Excelentei Sale DAN VASILIU ,
Mare Prior General Magistral al OSMTH Romania,

Raport de activitate al
Comanderiei 23 Iancu de Hunedoara din Alba Iulia,
pentru anul 2011 ,

Anul 2011 a insemnat pentru Comanderia Iancu de Hunedoara din Alba
Iulia anul in care am avut sansa sa continuam drumul inceput pentru
ajutorarea dezmostenitilor sortii .
S-a creat un servicu de ajutor pentru persoanele bolnave sau aflate in
impas financiar care a reusit sa cerceteze cazurile identificate a fi urgente prin
vizite la domiciliu.
Fiecare donatie a cavalerilor templieri a fost data cu modestia cuvenita bunului
crestin persoanleor nominalizate in tabelul anexat,valoarea eforturilor noastre
depasind 100 000 lei.
Sediul Comanderiei noastre ramine in continuare un loc in care multi vin
sa ceara ajutor convinsi fiind ca vor gasi o poarta deschisa.
Anul 2011 a insemnat si oportunitatea de a desfasura capitule de lucru in
sediul comanderiei noastre care respecta ritualul OSMTH ,oportunitati excelente
de a ne dezvolta spiritul fratesc al conduitei cavaleresti.De fapt am inceput sa
construim drumul unei certe perenitati care este semnul trecerii noastre in timp.
Sin-n anul care a trecut am avut un rol important in dialogul crestin ,fiind
identificati drept punte de dialog intre cele doua Arhiepiscopii din Alba Iulia
-Arhiepiscopia Ortodoxa si cea Romano-Catolica.
Desele intilniri pe care membrii comanderiei noastre ,dar in special comandantul
DANIEL SABAU si Priorul COSMIN SUCIU ,le-au avut cu Inalt Prea Sfintitul
IRINEU Arhiepiscopul Otrodox al Albei Iulia si cu Excelenta Sa GYORGY
JAKUBINYI Arhiepiscopul Romano- Catolic,au intarit prestigiul Cavalerilor
Templieri din Alba Iulia ca aparatori ai civilizatiei crestine.
Cred cu fermitate Excelenta ca anul 2011 a insemnat inca un an in care
Cavalerii Templieri din Alba Iulia au demonstrat ca au un nume respectat, fiind
dati ca exemplu al colaborarii fratesti si al demnitatii.
In fond ,prin munca noastra de zi cu zi ,prin implicarea in viata Cetatii,am
aratat ca putem sa ne punem amprenta asupra vietii comunitatii ca germeni de
cristalizare a unei vieti inchinate idealului crestin al iubirii aproapelui.
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