bisericii „Sfântul Apostol și
Evanghelist Ioan Teologul” din satul
Mașcea al raionului Kostopoli (regiunea
Rovno) și au acaparat sfântul locaș.
Tot în ziua de 20 ianuarie 2020, în satul
Susvali al raionului Vladimir-Volânskiy
(regiunea Volâni), activiștii BOaU, folosind
drept pretext o înmormântare, au provocat
un nou conflict religios. Participanții la
procesiunea de înmormântare, neținînd
seamă de pioșenia din preajma celui
decedat, s-au năpustit spre sfântului locaș,
după ce invadaseră deja ograda bisericii.

11.01.202 0
În ziua de 11 ianuarie 2020, în plină
perioadă cu „harți” care durează de la
Crăciun până la Bobotează, perioadă
pe care Biserica o consacră bucuriei
praznicului Nașterii Mântuitorului și
proslăvirii Lui, clericii și studenții BOaU
au petrecut-o în rugăciuni pentru „tatăl
Stepan Bandera” și în manifestarea urii
față de „moscali”.

2 1 . 0 1. 2020
Pe 21 ianuarie 2020, locuitorii orașului
Ternopol au difuzat informația potrivit
căreia, la Școala de Arte nr. 21 din
Ternopol, se intenționa colectarea de bani
de la părinți pentru stropirea copiilor lor
cu aghiazma de Bobotează. Stropirea urma
să fie săvârșită de către clericii BOaU și
BGCU.

12.01.202 0
Șeful BOaU, mitropolitul Epifanii
(Dumenko), a sfințit peste 20.000 de
icoane „Acoperământul ostășesc” pe care
sunt pictați hatmanul Mazepa, ostașii
UPA, OAT, precum și activișii Maidanului
și ai BOaU. Potrivit informației furnizate
de către BOaU, „acestea sunt niște
icoane deosebite, create special pentru
trebuințele spirituale ale militarilor
ucraineni”.

2 5. 0 1 . 2 020
În ziua de 25 ianuarie 2020, în jurul
orei 11:00, în satul Buderaj al raionului
Zdolbunov (regiunea Rovno), activiștii
locali ai BOaU și complicii lor din
localitățile vecine au încercat să acapareze
biserica „Acoperământul Maicii
Domnului”. Atacul a început după ce
lângă sfântul locaș, chipurile pentru a lua
parte la panihidă, s-au adunat mai mulți
oameni, care, până atunci, nu au fost
văzuți la nici o slujbă dumnezeiască.
În noaptea de 25 ianuarie, în satul
Mașcea al raionului Kostopoli (regiunea
Rovno), persoane neidentificate au spart
geamurile la casa slujitorului Sfântului
Altar de la Biserica Ortodoxă din Ucraina,
protoiereul Daniil Ilynițkiy.
Tot în ziua de 25 ianuarie 2020, la biserica
„Acoperământul Maicii Domnului” din

18.01.202 0
În data de 18 ianuarie 2020, în timpul
slujbei dumnezeiești, de praznicul
Bobotezei, când se sfințește apa,
credincioșii comunității BOUcr ai
bisericii „Sfântul Nicolae” din satul
Budeatici al raionului Ivanici (regiunea
Volâni) au descoperit pe ușa paraclisului
ce le aparține o nouă încuietoare.
20.01.202 0
La 20 ianuarie 2020, în jurul orei 11:00,
adepții locali ai BOaU au tăiat lacătele
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satul Buderaj al raionului Zdolbunov
(regiunea Rovno), s-a produs un nou
conflict cu aplicarea forței, care a fost
provocat de către reprezentanții BOaU.
După încăierarea de lângă biserica
închinată BOUcr și tentativa eșuată
a activiștilor BOaU de a distruge lacătele
de la ușa sfântului locaș, poliția a luat
biserica sub pază.

Bisiericii Ortodoxe Ruse, protoiereul
Vsevolod Ceaplin, numindu-l „un păcătos
nepocăit” și „doar unul dintr-o mulțime”
de acest fel. Cunoscut în calitate de
blogger scandalos, reprezentantul BOaU,
Alexandr Dediuhin, etnic rus, nu vede
„cine știe ce motive de bucurie” în faptul
morții clericului Patriarhiei Moscovei,
deoarece „acolo au mai rămas 140 de
milioane”.

26. 01. 2020
02.02.2020
La 26 ianuarie 2020, activiștii BOaU, în
frunte cu un preot nou numit, au pătruns
nelegitim în clopotniță și au tăiat lacătele
de la ușa bisericii „Sfântul Nicolae”
a comunității BOUcr din satul Mâșev
al raionului Ivanici (regiunea Volâni).
Poliția, care a sosit la fața locului, s-a limitat
doar la fotografierea celor întâmplate.

La data de 2 februarie 2020, comunitatea
BOUcr din satul Susvali al raionului
Vladimir-Volânskiy (regiunea Volâni),
pentru prima dată, nu a putut sluji liturghia
în locașul său: biserica a fost sigilată de
Poliție, lângă ea, deja de câteva zile, face
de serviciu o patrulă a forțelor de ordine.
Colaboratorii poliției au declarat că orice
încercare de a deschide ușa bisericii va fi
calificată drept act de samavolnicie.

