Prioratul Moldovei si Bucovinei
Ballivatul Moldova
Comanderia “ Sfântul Ştefan” nr. 29 Vaslui
Excelenţei Sale
Cavaler Mare Cruce Dan Vasiliu
Marele Prior General Magistral al României
Prior pro-tempore al Transilvaniei, Banatului, Maramureşului şi Sătmarului
Excelenţa Voastră,
Comanderia nr. 29 “Sfântul Ştefan” Vaslui a desfăşurat în perioada A.D.(Annos Domini) 2010 –
2011 o serie de acţiuni umanitare , care au fost evidentiate in rapoartele Comanderiei si trimise Marelui
Priorat Magistral .
Anul 2011 din pacate a adus peste Comanderia Sf.Stefan , mari probleme,având în vedere situatia
economica grava prin care trece Romania si faptul ca multi dintre Nobilii Cavaleri si Doamne ale
Templulului din Comanderia Sf.Stefan ,trec printr-o situatia economica grea , Vasluiul fiind polul saraciei
din Romania, situatie care a dus la o neparticipare financiara si o renuntare la a mai face parte din Ordinul
Nostru din partea mai multor Nobili Cavaleri.
Astfel Comanderia Sf.Stefan trece printr-o perioada de reorganizare si transformare prin retragerea
prin demisie a unor Nobili Cavaleri ,precum si printr-o stare de pierdere motivationala a membrilor sai.E
timpul ca fiecare sa-si raspunda intrebarii daca intrarea in Ordin este in intersul acestuia , al Ordinului sau
a facut-o si o face NON NOBIS DOMINI NON NOBIS SED TUA DA GLORIAM .
Totusi la nivelul conducerii Comaderiei s-a facut si se fac eforturi sustinute in a nu pierde si mai
multi membri ai Comanderiei si atragerea de noi membri prin promovarea statutelor Ordinului si trezirea
interesului credintei .La acest lucru se adauga , si faptul ca beneficiem de asistenta totala din partea
Balivatului Moldovei prin exelenta sa Nobilul Cavaler Comandor Ionel Armeanu ,prin s-au facut
demersuri prin vizite si contacte telefonice la Comanderiile din Iasi, Piatra Neamt, Roman, pentru a se
revigora activitatea Comanderiilor acestora si identifica problemele aparute, mai ales la Comanderia
Sf.Stefan.
S-a luat legatura si cu oficialitati din Republica Moldova , pentru a initia dezvoltarea Ordinului si
peste Prut ,prin activitatea Nobilului Cavaler Comandor Ionel Armeanu .
Vă asigurăm, Excelenţă, că vom depune toate eforturile pentru a revigora si restuctura Comanderia
Sf.Stefan astfel incat activitatea membrilor sai sa devina o excelenta slujire a Domnului Dumnezeului
Nostru , pentru a face activităţi de binefacere si ospitaliere , respectând principiile care îi călăuzesc pe
membrii Ordinului, conştienţi fiind de nobila misiune asumată.
NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !
Cu dragoste fraternă şi consideraţie,
Cavaler Comandor Traian Claudy Irimia
Comandantul Comanderiei nr. 29 „Sfântul Ştefan” Vaslui

