Raport
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos,
Anul 2004 a fost un an decisiv în evoluţia Ordinului Templier pe teritoriul României.
Începutul plin de entuziasm al celor ce constituiam în luna ianuarie Marele Balivat al României a
dat roade pe măsura eforturior noastre. Din punct de vedere juridic am înregistrat în luna
februarie asociaţia “Magnus Prioratus Romaniae”, asociaţie ce va constitui pe mai departe
suportul legal de funcţionare al Ordinului în ţara noastră. Efortul nostru a fost îndreptat îndeosebi
spre sporirea numărului de membrii, obligaţie asumată de fiecare comandant de comanderie,
astfel încât forţa noastră să crească, iar în final să obţinem binemeritata recunoaştere. Această
împlinire a fost realizată în ziua de 19 iulie 2004, o dată cu transmiterea de către Marele Maestru
şi Principe Regent al Ordinului Suprem al Templului din Ierusalim a decretului prin care eu
personal am fost investit cu toate prerogativele, devenind Mare Prior al Romaniei.
Luna octombrie a fost punctul culminant al acestei evolutii, cand, in prezenta delegatiilor
Marilor Priorate din Italia, Franta, Grecia, Germania si Portugalia, Marele Maestru al
O.S.M.T.H. Don Fernando Pinto de Sousa Fontes a consfintit Marele Priorat al Romaniei ca
unica structura legala si nationala a Ordinului din Romania. Evenimentul s-a bucurat de
participarea inaltilor reprezentanti ai Bisericii Romano Catolice si Greco Catolice din Romania si
ai Bisericii Evanghelice Lutherane din Bucuresti, aceasta din urma aducandu-si un sprijin
concret la buna desfasurare a evenimentului.
In aceste momente de bilant, tin sa multumesc tuturor cavalerilor si tuturor doamnelor
templului care au participat la realizarea acestui eveniment.

In intervalul scurs dupa acest moment, Ordinul a continuat sa se dezvolte in tara noastra,
ajungand in prezent la un numar de 121 de membrii.
Aceasta scurta trecere in revista are rolul sa consemneze traseul ascendent pe care l-a
avut Ordinul in Romania, si imi face odeosebita bucurie sa precizez ca acest traseu s-a datorat in
intregime activitati depuse de catre noi toti.
Din punct de vedere organizatoric, numarul comanderiilor subordonate Marelui Priorat al
Romaniai a crescut de la patru (trei in Bucuresti si una in Brasov) la sase. La aceasta ora
comanderiile O.S.M.T.H. din Romania sunt urmatoarele: Comanderia nr. 1 – Bucuresti “Dimitrie
Cantemir”, Comanderia nr. 2 – Bucuresti “Stephan Ludwigh Roth”, Comanderia nr. 3 –
Bucuresti “Sfantul Gheorghe”, Comanderia nr. 4 – Brasov “Carol I”, Comanderia nr. 5 – Iasi
“Stefan cel Mare”, Comanderia nr. 6 – Campina “Nicolae Grigorescu”.
Marele Priorat al Romaniei – dat fiind caracterul militant crestin al O.S.M.T.H. – a facut
diverse demersuri pentru a aseza pe baze oficializate colaborarea cu Bisericile crestine din
Romania. Pana acum aceste demersuri au fost deja finalizate in raport cu Biserica Evanghelica
Lutherana; sunt in stadiu avansat in raport cu Biserica Romano-catolica; dar se afla intr-un stadiu
mai incipient, de prezentare, in raport cu Bisericile Ortodoxa Romana si Greco-Catolica.
Asa cum stiti, Ordinul are inclus printre activitatile sale de prim plan actiuni in sprijinul
celor nefericiti si al celor care au nevoie de ajutorul nostru. Acest demers s-a concretizat prin
ajutorul acordat unor alte asociatii sau fundatii precum: Asociatia Studentilor de la Facultatea de
Limbi Straine, Asociatia “Sanse Egale Pentru Toti” din Moreni, Grupul scolar de Arte si Meserii
“Spiru Haret”, Uniunea Nationala a Veteranilor de Razboi din Romania - Filiala Iasi "Stefan cel
Mare si Sfant", Uniunea Nationala a Veteranilor de Razboi din Romania - Filiala Bucuresti. Au
fost deasemenea sprijine cu daruri si bani caminul de copii din Ploiesti si caminul de batrani „Sf.
Paraschiva” din Iasi. Dumnezeu ne-a ajutat si ne-am putut orienta sprijinul si spre anume lacase
si grupuri de enoriasi ai Bisericilor crestine, precum: Biserica Ortodoxa Delea Noua – Bucuresti,
Biserica Ortodoxa din Parohia Doina – Jud. Botosani, Manastirea “Sfantul Pantelimon” din
Silistea-Gumesti apartinand de Episcopia Alexandriei si Teleormanului a Bisericii Ortodoxe
Romane, Biserica Evanghelica Lutherana din Bucuresti, Biserica Romana Unita cu Roma Greco Catolica “Adormirea Maicii Domnului” din Bucuresti, Parohia Bordenii Mici apartinand