28. 01. 2020
Canalul ucrainean de televiziune „1+1”,
cunoscut datorită unor răspândiri arogante
de știri false despre BOUcr, a relatat despre
„preotul arțăgos” care „a adus la disperare
familia unui cyborg ucrainean” (în luptele
pentru aeroportul din Donețk, în anul 2014,
cuvântul „cyborg” era folosit la denumirea
ostașilor ucraineni care îl apărau – n.t.).
„A refuzat să slujească panihida pentru
ostașul ucrainean căzut la datorie, pe
mama sa a dat-o afară din biserică. În plus,
l-a numit fratricid pe Denis Popovici, care
a murit lângă aeroportul din Donețk” – așa
au prezentat jurnaliștii de la „1+1” situația
din localitatea Morozovka a raionului
Barâșevka (regiunea Kiev), unde adepții
BOaU, antrenați într-o nouă rundă de
luptă pentru biserica locală „Adormirea
Maicii Domnului”, încearcă să-l denigreze
pe parohul ei, clericul Eparhiei de Borispol
a BOUcr, protoiereul Nicolai Brega.
Preotul Alexandr Dediuhin a comentat
moartea fostului purtător de cuvânt al

04.02.2020
În ziua de 4 februarie 2020, Sfântul
Sinod al BOaU, printr-o hotărâre „cu
efect retroactiv”, i-a interzis patriarhului
BOUcr a PK Filaret (Denisenko) să
săvârșească hirotonii.
10.02.2020
Viețuitorul
Mânăstirii
athonite
Filoteu, arhimandritul Ștefan, a părăsit
slujba dumnezeiască la care a participat
reprezentantul BOaU, episcopul de
Olivia, Epifanii (Dimitriu).
13.02.2020
La 13 februarie 2020, un grup organizat
de rideri din BOaU s-a adunat lângă
biserica BOUcr „Sfântul Nicolae”
din satul Budeatici al raionului Ivanici
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(regiunea Volâni) cu cerința ultimativă
de a le fi deschisă ușa și să fie admiși în
biserică reprezentanții noii structuri
religioase.

2 4 . 0 2 . 2 020
De la data de 22 și pînă la 24 februarie
2020, în satul Mașcea al raionului
Kostopoli (regiunea Rovno), părtașii
BOaU au încercat să-i intimideze pe
parohul și enoriașii bisericii „Sfântul
Apostol și Evanghelist Ioan Teologul”,
au spart geamurile la ferestrele casei
preotului și au aruncat cu ouă în casa în
care se roagă comunitatea BOUcr.

20.02.202 0
Printre participanții la protestele din
centrul raional Novâe Sanjarî (regiunea
Poltava), unde localnicii au ieșit să
protesteze împotriva locării pe teritoriul
localității lor a cetățenilor ucraineni
evacuați din orașul chinez Uhani, a fost
observat și preotul BOaU Dmitriy
Pedina.

2 9 . 0 2. 2020
La data de 29 februarie 2020, după mai
mult de 11 luni de luptă a comunității
BOUcr din satul Susvali al raionului
Vladimir-Volânskiy (regiunea Volâni)
pentru locașul lor, la biserica locală,
„Nașterea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu”, a slujit reprezentantul
BOaU episcopul de Vladimir-Volânskiy
și Turiysk, Matfei. Biserica, a cărei
comunitate a fost ilegal reînregistrată
pe seama BOaU, a trecut în posesia
schismaticilor.

21.02.202 0
Nici o biserică ucrainană de pe teritoriul
regiunii Hmelnițkiy „nu va reveni sub
jugul spiritual moscovit”, a declarat
arhiereul de Hmelnițkiy al BOaU Anatolii
(Mahota). Hotărârile judecătorești scoase
în favoarea BOUcr constituie „un Ilovaysk
spiritual (Ilovaisk – oraș în Donbas, unde,
în urma luptelor din anul 2014, forțele
armate ale Ucrainei au pierdut sute de
morți, răniți și căzuți în prizonierat - n.t.),
o trădare a intereselor naționale, de stat și
spirituale ale statului Ucraina”.
Tot în ziua de 21 februarie 2020, în
clădirea comunității teritoriale unificate
Ovadnoe a raionului Vladimir-Volânskiy
(regiunea
Volâni),
s-a
desfășurat
ședința mesei rotunde convocată pentru
discutarea conflictului religios din satul
Susvali, parte componentă a comunității.
Acțiunea a fost inițiată de către autoritățile
locale. De asemenea, la Ovadnoe, a sosit
Andrei Bokoci, consilierul deputatului
poporului din Ucraina pe circuscripția
respectivă Igor Guzi. În finalul ședinței,
în pofida cererii comunității religioase
a BOUcr, autoritățile au decis să transmită
sfântul locaș din Susvali către BOaU.

0 1. 0 3 . 2 020
La 1 martie 2020, episcopul BOaU
Adrian (Kulik) a chemat întreaga „tagmă
duhovnicească” să-și potolească poftele
trupești și să devină participanți ai
„challenger-ului din Postul Mare” de
scădere a greutății corporale.
0 3. 0 3 . 2 020
Activștii BOaU din satul Mâșev al raionului
Ivanici (regiunea Volâni), după ce au acaparat
biserica locală, au zădărnicit desfășurearea
adunării la care era preconizată discutarea
chestiunii privind transmitere credincioșilor
BOUcr a clopotniței: schismaticii vor ambele
edificii.
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Pe data de 3 martie 2020, la biserica cu
hramul „Nașterea Domnului” din Odesa,
a cărei comunitate, anterior, refuzase să se
supună arhiereului BOaU Pavel (Iuristâi)
și decisese apartenența la BOUcr a PK,
s-a iscat o bătaie între adepții lui Filaret
(Denisenko) și cei ai BOaU.
Cunoscut prin scandalurile sale, preotul
BOaU Alexandr Dediuhin, pe pagina sa
de Facebook, a declarat că președintele
Volodimir Zelenskiy, „mai devreme sau
mai târziu”, trebuie să nimerească la
închisoare. Motiv pentru o asemenea
„prorocie”, în opinia lui Dediuhin, servesc
pretențiile „injuste” ale autorităților față
de procurorul general Ruslan Reaboșapka.

