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IPS Teodosie, infrant in instanta, unde a
contestat decizia de interzicere a pelerinajelor
Magistratii Tribunalului Constanta au respins miercuri cererea Arhiepiscopiei
Tomisului, de suspendare a hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta care interzice participarea la pelerinaje a persoanelor care nu au
domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.
Decizia instantei nu este definitiva, relateaza Hotnews.ro.
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"Respinge, ca neintemeiata, cererea de suspendare partiala a Hotararii Comitetului
Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta nr. 72 din 10.11.2020 in ceea ce priveste
Anexa 1 punctele 2 teza I, 6 - 6.1, 6.2 raportat la punctul 5, punctul 13, formulata de
reclamantii... Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se

depune la Tribunalul Constanta – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal”, este decizia
de miercuri a Tribunalului Constanta.
Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a mers marti la Tribunal pentru a-si sustine cauza, el
spunand ca orice om trebuie sa aiba asigurata libertatea de exprimare si la religie.
"Vrem ca astazi sa ne aparam drepturile de a avea cale libera spre Pestera Sfantului
Apostol Andrei in zilele randuite de praznic, pe 29 si pe 30 noiembrie. De asemenea, iata,
aceste restrictii prin care crestinii nu au voie sa intre in biserica nu sunt firesti. Acest virus
ataca mai ales plamanii. Noi trebuie sa-i imbolnavim de plamani? Eu simt nevoia sa-i apar.
Ca pastor imi apar turma cea cuvantatoare, oamenii de credinta. Credinciosii mi-au cerut sa
fiu portavocea lor, sa ii apar, sa li se dea voie sa fie in biserica. Sunt drepturile noastre
constitutionale, drepturile omului de asemenea specifica ca orice om trebuie sa aiba
asigurata libertatea de exprimare, libertatea de religie.
Nu facem niciun abuz, dimpotriva, vrem sa oprim niste exagerari, ca sa nu le zic abuzuri,
desi sunt, ca sa putem sa ne intalnim datele credintei noastre. Avem dreptul acesta si prin
Constitutie, si prin Carta drepturilor omului, astfel incat trebuie sa ni se puna noua dreptul la
libertate care ne-a fost ingradit", a sustinut IPS Teodosie, inainte de a intra in sala de
judecata, potrivit Agerpres.
Tribunalul Constanta a admis luni cererea Arhiepiscopiei Tomisului de preschimbare a termenului
de judecata pentru 24 noiembrie, dupa ce initial fusese stabilita data de 4 decembrie, in procesul
intentat cu privire la hotararea CJSU ce interzice participarea la procesiunile si pelerinajele
religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara
aceste activitati.
in perioada pandemiei, IPS Teodosie s-a facut remarcat prin mai multe declaratii si actiuni
controversate. in 16 mai, a doua zi dupa instaurarea starii de alerta,arhiepiscopul Tomisului a
impartasit mai multi copii pe treptele din fata catedralei Sf. Petru si Pavel din Constanta, folosind
acelasi potir si aceeasi lingurita.
De asemenea,Arhiepiscopia Tomisului a luat o decizie fara precedent- sa refaca in noaptea de
25 spre 26 mai slujba de inviere in toate bisericile si manastirile care tin de arhiepiscopie, decizie
criticata de catre Patriarhie.
La inceputul lunii iulie, in plina pandemie, arhiepiscopul Tomisului a oficiat o slujba la care au
participat cateva sute de oameni in conditii de zero distantare sociala sau masti de protectie si
sfidand chiar regulile transmise de Patriarhie la redeschiderea bisericilor. Slujba a avut loc la o
manastire din satul Gheorghiteni, comuna Dorna Arini din judetul Suceava.
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