de Biserica Ortodoxa Romana - Prahova. Am dat curs si unor intiative cu caracter mai special,
precum: instituirea unei burse de studii pe o perioada de un an pentru o eleva din clasa a X-a de
la Colegiul National Elena Cuza din Bucuresti, a carei familie nu dispunea de posibilitati
materiale pentru a-i permite continuarea studiilor, sau, ajutorul acordat unei femei in varsta
pentru a-si achizitiona o proteza auditiva in baza recomandarii medicului.
Desigur, ne-am fi dorit sa facem mai mult. Sunt convins ca puterea noastra, lucrand
impreuna, va spori, astfel incat in anul urmator vom putea sa ridicam nivelul actiunilor caritabile.
Iubiti frati si iubite surori, cu totii ravnim sa ne incadram statutului de “bun crestin”, iar
de pe aceasta pozitie incercam in mod concret sa facem binele in jurul nostru. Eu va chem insa sa
ne conjugam eforturile, pentru ca binele emanat de la noi toti va fi cu siguranta mai mare decat
suma binelui fiecaruia in parte, iar prin efortul nostru conjugat vom da o noua dimensiune
actiunilor noastre in societate. Fratii si surorile noastre din alte tari au inteles corect acest lucru si
tocmai in aceasta modalitate ne-au sprijinit atunci cand au avut posibilitatea. Sa nu uitam ajutorul
acordat noua de catre Prioratul Lombardiei si Venetiei pentru a completa suita actiunilor
umanitare organizate da noi, gest pentru care le multumim si pe care sunt convins ca il vom
putea face si noi in viitor.
Frati si surori, cavaleri si doamne ale templului, Ordinul nostru a organizat in cursul
anului precedent doua Capitule Nationale (31 ianuarie si 01 mai) precum si un Capitul
International, cu ocazia investirii Marelui Priorat al Romaniei, in data de 09 octombrie. In luna
martie, pe data de 18, a fost marcata pintr-o slujba de pomenire in memoria Marelui Maestru
Jacques de Molay si a intemeietorilor Ordinului. Sarbatorile Ordinului au fost celebrate la nivelul
comanderiilor subordonate. In paralel cu aceste activitati s-a demarat si activitatea de cercetare si
studiu a documentelor privind Ordinul in decursul istoriei si in prezent. Materialele adunate vor
forma baza unei viitoare reviste ce va aparea sub egida Marelui Priorat al Romaniei, precum si a
unui centru de studiu, care va continua si dezvolta aceasta activitate intr-un cadru organizat. In
aceasta directie se vor contacta si alte Mari Priorate din alte tari pentru a se creea puntile de
colaborare si pentru a ne imbogati baza de documentare.
Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim este un organism international, drept
pentru care prezenta noastra in acest lant trebuie sa se faca cat mai mult simtita. Am urmarit

programul international al Ordinului pentru anul 2004 si, in masura posibilitatilor, am onorat
cateva invitatii pe care noi le-am considerat mai importante. Astfel, delegatia Romaniei a fost
prezenta la Capitulul International al Marelui Priorat al Germaniei, desfasurat in perioada 3-5
septembrie la Tholey, precum si la Capitulul International al Marelui Priorat al Greciei, ce a avut
loc la Atena in perioada 10-11 decembrie. Cu aceste ocazii am intarit relatiile directe cu Marile
Priorate ale: Germaniei, Greciei, Portugaliei, Italiei, Frantei, Angliei, Spaniei, Poloniei, precum
si cu Prioratul de Wales.
Speram ca rodul acestor intalniri va fi cules in perioada care va urma. Am fost
deasemenea martori la investirea unui grup de cavaleri si doamne ale templului din Bulgaria, tara
in care in curand se va constitui Marele Priorat al Bulgariei. Prin atitudinea noastra ne-am
manifestat in favoarea strangerii legaturilor de colaborare intre tarile pe care le reprezentam la
nivelul O.S.M.T.H. si mai ales cu structurile Ordinului din vecinatatea Romaniei. Sper ca viitorul
Mare Consiliu care va fi constituit pentru anul 2005, precum si voi toti fratii si surorile care doriti
sa sprijiniti activitatea acestuia sa cultivati si sa dezvoltati pe mai departe intreaga constructie pe
care am incercat sa o edificam pana acum.

Cu acest prilej imi face deosebita placere si onoare sa aduc multumirile mele Legatului
Magistral al Romaniei fratele Cavaler Mare Ofiter Domenico Guzonatto, care ne-a sprijinit in
actiunile noastre. Dealtfel, trebuie spus ca datorita mijlocirii sale am putut intra in raporturi
directe cu Marele Priorat al S.U.A., relatie frateasca ce speram ca va avea rezultate concrete
pentru Romania.
Incheind aceasta scurta alocutiune, va invit, iubiti frati Cavaleri si iubite Doamne ale
Templului, sa priviti cu incredere viitorul Ordinului nostru in Romania sa sa nu uitati deviza
noastra, de la care nu trebuie sa ne abatem niciodata:
„Non Nobis Domine, Non nobis, Sed Nomine Tuo da Gloriam !”
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Cav. Mare Cruce Dan Vasiliu
Marele Prior al Romaniei