rugăciunea de obște, folosind posibilitățile
comunicației de la distanță”.
31.03.2020
Activiștii BOaU din satul Iasenovka
al raionului Rojișce (regiunea Volâni)
perfectează,
„cu
efect
retroactiv”,
documentația pentru proiectul de ridicare
a sfântului locaș pe care l-au acaparat încă
din primăvara anului 2019.
03.04.2020
Clericul Catedralei BOaU „Schimbarea
la Față a Domnului” și secretarul Comisiei
sinodale teologico-liturgice a acestei
structuri, Andrei Dudcenko, a comunicat,
pe canalul YouTube, că nu este neapărat
nevoie de a se ține post conform tipicului
bisericesc și că fiecare își rezolvă în mod
individual această problemă, deoarece
„noi trăim pe alte latitudini, nu ca în
Grecia”.
Episcopul BOaU Nicodim (Kulâghin)
a propus transferarea sărbătoririi Paștelui
la finele carantinei de coronavirus, care va
dura „atâta timp cât va da Domnul”. Până
la terminarea carantinei, este necesară
prelungirea postului, cu facilități la
mâncare, iar după aceasta este necesară
petrecerea Săptămânii Patimilor și întreg
ciclul sărbătorilor pascale, consideră
reprezentantul BOaU.

11. 03. 2020
În ziua de 11 martie, în jurul orei 16:00,
riderii de la BOaU au acaparat biserica
„Acoperământul Maicii Domnului” din
satul Buderaj al raionului Zdolbunov
(regiunea Rovno). Contrar înțelegerilor
de a nu se deschide sfântul locaș până la
hotărârea judecătorească, schismaticii au
distus lacătele și s-au instalat în biserică.
15 . 03. 2020
Clericul BOaU din orașul Herson
Serghei Ciudinovici a introdus practica
împărtășirii cu lingurițe de plastic de
o singură folosință. Transmiterea în direct
a liturghiei duminicale, în cadrul căreia s-a
pus în practică o astfel de inovație, a fost
distribuită de către preot în ziua de 15
martie 2020, pe pagina sa de pe Facebook.

08.04.2020
La data de 8 aprilie 2020, unul din activiștii
BOaU din satul Budeatici al raionului
Ivanici (regiunea Volâni) a pătruns ilegal în
incinta bisericii „Sfântul Nicolae”, sigilată
de poliție, și a spart senzorul de mișcare al
sistemului de alarmă, procurat cu acordul
poliției de către credincioșii Bisericii
canonice pe bani proprii, după care l-a lovit
cu pumnul în față pe clericul BOUcr.

24. 03. 2020
La 24 martie 2020, Sfântul Sinod al
BOaU, prin intermediul comunicării
de la distanță, a permis slujbele divine
fără prezența mirenilor, recomandândule credincioșilor „să participe la
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la Față a Domnului”, protoiereul Mihail
Koctiuk, „trebuie izolat”.

15.04.20 2 0
Pe 15 aprilie 2020, activiștii BOaU, sub
protecția colabortorilor unei firme de
pază private, au spart ușa bisericii BOUcr
„Sfântul Nicolae” din satul Budeatici al
raionului Ivanici (regiunea Volâni). La
spargerea ușii sfântului locaș a participat
și pedagogul Roman Pavlovici, cel care
acum o săptămână la lovit cu pumnul în
față pe protoiereul Ioan Sabivceak.

2 5. 0 4 . 2020
BOUcr a PK începe să se judece cu BOaU
în chestiunea reînregistrării direcțiilor
eparhiale. Astfel, drept răspuns la cerea de
chemare în judecată a juristului structurii
religioase lichidate, Neonila Tkacenko, la
data de 17 aprilie 2020, Judecătoria raionului
Primorskiy a orașului Odesa a obligat
registratorul de stat al Departamentului
juridic al Consiliului orășenesc Odesa să
prezinte copiile dosarului de înregistrare,
notificate în felul corespunzător, al
organizației religioase care avea denumirea
„Direcția eparhială a Eparhiei de Odesa și
Balta a BOUcr a PK”.

20.04.20 2 0
În ziua de 20 aprilie 2020, în satul
Budraj al raionului Zdolbunov (regiunea
Rovno), adeptul BOaU Grigoriy Ianceak
l-a bătut pe un localnic pentru faptul că
soția acestuia, de Paști, s-a dus la biserica
BOUcr. Surse din Buderaj au comunicat
că nu era pentru prima dată cînd Grigoriy
Ianceak îi atacă pe credincioșii BOUcr
– în decursul ultimului an, la poliție
au parvenit patru plângeri cu privire la
comportamentul său agresiv.

