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Inca un scandal in "curtea" Arhiepiscopiei

Preotul Picu, suspendat pentru incalcarea legilor
bisericesti
58

In premiera, la Constanta, unui preot i s-a interzis sa mai slujeasca dupa ce, spun reprezentantii
Arhiepiscopiei Tomisului, rezultatul unei anchete interne a celui mai inalt for bisericesc de la nivelul
judetului a aratat ca el a incalcat legile sfinte bisericesti cuprinse in Statutul Bisericii Ortodoxe
Romane. Cunoscutul preot paroh Nicolae Picu, care slujea la parohia Sf. Mare Mucenic Mina din
Constanta, bisericuta din lemn amenajata in Parcul Tabacarie, a fost suspendat din calitatea de
preot de Adunarea Eparhiala formata din 30 de membri, clerici si mireni, si nu va mai putea organiza
slujbe religioase. 

ANCHETÃ INCEPUTÃ ANUL TRECUT Se pare ca preotul Nicolae Picu "nu s-a ingrijit de bunurile
sacre ale parohiei (n.r. - cladirea bisericii si oficiul parohial), ci, mai mult, a contribuit la instrainarea
acestora". "In fapt, dreptul de proprietate asupra acestor bunuri a fost intabulat in favoarea unei
asociatii (n.r. - Asociatia Sfantul Mina), fapt ilegal conform art. 181 din Statutul Bisericii Ortodoxe
Romane (n.r. - care are caracter de lege), ce reglementeaza fara echivoc ca o biserica, imediat
dupa sfintirea ei, trece de drept in proprietatea si folosinta unitatilor de cult din cadrul eparhiei, cu tot
cu terenul si cladirile aferente ei", a declarat consilierul de comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului,
Calin Gavrilas. Cercetarea in cazul preotului constantean a inceput in toamna anului trecut.
Reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului spun ca, aleatoriu, sunt trimisi delegati care sa cerceteze
documentele parohiilor din subordine si asa s-ar fi descoperit situatia Bisericii Sfantul Mina. De
atunci si pana zilele trecute, cazul preotului a fost in atentia inaltelor fete bisericesti care s-au ocupat
de cercetarea cazului. Conform procedurilor, cazul preotului va intra acum in atentia Consistoriului
Eparhial, forul de judecata la Eparhiei, care va decide ce se va intampla cu preotul suspendat. In
plus, cei de la Arhiepiscopie spun ca s-au luat si masuri legale, in instanta, pentru recuperarea
bunurilor sacre ale Bisericii. In apararea sa, preotul Picu spune ca este nevinovat de acuzele care i
se aduc. "Asupra mea se fac presiuni. Adevarul se va dovedi in timp. Eu sunt slujitor al Bisericii", a
declarat pentru "Telegraf" preotul Picu, care in prezent este in concediu medical, acuzand niste
probleme de sanatate. 

DOI PREOTI, RÃMASI LA SFÂNTUL MINA Activitatea Bisericii Sfantul Mina nu a fost perturbata din
cauza suspendarii preotului paroh. In continuare, slujesc doi preoti ai bisericii, fratele preotului
suspendat, Viorel Picu, si arhidiaconul Claudiu Banu. Arhiepiscopia urmeaza sa numeasca un alt
preot paroh al bisericii. Amintim ca, initial, biserica avea patru preoti care tineau cuvantari, insa si
preotul Valeriu Roman a fost suspendat de Arhiepiscopie dupa ce a provocat un accident rutier, iar
oamenii legii au stabilit ca el avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat. 

Piatra de temelie s-a pus in 1994  
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	Biserica Sfantul Mina este o constructie in stil maramuresean si a fost ridicata pe malul Lacului
Tabacarie in perioada anilor &#8216;94 - &#8216;97. Este printre locurile preferate de tineri pentru
celebrarea casatoriilor, tocmai datorita peisajului mirific. Pe site-ul Asociatiei Sfantul Mina se spune
"lacasul s-a inaltat din dorinta parintelui paroh Nicolae Picu de a mijloci rugaciunile credinciosilor
catre un mare sfant". Piatra de temelie a fost pusa in 31 iulie 1994 de catre Inalt Prea Sfintitul
Lucian, fostul Arhiepiscop al Tomisului. 

In perioada lucrarilor de ridicare a bisericii, sfintele slujbe s-au oficiat intr-un cort militar pana in
1997, cand in 11 noiembrie, in ziua de cinstire a Sfantului Mare Mucenic Mina, s-a oficiat prima
liturghie in noua biserica. Parintele Picu spune ca meritul pentru ridicarea sa apartine membrilor
fondatori ai Societatii Filantropice Asezamintele Sfantului Mare Mucenic Mina (n.r. - Asociatia
Sfantul Mina) din acea vreme, infiintata in anul 1992, cat si credinciosilor bisericii.
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