
ВАСЕЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ ВАРТОЛОМЕЈ ВЕЛИЧА ПРОМАСОНСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ РОТАРИ! 

 
 

Председник „Ротари Клуба Кавала“ поздравља г. Вартоломеја. 
Објављено је да је Васељенска Патријаршија примила 

значајне суме новца од Ротаријанаца.  

 
ПОЗДРАВ ПАТРИЈАРХА ВАРТОЛОМЕЈА УПУЋЕН 
ЗАСЕДАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ РОТАРИЈАНСТВА 

 

 
„[...] Постојање толиких клубова Међународног 

Ротаријанства – чији је мото „Несебично служити“ - у циљу 
служења заједници где год постоји потреба, широм целога света, 
представља охрабрујућу чињеницу, с обзиром да је наше време 
обремењено многим и тешким проблемима, пред којима многи 
остају само неми посматрачи.  

Заслужује сваку похвалу Ваше ангажовање у циљу 
искорењивања болести запалења кичмене мождине...  

Радује нас чињеница да се у Солуну одржава Симпозијум 
2481. Округа Међународног Ротаријанства. [...] 

Стога Вам, у име Мајке Свете Велике Христове Цркве, 
упућујемо Патријарашке молитве за успешан рад Вашег 
Симпозијума, желећи да светлост Васкрслог Господа нашег 
Исуса Христа води и укрепљује сваког од Вас на свако добро и 
богоугодно дело“. 

     

 

 
 

«СВЕДОЧАНСТВА ПОКЛОНИКА», т. 2, 2012, изд. Αγιοτόκος Καπαδοκία 

 
Михајло Ф, физиотерапеут, Солун 
Марта 1991. посетио сам о. Пајсија у Панагуди. Били смо само нас двојица. 

Био сам нижестепени члан Ротари клуба, и постепено сам остварио везу са 
једном девојком из истог клуба. Упитах Старца, између осталог, да ли бих имао 
благослов да је оженим. „Никако“, био је недвосмилен Старац. Истовремено ми 
је наложио да напустим организацију. [стр. 116] 
 

 

+ МИТРОПОЛИТ бивши ЕТОЛСКИ ТЕОКЛИТ 
 
„Ротари организација веома тесно је повезана и 

сродна је са Слободним зидарством (Масонеријом). 
Познаваоци је карактеришу као „сабрата“, „први степеник“ 
и „предворје“ Масонства. 

Велики проценат Ротаријанаца су и масони. А 
први „Вођа“ Ротаријанаца у Грчкој био је и „познати члан“ 
Грчке Масонерије. Ротаријанство представља врсту 
синкретизма – мешавину религиозних веровања које се 
„налази у хармонији са свим религијама“, као што наводе 
сами Ротаријанци покушавајући да споје неспојиво – 
што управо чини ниподаштавање Хришћанства. 
Насупрот томе Хришћанство, будући да није у хармонији са 
осталим религијама, налази се изнад њих, као јединствена 
Вера која поседује истину из откровења.  

Због наведених разлога упозоравамо наша 
љубљена чада Цркве и саветујемо да се чувају сваког 
мешања са Ротаријанством (разговори, сусрети, итд). 
„Нико не може служити два господара“ [Мт. 6, 24]. Ко год 
жели да буде истински Хришћанин не може истовремено 
бити и Ротаријанац“.  

[Из Посланице блаженопочившег Митрополита бр. 
1227/4.4.1973] 

 

 