3 0 . 0 4 . 2020
Purtătorul de cuvând al BOaU din regiunea
Odesa, Teodor Gorobeț, a acaparat biserica
BOUcr a PK din satul Bakșa al raionului
Savrani din această regiune. Arhiereul
BOUcr a PK a relatat că reprezentanții
organizației religioase a lui Epifanii
(Dumenko) au acaparat locașul sfânt care de
13 ani aparținea Patriarhiei Kievului.

23.04.20 2 0
La biserica „Nașterea Domnului” din
orașul Odesa, dreptul la folosirea căreia
și-l revendică atât BOaU, cât și BOUcr
a PK, reprezentanții BOaU au spart
peretele portant pentru a putea intra
înăuntru, a declarat juristul BOUcr a PK.
Comunitatea BOUcr a PK de la această
biserică, care anteror renunțase să se
supună arhiereului BOaU Pavel Iuristâi,
a declarat că nu poartă răspunderea pentru
schimbările intervenite la exteriorul
sfântului locaș, pe care le-a efectuat BOaU.
Conducătorul comunității BOaU din
orașul Șumsk (regiunea Ternopol), Mihail
Babiy, a declarat, în cadrul unui program
al postului regional de televiziune, că
parohul bisericii BOUcr „Schimbarea

0 5. 0 5. 2 020
Trei săptămâni la rând, comunitatea
BOaU care a acaparat biserica „Nașterea
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”
din satul Buderaj al raionului Zdolbunov
( r egi u n ea R ovno) le ame s te c ă
credincioșilor BOUcr să se roage în
casa bisericească de alături, transmițând
propriile slujbe prin difuzoare.
1 4 . 0 5. 2020
La 14 mai 2020, în satul Cecelievka al
raionului Petrovo (regiunea Kirovograd),
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unde în luna februarie a anului curent
comunitatea religioasă a BOUcr a fost
nelegitim reînregistrată la BOaU, schismaticii
au întreprins o nouă tentativă de a acapara
biserica „Acoperământul Maicii Domnului”.

a fost publicată o nouă ordonanță
„religioasă” a șefului APR – documentul
de transmitere în folosința BOaU
a două locașuri de cult. Este vorba de
locașurile acaparate anterior de strucutura
schismatică – Catedrala „Sfânta Treime”
din orașul Beresteciko al raionului
Gorohov și biserica „Nașterea Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu” din satul
Borovici al raionului Manevici.

15 . 05 . 2020
La data de 15 mai 2020, în localitatea de
tip orășenesc Briuhovici (regiunea Lvov),
pe teritoriul Seminarului suprem teologic
al Arhidiecezei din Ucraina a Bisericii
Romano-Catolice (BRC), reprezentanții
BOaU, BRC și BGCU au sădit un arțar
care „va simboliza unitatea”.

27.05.2020
În luna septembrie a anului 2020, la
Universitatea Națională din Cernăuți
„Iuriy Fedykovici”, va fi lichidată
Facultatea de filozofie și teologie a BOaU.
Decizia privind lichidarea Facultății
a fost adoptată la Consiliul științific al
Universității, rectorul Roman Petrișin
motivând acest pas prin faptul că nu sunt
suficienți studenți pentru continuarea
existenței Facultății.

16. 05 . 2020
Activiștii BOaU din cătunul Iasinea/
Lopușanka al raionului Rahov (regiunea
Zakarpatskaia) au depus în instanță cererea
de evacuare a familiei preotului comunității
BOUcr al bisericii din localitate, „Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul”. Aceasta în timp
ce o altă locuință, în afara casei bisericești,
parohul BOUcr Slisarenko nu are, iar în
încăperea contestată este înregistrată toată
familia sa, inclusiv trei copii minori.

28.05.2020
Episcopul BOaU, Fotiy (Davidenko),
a adresat o interpelare oficială către APR
Zaporojie, contestând înregistrarea
comunității religioase a clericului
BOaU Igor Savva, care a săvârșit
rânduiala împărtășaniei în formatul
online. Episcopul BOaU a făcut această
interpelare după ce purtătorul de cuvânt al
BOaU, Evstratiy (Zorea), și mitropolitul
acestei structuri bisericești, Alexandr
(Drabinko), au declarat că Savva, în
general, nu aparține de BOaU.

21. 05 . 2020
Președintele Direcției Sinodale a clerului
militar al BOaU, mitropolitul Ioan
(Iaremenko), s-a plâns Comandantului
Suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei
(FAU), generalului-colonel Ruslan
Homceak, că ignorarea de către
comandamentul FAU a solicitărilor și
propunerilor privind plata unor premii pe
linia Direcției Sinodale a dus la concedierea
preoților capelani.

29.05.2020
În orașul Dnepr, în piața din fața
clădirilor Administrației publice a regiunii
Dnepropetrovsk și Consiliului regional,
reprezentanții BOaU au sfințit drapelul
roșu-negru al armatei lui Stepan Bandera.

22. 05 . 2020
În ziua de 22 mai 2020, pe site-ul
Administrației publice a regiunii Volâni,
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În total, la acțiune au participat circa 200
de oameni. După ridicarea drapelului,
a avut loc un miting.

liturghiei ortodoxe în Catedrala „Sfânta
Sofia” din Istanbul, după ce i-a fost atribuit
statutului de moschee. Catedrala „Sfânta
Sofia” poate fi folosită concomitent și în
calitate de locaș ortodox, și în calitate de
moschee, consideră expertul în religie și
teologul BOaU Iurii Cernomoreț.

