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Solutie de compromis in Parohia Mihail Kogalniceanu
19

BOLNAV, DAR IUBIT Preotul Constantin Grigorescu de la Biserica cu Hramul Sfintii Apostoli Petru
si Pavel din localitatea Mihail Kogalniceanu ramane sa slujeasca in lacasul de cult. Asta dupa ce
enoriasii si-au manifestat dorinta ca preotul care le-a slujit in fiecare duminica in ultimii 27 de ani, sa
ramana la biserica. Preotul Constantin Grigorescu a suferit, in toamna anului trecut, un accident
vascular si nu-si mai poate coordona foarte bine partea dreapta a corpului. Starea de sanatate
precara a preotului i-a determinat pe reprezentantii Arhiepiscopiei sa-l inlocuiasca temporar din
functia de paroh, pana cand acesta isi va putea relua pe deplin indatoririle. Hotararea i-a luat prin
surprindere pe enoriasi, mai ales ca, initial, acestia au crezut ca preotul lor va pleca definitiv din
biserica. 

RÃMÂNE PREOT SLUJITOR Pentru ca miercuri, dupa ce preotul a primit decizia de inlocuire, in
fata bisericii s-au adunat mai multi oameni care au reactionat fata de decizia Arhiepiscopiei, ieri,
Inalt Prea Sfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului impreuna cu membrii comisiei care au decis
soarta preotului din Mihail Kogalniceanu, a ajuns in comuna pentru a lamuri situatia. Fetele
bisericesti au decis ca este cel mai bine ca analiza situatiei sa se faca cu usile inchise astfel incat, in
biserica nu au mai avut acces nici macar enoriasii. Dupa doua ore in care Arhiepiscopul Tomisului a
analizat situatia, au venit si concluziile. IPS Teodosie a explicat ca decizia este un temporara, iar
preotul va sluji in continuare, insa nu ca paroh. "Canoanele bisericesti spun ca preotul nu poate sluji
daca nu este deplin sanatos. Isi va relua functia dupa ce se va insanatosi si isi va putea duce la
indeplinire toate atributiile&#8220;, a declarat IPS Teodosie. Bolnav fiind si cu decizia superiorilor
deja luata, Constantin Grigorescu spune ca se va supune hotararii.
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