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 Александријска православна црква унела је расколника Епифанија Думенка у диптих
као поглавара Православне цркве Украјине, изјавио је патријарх александријски и целе
Африке Теодор Други, пренела је агенција „Ромфеа“.

  

  У присуству архијереја и амбасадора Грчке патријарх је изјавио да би волео да објави
„важан догађај“.   

„Данас је наша патријаршија уписала у диптих 'аутокефалну православну цркву Украјине'
и блаженог митрополита Епифанија“, рекао је Теодор Други и навео да Александријска
патријаршија у диптиху заузима друго место.

  

Сам патријарх је споменуо Епифанија током данашње литургије. Од данас, према
његовим речима, то спомињање ће се усталити у свим црквама Александријске
патријаршије.

  

Теодор Други је затражио од свештеника да прочита саопштење о признавању
Православне цркве Украјине, у којем се наводи да су се архијереји заложили за
признавање синодалног томоса Цариградске патријаршије о аутокефалности украјинске
цркве и њеном уношењу у диптих.

  

Молитвено спомињање поглавара православних цркава у складу с њиховим местом у
диптиху (списак цркава) – знак је признавања помесне цркве и јединства православља.
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Михајловски сабор - актуелна саборна црква нове "уједињене" цркве Украјине

  

У октобру је украјинске расколнике  признала Грчка црква . Иако је та олдука изазвала
разнородне реакције у самој Грчкој православној цркви, архиепископ атински и целе
Грчке Јероним упутио је Епифанију честитку.

  

Свети синод Руске православне цркве одговорио је  прекидом ефхаристичког општења
с архијерејима Грчке цркве који признају Православну цркву Украјине и који ће служити
литургије с расколницима.

  

Такозвана Православна црква Украјине  образована је у децембру 2018. године , на
иницијативу председника Петра Порошенка и цариградског патријарха Вартоломеја
стапањем две расколничке структуре. У јануару је „нова црква“ Украјине добила томос
од патријарха Вартоломеја о аутокефалности – црквени документ који наводно
легализује њену независност у православном свету. Православна црква Украјине је,
међутим, у потпуности зависна од Цариграда.

  

Једина канонска црква у Украјини остаје Украјинска православна црква Московске
патријаршије, на челу с митрополитом Онуфријем.

  

Видети још: 

  

РПЦ: Са дубоком тугом смо примили вест о одлуци александријског патријарха
Теодора II да призна расколничку "православну цркву Украјине"

  

(Спутњик)
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https://rs.sputniknews.com/analize/201910141121013589-i-grcka-crkva-pala-na-kolena-pred-nato-i-amerikom/
https://rs.sputniknews.com/analize/201908281120709153-grcki-udar-na-ukrajinsku-crkvu-sa-velikim-posledicama-joksa/
https://rs.sputniknews.com/evropa/201902031118731118-Ukrajina-crkva-/
http://www.nspm.rs/hronika/rpc-sa-dubokom-tugom-smo-primili-vest-o-odluci-aleksandrijskog-patrijarha-teodora-ii-da-prizna-raskolnicku-pravoslavnu-crkvu-ukrajine.html
http://www.nspm.rs/hronika/rpc-sa-dubokom-tugom-smo-primili-vest-o-odluci-aleksandrijskog-patrijarha-teodora-ii-da-prizna-raskolnicku-pravoslavnu-crkvu-ukrajine.html

