Српском патриjарху господину Павлу и Синоду Српске
Православне Цркве
Краља Петра 1 - 5
Београд
Грешност или оданост Богу, Светом Сави и Српском народу
Ми, Српкиње и Срби из исељеништва, потписници овог
документа, с осећањем грешности коjу не можемо да
прихватимо и подносимо да jе Српска Православна Црква
примила 100 000 САД долара од Католичке Цркве, коjа jе
канонизовала кардинала Степинца и коjа се ниjе одазвала
апелу из jула 1991. год. за мирнодопско решавање
ситуациjе у Југославиjи, се обавезуjемо да Српскоj
Православноj Цркви даруjемо до Бадњег Дана 2004. године:
1.

укупно 100 000 САД долара за враћање Католичкоj Цркви
из Ватикана од ње примљених 100 000 САД долара, а
према поjединачним уплатама наведеним уз потписе,

2.

за Светосавски Фонд СПЦ за српску сирочад
поjединачним уплатама наведеним уз потписе,

3.

за Светосавски Фонд СПЦ за српске породице с децом с
месечним приходом испод минимално довољног по члану
породице, а према поjединачним уплатама наведеним уз
потписе,

4.

за Светосавски Фонд СПЦ за српско свештенство,
према поjединачним уплатама наведеним уз потписе,

5.

за Фонд СПЦ за обнављање српских манастира, а према
поjединачним уплатама наведеним уз потписе.

према

а

Ми не можемо ни за себе ни за нашу децу и наше
потомство да прихватимо да се огрешимо о невине српске
жртве 1941. - 1945. и 1991. - до данас коjе су мучене па
побиjене само зато што су светосавског православног
српског рода. Такво огрешење би на нас пренела Српска
Православна Црква ако не би смо помогли СПЦ да врати
Католичкоj Цркви у Ватикану примљених 100 000 долара.

Ми не можемо да прихватимо грех коjи би се на нас и
наше потомство свалио ако би смо прихватили да Српска
Православна Црква напушта Светосавље и да се одрођава од
Светог Саве ради приближавања било коjоj Цркви коjа
канонизуjе оне коjи су аминовали злочине над Српским
народом, а коjа се ниjе ни покаjала ни затражила опроштаj
од Српског народа преко његове Светосавке Православне
Цркве.
Пошто нас СПЦ jавно обавести да прихвата да врати
Католичкоj Цркви од нас дарованих 100 000 САД долара,
уплату ћемо да извршимо поjединачно или групно на девизни
рачун Српске Православне Цркве у банци коjу Српска
Православна Црква буде одредила до 20. децембра 2003.
год.
С благодарношћу за ваше молитве за Српски народ и за
оданост Богу и Светом Сави,
даруjемо
1.

Круница Груjић, кћи Милоша Савића од Усташа масакрираног
српског свештеника у Милићима, Босна, 4. jула 1941. год. и
Љубомир Т. Груjић, Белфор, Француска: по 100 еура за сваки од
наведених пет фондова. Укупно: 500 еура.

2.

Сима Мраовић из Виргин Моста, од усташких окупатора 1941.
године масакрираног, а данас прекрштеног српског места, са
синовима Стеваном, Александром и кћерком Аном, прилаже по 100
евра за сваки од наведених пет фондова. Укупно 500 евра.

3.

Др. Десанка Крстић,Торонто, Канада, даруjе по 100 евра у сваки
фонд. Укупно 500 евра.

4.

Ја Драган Томић из Баната са женом Весном и децом Тамаром,
Тиjаном, Немањом и Николом смо почаствовани да можемо
учествовати у овако jедноj ПЛЕМЕНИТОЈ АКЦИЈИ као што jе ова,
зато желимо помоћи са по 100 ШФр. за сваки од наведених пет
фондова Укупно 500 ШФр .

5.

Борис Мишић, Торонто, Канада, даруjе 20 евра у први фонд (бр.
1).

Уписано укупно:
1.

320 еура + 100 ШФр за враћање примљених од Католичке Цркве из
Ватикана 100 000 САД долара

2.
3.
4.
5.

300 еура + 100 ШФр за Светосавски Фонд СПЦ за српску сирочад,
300 еура + 100 ШФр за Светосавски Фонд СПЦ за српске породице
с децом с месечним приходом испод минимално довољног по члану
породице,
300 еура + 100 ШФр за Светосавски Фонд СПЦ за српско
свештенство,
300 еура + 100 ШФр за Фонд СПЦ за обнављање српских манастира.

Свеукупно уписано до данас, 07. децембра 2003. год. у 10:04:

1520

еура + 500 ШФр
ОБЈАШЊЕЊЕ
1.

Уписивање jе тек отворено и наставља се. Свако слободно уписуjе суму и слободно бира фондове од
наведених пет у коjе улаже.

2.

Пошто се добиjе сагласност Српске Православне Цркве да ће од народа дарованих jоj 100 000 САД
долара да врати Католичкоj цркви у Ватикану, онда ће бити jавно уплаћиван новац на рачун, или на
други начин, коjи СПЦ одреди. Сваки дародавац ће преко интернета да обавести о суми коjу даруjе, за
коjи фонд/фондове, када и где jе уплатио суму.

3.

Ако се прикупи за таj, први фонд (бр. 1), више од 100 000 САД долара, онда вишак СПЦ треба да подели
jеднако на остала четири фонда (под 2. до 5.). Ако се скупи мање од 100 000 САД долара у првом
фонду (бр. 1), онда ће разлика да се допуни до 100 000 САД у том фонду из остала четири фонда с
истим процентом (разлика/1000) из сваког.

4.

Фондови под 2. до 5. треба да буду траjни и стално отворени за добровољно даровање.

5.

Пошто наш народ даруjе СПЦ директно у Отаџбини, ова акциjа jе зато упућена Србкињама и Србима у
исељеништву. Ако неко у Отаџбини такође жели да на оваj начин даруjе СПЦ, може то слободно да
учини, а прему упутству коjи добиjемо од СПЦ.

6.

Ми желимо да се ослободимо те море наметнуте нам примљеним новцем, коjа се претвара у грех
како време пролази, и да без ње прославимо Божић.

7.

Молите се да ваш одговор доставите аутору писма и покретачу акциjе на адресу:
Lyubomir T. Grujic, 20, rue Gaston Defferre, 90000 Belfort, France, lyubomir.gruyitch@sard.co.yu
Благодаран,
Белфор, Аранђеловдан, 21. новембар 2003. год.

Љубомир Т. Груjић

ОБАВЕШТЕЊЕ
Писмо jе било послато на Аранђеловдан приоритетном препорученом поштом с повратницом у две
одвоjене коверте, Патриjарху (бр. 06154) и Синоду СПЦ (бр. 06155). Повратнице, коjе сам примио 2. децембра,
потврђуjу да су писма Патриjарху и Синоду СПЦ била предата у Патриjаршиjи.

У очекивању одговора СПЦ, с молитвом да нам, Србима и Србкињама, Бог помогне онолико и онако
колико и како се трудимо да остваримо све што Њега молимо,

Белфор, 07. децембар 2003. год.

Љубомир Т. Груjић

* * *

До сада ниjе добиjен никакв одговор.
Белфор, 30. децембар 2005. год.

Љубомир Т. Груjић

Ни до сада ниjе добиjен никакв одговор.
Београд, Сретење, 15. фебруар, 2010. год.

Љубомир Т. Груjић