03.06.202 0
O comunitate din Harkov a structurii
bisericești a lui Epifanii (Dumenko),
ignorând Administrația publică regională,
a adresat prim-ministrului Ucrainei,
Denis Șmâgal, cererea să-i fie repartizat
un lot de pământ în regiunea Harkov.
Șeful comunității religioase a BOaU
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din
Harkov, Vasilii Bobrakov, s-a adresat, în
numele comunității sale, direct către șeful
Cabinetului de Miniștri, solicitând să-i
fie repartizat un lot din fondul forestier al
regiunii Harkov.
La data de 3 iunie 2020, 2 clerici ai
BOaU și 2 persoane care s-au prezentat
ca fiind membri ai mișcării „Pravâi
sector” au încercat să acapareze locașul
Bisericii Ortodoxe din Ucraina cu hramul
„Acoperământul Maicii Domnului” din
satul Zemleanoe al raionului Krasnopolie
(regiunea Sumî).

3 0 . 0 6 . 2 020
Judecătoria raionului Rahov (regiunea
Zakarpatskaia)
examinează
cererea
înaintată de către doi activiști ai BOaU
din localitatea de tip orășenesc Iasinea,
care solicită de la una din comunitățile
ortodoxe locale documentele statutare
de persoană juridică. Reprezentanții
structurii bisericești a lui Epifanii
(Dumenko) deja de câteva ori au încercat
să obțină reînregistrarea comunității
religioase cu hramul „Nașterea Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu” a Bisericii
canonice, însă Administrația publică
regională refuza să primească de la ei
procesul-verbal al „adunării parohiei”.

crimelor lui Poroșenko, Dediuhin a numit
noua putere „nemernicii lui Zelenskiy”
și a citat, parafrazând-o, lozinca nazistă
«Drang nach Osten».
La 8 iulie 2020, s-a aflat că activiștii
BOaU intenționează să acapareze biserica
BOUcr cu hramul „Acoperământul
Maicii Domnului” din satul Novojivotov
al raionului Oratov (regiunea Vinița).
Credincioșii BOUcr și Poliția s-au înțeles
să păzească sfântul locaș al Bisericii
canonice din Novojivotov de posibilele
atacuri ale activiștilor BOaU.

18.07.2020
Comunitatea bisericii „Sfânta Treime”
din satul Șpikolosî al raionului Sokali
(regiunea Lvov), care printre primele
și-a schimbat jurisdicția, trecând de la
BOUcr la BOaU, din cauza unor lucrări de
reparație ilegale, de fapt, a rămas fără sfântul
locaș. Locuitorii satului sunt indignați de
reparația arbitrară pe care a inițiat-o noul
paroh al BOaU. Oamenii s-au adresat
cu petiții la Procuratura regiunii Lvov,
la funcționarii Administrației publice
regionale și mitropolitului de Lvov și
Sokali al BOaU, Dimitriy.

10. 07. 2020
Comunitatea religioasă a BOaU din
satul Matveevțî al raionului Șumsk
(regiunea Ternopol), care în iarna anului
2019 a trecut la structura schismatică de la
BOUcr, s-a adresat președintelui Ucrainei
Volodimir Zelenskiy cu o plângere privind
acțiunile parohului comunității Serghei
Boris.

20.07.2020.
În orașul Zdolbunov (regiunea Rovno),
fostul șef al Administrației publice
raionale Serghei Kondraciuk a cerut să
i se refuze angajarea în câmpul muncii
a jurnalistei Valentina Illina, soție de preot
al BOUcr, care a fost invitată să ocupe
funcția de redactor-șef al gazetei locale
„Nove jittea”.

12. 07. 2020
0 1. 0 7 . 2 020
În ziua de 1 iulie 2020, reprezentantul
BOaU, arhiepiscopul de Ternopol și
Kremeneț Nestor, în timpul slujbei de
înmormântare a ostașului batalionului
„Aydar” Ivan Dediuha, a declarat că
toți cei care au murit în Donbass sunt
cărămizile din care se edifică adevăratul
stat ucrainean.

07.06.202 0
La 7 iunie 2020, activiștii BOaU din
localitatea de tip orășenesc Iasinea
(cătunul Lopușanka) a raionului Rahov
(regiunea Zakarpatskaia) le-au blocat
credincioșilor și preotului BOUcr accesul
la paraclisul unde credincioșii se adunau
după ce le-a fost acaparată biserica
„Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”.
Paraclisul cu hramul „Sfântul Mucenic
Trifon” este situat pe teritoriul bisericii
acaparate de către adepții BOaU.

0 8. 0 7 . 2 020
La data de 8 iulie 2020, preotul BOaU
Alexandr Dediuhin le-a povestit membrilor
grupului ce protesta împotriva anchetei
pornite pe numele fostului președinte al
Ucrainei Piotr Poroșenko un banc despre
rugăciunea „Tatăl nostru”. Apoi, în timpul
acțiunii de protest contra investigației

16.06.202 0
Iurii Cernomoreț nu vede nimic rău
în faptul aducerii antimisului și slujirii
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La 12 iulie 2020, în centrul raional
Bogorodceanî (regiunea Ivano-Frankovsk),
clericii BOaU, BGCU și ai Bisericii RomanoCatolice au sfințit împreună bazilica fostei
mânăstiri a ordinului dominican din strada
Șevcenko nr. 61.

