
Un site al comunitatii gay acuza un fost preot ca ar fi homosexual

adevarul,

Mai multe discutii, care ar fi fost purtate online intre preotul Dragos Vasile Capota, fost preot paroh al Bisericii 
ortodoxe din localitatea Ersig, si barbati interesati de relatii cu persoane de acelasi sex, au fost publicate pe un 
site al comunitatii gay. Atacul este indreptat impotriva ,,marilor fete bisericesti, care tot acuza ca este pacat sa fii 
homosexual". Saptamana trecuta, preotul acuzat a iesit de bunavoie

Conform informatiilor publicate pe site-ul comunitatii gay, preotul din Caras-Severin a incercat sa isi dea 
intalnire, in Timisoara, cu un barbat cunoscut prin intermediul unui serviciu de ,,online dating". Discutiile ar fi 
continuat pe Yahoo Messenger, intre ,,mihaipetcu30" si ,,Popa Fabian" - presupusul alias al fostului parinte 
Capota. Pe site este publicata si o secventa in care preotul ar fi pornit webcam-ul pentru a-l convinge pe barbatul 
cu care discuta sa vina la intalnirea stabilita in fata Domului romano-catolic din Piata Unirii. ,,Dumnezeule, 
suntem barbati nu femei infierbantate", este una dintre replicile date de ,,Popa Fabian" pentru a-si convinge 
interlocutorul sa se prezinte la intalnire.

http://adevarul.ro/locale/timisoara/un-site-comunitatii-gay-acuza-fost-preot-homosexual-1_50ae48fe7c42d5a6639b559d/index.html


Dragos Vasile Capota, la fostul loc de munca. Foto: parohiaersig.blogspot.com

Persoanele care sustin ca preotul ortodox este homosexual au publicat adresa de e-mail si numarul de telefon de 
pe care ar fi avut loc conversatiile intre Dragos Vasile Capota si barbatul cu care urma sa aiba loc intalnirea. 
Exista, de asemenea, o inregistrare audio, insa calitatea sunetului este foarte slaba. Pe site-ul comunitatii gay se 
precizeaza ca preotul nu ar fi la prima incercare de a ,,agata" barbati pe internet.

Dragos Vasile Capota, la fostul loc de munca. Foto: parohiaersig.blogspot.com

Contactat la numarul de telefon oferit si pe blogul parohiei pe care o pastoreste, preotul Capota nu a comentat in 
niciun fel acuzatiile care ii sunt aduse. Reprezentantii Protopopiatului ortodox de Resita, de care apartine 
parohia Ersig, au precizat ca parintele si-a inaintat demisia saptamana trecuta, din motive personale. ,,Dragos 
Capota s-a stabilit la Timisoara, probabil ca are si un alt serviciu de acum. Exista oarecare suspiciuni in legatura 
cu acest caz, insa Biserica Ortodoxa nu este implicata in scandal", a declarat protopopul Nicolae Catalin Mirisan.


