
LECTORIUM
ROSICRUCIANUM
∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥ ΡΟ∆ΟΣΤΑΥΡΟΥ



Dear Brothers and Sisters,

After the repeal of the temple focal point of the Greek work-
ing field of the Spiritual School in 2018 and after the necessary 
interior and exterior processes and works, the time has now 
matured, that a new alchemical workplace of the Golden 
Rosycross, can once again be connected to the flame above 
the sanctuary. 
A new phase in the work begins, in order to continue it in the 
service of the Living Body and the Brotherhood of Life in its 
endeavour for world and humanity.

To seal this new beginning,
with the consecration of the Athenian Temple 
and the renewal conference that will follow,

we hereby cordially invite you 

on Saturday 3rd September
at 12:00 noon.

Please send 
your registration form 

by the 21st June 
to info@rodostavros.org,

as the places in the temple are 49.

Full of joy and gratitude
and in fraternal communion,
your friends of the Greek working field.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Μετά από την άρση της εστίας ναού του ελληνικού πεδίου 
εργασίας της Πνευματικής Σχολής το 2018 και μετά από τις 
αναγκαίες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες και 
εργασίες, έχει ωριμάσει ο καιρός, ώστε ένα νέο αλχημικό 
εργαστήριο του Χρυσού Ροδόσταυρου να μπορεί να 
συνδεθεί ξανά με τη φλόγα πάνω από το Ιερό. 
Mια νέα φάση του έργου ξεκινάει, για να συνεχιστεί η 
εργασία στην υπηρεσία του Ζώντος Σώματος και της 
Αδελφότητας της Ζωής στην προσπάθειά τους για τον 
κόσμο και την ανθρωπότητα.

Για την επισφράγιση αυτής της νέας αρχής, 
 με την καθιέρωση του Nαού της Αθήνας και

το επακόλουθο συνέδριο ανανέωσης,
σας προσκαλούμε εγκάρδια,

το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 
στις 12:00 π.μ.

 
Σας παρακαλούμε 

όπως αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εγγραφής 
έως την 21η Ιουνίου 

στο info@rodostavros.org,
επειδή ο ναός διαθέτει 49 θέσεις.

Γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη
και σε αδελφική ενότητα, 
οι φίλοι σας του ελληνικού πεδίου εργασίας.