26.07.2020
Credincioșii Bisericii canonice din satul
Zabolotțî al raionului Ivanici (regiunea
Volâni), venind dimineața la locașul lor
pentru a săvârși liturghia, au descoperit
că acolo deja slujesc patru clerici de la
structura schismatică. La data de 26 iulie,
reprezentanții BOaU au dat jos lacătele de
pe ușa bisericii locale a BOUcr „Înălțarea
Crucii Domnului”.
Tot în ziua de 26 iulie 2020, în satul
Novojivotov
al
raionului
Oratov
(regiunea Vinița), activiștii BOaU au
efectuat un atac rider asupra bisericii
BOUcr „Acoperământul Maicii Domului”.
Schismaticii au tăiat zăvoarele la ușa de la
verandă, iar apoi au pătruns în sfântul locaș.

16. 07. 2020
La data de 16 iulie 2020, Judecătoria
raionului Pridneprovskiy a orașului
Cerkassî a dat curs cererii Departamentului
de anchetă al Direcției principale
a Poliției Naționale din regiunea Cerkassî
pentru arestul la domiciliu, pe o perioadă
de 2 luni, al scriitorului pentru copii Oleg
Slepânin, pentru criticarea BOaU și
a tomosului.
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masă, a lansat apelul de a pleca în capitala
Belarus, unde s-au declanșat acțiuni de
protest, astfel ca rugăciunea pentru frații
belaruși „să fie fierbinte”.

27.07.202 0
Arhiereul titular al Eparhiei de Harkov
a
BOaU,
arhiepiscopul
Afanasiy
(Șkurupiy), i-a numit pe președintele
Ucrainei Volodimir Zelenskiy și Forțele
Armate ale Ucrainei „trădători” și
a chemat poporul la o „judecată a mâniei
populare” pentru „acoliții lui Putin”.
Aceste declarații însoțite de chemarea la
o răscoală armată au fost publicate de către
el cu ocazia încheierii păcii în Donbass.

1 6 . 0 8. 2020
În ziua de 16 august 2020, locașul
bisericii „Toți Sfinții” din orașul Rovno
acaparată de către BOaU a fost găsit
deteriorat: din ușa locașului s-a încercat
să se smulga lacătul, câteva ferestre erau
sparte, icoanele și firma de la intrare
au fost vandalizate. Șeful comunității
BOUcr a PK, Vitaliy Druziuk, a declarat
să își declină responsabilitatea în cazul
unei
confruntări
dintre
Patriarhia
Kievului și BOaU prin aplicarea forței,
deoarece poliția a refuzat să înregistreze
cererea lui legată de acapararea bisericii
și transferarea comunității, fără voia
acesteia, de la BOUcr a PK la BOaU.

07.08.202 0
În regiunea Kirovograd, comunitățile
BOUcr din orașele Kropivnițkiy și
Znamenka, din localitatea Olișanka și satul
Uspenka au fost „transferate” la BOaU
printr-o dispoziție a APR Kirovograd în
care se menționează că reînregistrarea s-a
produs, chipurile, „la cererea comunității
religioase și în conformitate cu art. 14 din
Legea Ucrainei «Cu privire la libertatea
conștiinței și a organizațiilor religiose»
și art. 25 din Legea Ucrainei «Cu privire
la administrațiile publice locale»”. În
realitate, însă, comunitățile BOUcr au fost
reînregistrate fără știrea lor.

1 9 . 0 8. 2020
La data de 19 august 2020, de sărbătoarea
Schimbării la Față a Domnului, activiștii
BOaU din satul Prislop al raionului
Mejgorie (regiunea Zakarpatskaia) au
distrus lacătele de la ușa bisericii BOUcr
„Înălțarea Domnului” din localitate
și au încercat să săvârșescă, în incinta
locașului, slujba dumnezeiască. Sosită
la locul accidentului, poliția l-a ajutat pe
preotul BOaU să părăsească biserica.
La data de 19 august 2020, cu prilejul
sărbătoririi Schimbării la Față a Domnului,
Mihail Dmitruk, starostele comunității
BOaU din satul Budeatici al raionului
Ivanici (regiunea Volâni), în mod
deliberat, a intrat cu mașina în mijlocul
enoriașilor BOUcr adunați pentru
rugăciune lângă sfântul locaș, iar apoi i-a
prevenit că „data viitoare se va întâmpla și
mai rău”.

09.08.202 0
La data de 9 august 2020, în ograda
bisericii „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”
din
localitatea
Iasinea
(cătunul
Lopușanka) a raionului Rahov (regiunea
Zakarpatskaia), în timpul unei noi
provocări a BOaU împotriva comunității
Bisericii canonice, unul dintre activiștii
structurii schismatice i-a aplicat o lovitură
unei enoriașe a BOUcr.
Preotul BOaU, adeptul activ al expreședintelui Ucrainei Piotr Poroșenko,
Alexandr Dediuhin, care nu o singură
dată îi chema pe ucraineni la proteste de
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Ucrainei, care a avut loc la 24 august în
Piața Sofiyskaia din Kiev, a fost „mai
dezgustătoare și mai imorală decât până
și paradele LGBT”. De asemenea, el
l-a învinuit pe președintele Volodimir
Zelenskiy de propagarea formelor
perverse de comportament sexual și
a chemat BOaU la apărarea valorilor
etnice ale poporului ucrainean.

