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MARELE PRIORAT MAGISTRAL AL ROMÂNIEI
Comanderia nr. 23 " IANCU DE HUNEDOARA" _ ALBA IULIA 

                     

                                      Excelenţei Sale Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU 

                           Marele Prior General Magistral al României

Excelenţă,  anul  2009  a  constituit  pentru  activitatea  Comanderiei  „IANCU  DE 

HUNEDOARA” din ALBA IULIA, o continuitate în efortul de dezvoltare a programului stabilit în 

anul 2008, cu ocazia înfiinţării Comanderiei noastre.

Enumerăm mai  jos  câteva  din  acţiunile  noastre,  care  au  încununat  cu  succes  activitatea 

anului 2009:

_ Dialogul cu bisericile creştine surori, a atins un nou prag al dezvoltării.

În perioada 15-16 mai 2009 a avut loc la ALBA IULIA, Capitulul Prioratului Transilvaniei, 

Banatului,  Maramureşului  şi  Sătmarului,  dedicat  aniversării  a  1000  de  ani  de  la  înfiinţarea 

Arhiepiscopiei  Romano-Catolice de ALBA IULIA,  eveniment care a cuprins  un serviciu religios 

oficiat  în  mod  special  pentru  Cavalerii  Templieri  în  data  de  16  mai,  în  Catedrala  „SFÂNTUL 

MIHAIL”  din  ALBA  IULIA,  precum  şi  un  simpozion  în  care  s-au  prezentat  lucrări  vizând 

evenimentul, materialul fiind susţinut de preotul paroh al catedralei.

În  data  de  26  septembrie  2009,  în  cadrul  manifestărilor  care  marcau  închiderea  anului 

jubiliar dedicat împlinirii a 1000 de ani de la înfiinţarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de ALBA 

IULIA, a fost organizat un concert extraordinar al corului MADRIGAL, concert organizat printr-o 

colaborare deosebită cu Priorul Ilfovului Dorin IONIŢĂ, manifestare care a avut un mare impact la 

public şi care s-a încheiat cu o întâlnire privată cu ARHIEPISCOPUL Gyorgy Jakubinyi.

Cu acest prilej, membrii Comanderiei noastre au fost invitaţi de onoare la slujba celebrată în 

Catedrala „SFÂNTUL MIHAIL ” de către trimisul special al PAPEI BENEDICT al XVI-LEA, 
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Cardinalul Frank RODE. La acest serviciu religios au mai participat Cardinalii BUDAPESTEI ŞI 

KÖLNULUI, 300 de prelaţi din 6 ţări precum şi aproximativ 10.000 de credincioşi.

Dialogul  cu  BISERICA  ORTODOXĂ  ROMÂNĂ  nu  a  încetat  niciodată.  Comanderia 

noastră  l-a  găzduit  de  mai  multe  ori  pe  ARHIEPISCOPUL  ANDREI  al  ARHIEPISCOPIEI 

ORTODOXE DE ALBA IULIA. Comanderia noastră s-a implicat activ în rezolvarea unor probleme 

stringente  privind  consolidarea,  restaurarea  şi  conservarea  bisericilor  din  lemn aflate  într-o  stare 

dezastruoasă de degradare.

De  asemenea,  în  toamna  anului  2009,  Comanderia  noastră  l-a  găzduit  pe  EPISCOPUL 

Americii de Nord, Irineu DUVLEA, care a dovedit că apreciază activitatea cavalerilor templieri din 

ALBA IULIA şi care şi-a exprimat dorinţa unei colaborări în folosul creştinilor ortodocşi de peste 

ocean, aflaţi în faţa unei unificări istorice.

Poate  cea  mai  mare  şi  mai  importantă  dimensiune  a  activităţii  Comanderiei  noastre  din 

ALBA  IULIA  a  fost  ajutorarea  celor  aflaţi  în  suferinţă.  La  sediul  comanderiei  noastre  sosind 

persoane cu probleme deosebite.

Prin eforturi  proprii,  am reuşit  să ajutăm oameni care nu aveau posibilităţi  să-şi  asigure 

existenţa, trăind în sărăcie şi mizerie, oameni bolnavi grav precum este cazul unei tinere care riscă să-

şi  piardă  ambii  ochi  dacă  nu  va  fi  operată.  Am  ajutat  copii  foarte  buni  la  învăţătură  dar  fără 

posibilităţi materiale şi am reuşit să finanţăm, după puteriile noastre, o casă de tip familial din oraşul 

Teiuş, unde sunt îngrijiţi 9 copii.

La sediul comanderiei noastre există o bază de date cu elemente concrete privind cazurile 

sociale ale celor ajutaţi.

Prezenţa Cavaleriilor Templieri ai O.S.M.T.H. La ALBA IULIA este simţită şi considerăm 

că imaginea noastră face cinste ORDINULUI NOSTRU.

O altă  prioritate  a  Comanderiei  noastre  a  constituit-o buna relaţie  cu autorităţiile  locale. 

Unele proiecte importante de dezvolatre ale Municipiului ALBA IULIA, precum punerea în valoare a 

Cetăţii Bastionare de tip VAUBAN „ ALBA CAROLINA” sunt asociate cu activitatea cavaleriilor 

templieri.

Anul 2009 a cuprins şi  o bună relaţie cu presa locală sau naţională care a relatat  corect 

evenimentele organizate de comanderia „ IANCU DE HUNEDOARA” din ALBA IULIA.

Ca o  concuzie a acestui raport de activitate pentru anul 2009, se poate afirma că la ALBA 

IULIA numele de Cavaler Templier, membru al O.S.M.T.H. România, este unul respectat.

                                      
                                            Comanderia „IANCU DE HUNEDOARA” ALBA IULIA
                                                                          Comandant
                                                                        Cosmin Septimius SUCIU
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