23. 08. 2020
În ziua de 23 august 2020, activiștii
BOaU nu i-au permis comunității BOUcr
accesul la biserica „Acoperământul
Maicii Domnului” din satul Hmelnițkoe
al raionului Gorohov (regiunea Volâni).
Despre acest fapt a comunicat parohul
bisericii BOUcr, preotul Nicolai Sliva.
Dimineața, venind la slujbă, oamenii au
descoperit că lacătele au fost schimbate.
La 23 august, în jurul orei 8:00, în
timpul săvârșirii dumnezeieștii liturghii la
biserica BOUcr din satul Malâe Krușlințî
al raionului Vinița (regiunea Vinița),
reprezentanții comunității locale a BOaU,
împreună cu un grup de activiști, s-au
prezentat pe teritoriul sfântului locaș, au
deschis clădirea trapezei (tot ea și școală
duminicală) și au săvârșit acolo propria
slujbă, după care au încercat să acapareze
biserica.
Tot la data de 23 august 2020, de ziua
Drapelului de Stat al Ucrainei, mitropolitul
BOaU Mihail (Zinkevici) a sfințit
drapelele Ucrainei și a Uniunii Europene.

01.09.2020
Preotul BOaU Alexandr Dediuhin
a luat cuvântul la congresul partidului
„Solidaritatea Europeană”, desfășurat
la Kiev, și a lămurit de ce este necesar să
fie sprijinită această formațiune politică,
condusă de Piotr Poroșenko, din punctul
de vedere al Bibliei. Subliniind că se află la
congres nu ca „părinte de partid, ci ca un
metafizician”, Dediuhin a comunicat că
sprijină „Solidaritatea Europeană” fiindcă
„citește Biblia”.
06.09.2020
Șeful BOaU, Epifanii (Dumenko),
a rugat autoritățile Ucrainei să ia sub
apărare acele parohii care au decis „să
treacă” la structura religoasă condusă de
dânsul. Conform celor spuse de Epifanii,
după primirea tomosului la BOaU au
trecut câteva sute de parohii. Însă, s-a
plâns el, după alegerea noii puteri, acest
proces s-a stopat, printre motive fiind „și
contribuția unor funcționari publici”.

26. 08. 2020
În ziua de 26 august 2020, Direcția
Sinodală a clerului militar (DSCM)
a BOaU a dat publicității ordonanța șefului
său, mitropolitul Ioan (Iaremenko),
din care se putea înțelege că printre
preoții capelani ai BOaU se prefigurează
o dezbinare. Astfel, Iaremenko le-a
interzis preoților capelani din cadrul
DSCM să facă parte din orice fel de
organizații și instituții obștești, precum și
din sindicate.

14.09.2020
Preotul BOaU Piotr Sokolovskiy
l-a amenințat cu o moarte violentă pe
protoiereul Pavel Belâi, cleric al Eparhiei
de Kiev a BOUcr. „Ascultă-mă atent,
Pavel Belâi, mai ține-ți gura când ești
pe pământul nostru, altminteri vei fi în
cernoziomul ucrainean și nu vei fi alb”,

28. 08. 2020
În opinia arhiereului BOaU Adrian
(Kulik), sărbătorirea Zilei Independenței
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a scris Piotr Sokolovskiy, făcând aluzie la
numele „Belâi” care se traduce ca „Albu”.
Printre populația Ucrainei, există
foarte mulți dușmani deschiși ai națiunii
ucrainene. Despre aceasta episcopul
BOaU Adrian (Kulik) a vorbit în direct la
postul „Emigrantskoe radio” luni, în ziua
de 14 septembrie 2020. Adrian (Kulik)
a mai menționat că, dacă în stat corpul este
ucrainean, iar sufletul străin, aceasta este
o cale directă spre schizofrenie.
Același episcop Adrian (Kulik) este
convins că ortodoxia are natură sectară,
iar el dorește ca „ortodoxia ucraineană”
să fie mai aproape de creștinism și să nu
se separe de alte curente creștine. Despre
aceasta, reprezentantul BOaU a declarat
în direct la „Emigrantskoe radio”. Adrian
(Kulik) consideră că ortodoxia rusă este
„pervertită”, pe când cea greacă – mai
civilizată, iar BOaU trebuie să tindă spre
creștinism.

preotului, unde comunitatea săvârșește
slujbele dumnezeiești. Activiștii i-au
dat familiei preotului parohiei „Sfântul
Arhanghel Mihail” un termen de
două zile pentru ca să elibereze caza
parohială în care urmează să se instaleze
„părintele” lor.
2 5. 0 9 . 2 020
Fostul deputat Serghei Melniciuk
a relatat despre atacul rider asupra
BOUcr a PK la crearea BOaU.
Patriarhia Kievului a fost lichidată
în baza falsificării documentelor, iar
BOaU a fost înregistrată cu încălcarea
legii, afirmă ex-deputatul poporului.
Reprezentanții BOaU din regiunea Kiev,
protopopul raionului Belaia Țerkovi,
preotul Nicolai Gopaynici, și protopopul
raionului Obuhov, preotul Constantin
Madzeanovskiy, s-au pronunțat deschis
în
susținerea
partidului
fostului
președinte al Ucrainei Piotr Poroșenko,
„Solidaritatea Europeană”.

16.09.202 0
Activiștii BOaU din satul Budeatici
al raionului Ivanici (regiunea Volâni),
după ce au acaparat întregul complex
al proprietăților imobile bisericești al
comunității locale a BOUcr, încearcă
să nu le permită credincioșilor să-și
organizeze un locaș provizoriu într-o
casă privată. Recurgând la fals, oponenții
BOUcr au colectat, în sat, semnături pe
o petiție înaintată la procuratură, poliție
și Consiliul sătesc, afirmând că acțiunile
credincioșilor ar fi fost, chipurile,
nelegitime.

2 6 . 0 9. 2020
Reprezentanții BOaU au realizat
un atac rider asupra sfântului locaș
din satul Beloveji Pervâe al raionului
Bahmaci (regiunea Cernigov), care a fost
reconstruit cu efortul Bisericii Ortodoxe
din Ucraina. Un grup de persoane din
partea BOaU, exercitând presiuni asupra
constructorilor care finisau lucrările în
ajunul zilei de sfințire a pristolului, au pus
mâna pe cheia de la ușa bisericii.
La data de 26 septembrie 2020, în satul
Iaroslavici al raionului Mlinov (regiunea
Rovno), reprezentanții BOaU au sfințit
biserica locală care în ajun a fost preluată
cu forța de la comunitatea BOUcr.
Acțiunea de sfințire a fost condusă de
către arhiereul BOaU Ilarion (Proțik)

23.09.202 0
La peste o jumătate de an după
capturarea sfântului locaș al comunității
BOUcr din satul Polesskoe al raionului
Berezno (regiunea Rovno), activiștii
BOaU au hotărât să pună mâna și pe casa
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BOUcr „Sfântul Cuvios Serghie de
Radonej” din satul Galinovka al raionului
Vladimir-Volânskiy (regiunea Volâni),
în prezența colaboratorilor organelor de
drept, au instalat pe ușa bisericii propriile
lacăte. Timp de peste 24 de ore, preoții
BOUcr s-au aflat în locașul asediat.
Poliția, care a sosit la locul incidentului
pentru a asigura ordinea, a preferat să nu
se implice.

27. 09. 2020
În ziua de 26 septembrie 2020, în satul
Belici al raionului Ivanici (regiunea
Volâni), activiștii BOaU, având cu ei
instrumentele pentru spargerea lacătelor,
au încercat să pună mâna pe biserica
„Sfântul Arhanghel Mihail” a comunității
locale a BOUcr. După câteva ore de
confruntare, părțile au căzut de acord ca,
până la hotărârea instanței de judecată,
sfântul locaș să fie sigilat. Tot la data 27
septembrie, enoriașii BOUcr au săvârșit
obednița și tedeumul în fața pragului
bisericii, în ploaie.

15.10.2020
Starețul Mânăstirii de călugări a BOaU
„Sfântul Nicolae” din orașul Dubno
(regiunea Rovno), egumenul Mercuriy
Bikira, a săvârșit slujba dumnezeiască
praznicală a Acoperământului Maicii
Domnului în veșminte de culoarea
drapelului Ucrainei, având brodată pe
spate harta statului. Pe stihar, la Bikira,
pe locul unde de regulă se află crucea,
era brodat tridentul. Aceste veșminte
preoțești egumenul le-a procurat în
Galicia, de unde este originar.

28. 09. 2020
Poliția Națională a intentat un dosar penal
contra preotului BOaU Piotr Sokolovskiy,
care l-a amenințat cu moarte violentă
pe protoiereul Pavel Belâi. Pentru aceste
amenințări, dosarul penal face trimitere la
articolul 129, partea 1, din Codul Penal al
Ucrainei – „Amenințare cu moartea”.
04. 10. 2020
La data de 4 octombrie, în satul
Galinovka
al
raionului
VladimirVolânskiy (regiunea Volâni), un grup
de adepți ai BOaU, cu intenții agresive,
a încercat să acapareze biserica BOUcr
cu hramul „Sfântul Cuvios Serghie de
Radonej”. După liturghia duminicală,
lângă sfântul locaș s-au adunat mai mulți
părtași ai structurii schismatice. Pentru
început, reprezentanții BOaU au tăiat
roțile la mașinile preoților BOUcr, iar apoi
au dat buzna în biserică.
05 . 10. 2020
În ziua de 5 octombrie 2020, riderii din
BOaU, care în ajun au dat buzna în locașul
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„Religia azi” este o comunitate de
experți independenți care se ocupă de
monitorizarea situației religiose din
Rusia și din lume și care sunt gata să
ofere servicii de consulting în sfera
religiei. Din echipa noastră fac parte
experți de înaltă calificare în domeniul
religiei, psihologiei, politologiei și
sociologiei. Experții noștri cunosc
situația religioasă nu doar sub aspectul
teoretic, ci și din punct de vedere
practic, beneficiind de o rețea largă de
contacte în mediul multor organizații
religioase. Suntem cu toții pătrunși
de convingerea că o bună cunoaștere
a factorului religios este cheia pentru
înțelegerea proceselor politice, sociale
și culturale moderne.

Astăzi, religia joacă un rol semnificativ
în viața omului și a societății. Și în
viitorul apropiat, acest rol doar va
crește. În același timp, în Rusia aproape
lipsesc specialiști care ar putea într-un
mod accesibil și, totodată, informativ
să povestească cum anume religia
influențează asupra proceselor în
derulare. Din acest motiv, noi am creat
compania „Religia azi”, pe ale cărei
surse zilnic publicăm știri, investigații,
materiale analitice și prognoze cu privire
la viața politică contemporană.
„Religia azi” este deschisă pentru
colaborare cu organizații și persoane
private în probleme de consulting,
analiză și prognoze în sfera religiei.
https://reltoday. com
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fb.com/reltoday (in English)
youtube.com/c/reltoday
vk.com/religion_today
main@reltoday.com
+7-905-596-88-11
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