„Cel ce caută adevărata credinţă se preocupă cu ceea ce a spus Dumnezeu,
nu cu ceea ce spun “inţelepţii”.”
Excelenţele Voastre, Monseniore, Prea Cucernici Părinţi, stimaţi invitaţi,
Iubite surori şi iubiţi fraţi,
Au trecut 10 ani de când primii templieri şi-au început lucrarea în România. Se
împlinesc nouă ani de când fiinţează Marele Priorat al României al Ordinului Suprem Militar
al Templului din Ierusalim. Anul care vine, cu voia lui Dumnezeu, vom sărbători un deceniu
de la acest eveniment foarte important pentru noi. Până să ne bucurăm împreună mai avem
însă mult de construit şi multe lucruri de pus la punct.
„Uneori ceea ce lăsăm sub tăcere este mult mai frumos decât ceea ce exprimăm”
Voi face o scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente şi realizări ale anului ce
a trecut.
Activitatea noastră a debutat cu participarea fraţilor şi surorilor la „Săptămâna de
rugăciune pentru unitatea creştinilor”, în perioada 18-25 ianuarie 2012. Ca-n fiecare an fraţii
şi surorile au răspuns cum se cuvine la chemarea întru credinţă şi unitate creştină. Ne-am
bucurat aflându-ne alături unii de alţii, dreptmăritori creştini de toate confesiunile şi ne-am
îndestulat sufletul de iubire, speranţă şi credinţă.
Anul ce a trecut au fost primiţi în Ordin noi fraţi şi surori şi au avut loc ceremonii de
înnobilare organizate de Prioratul Regional al Bucureştilor şi Ilfovului, Prioratul Regional al
Transilvaniei, Maramureşului şi Sătmarului şi Prioratul Regional al Banatului, Crişanei şi
Ţării Haţegului. Nunărul nostru a crescut la peste 1100 de membrii incluzând Sergenţii şi
Scutierii din Comanderiile subordonate. Este meritul celor ce s-au ocupat de dezvoltarea
Ordinului în teritoriu, Comandanţii de Comanderii, Ballivii şi Priorii Regionali, precum şi al
fraţilor şi surorilor care au sprijinit aceste acţiuni. Lupta noastră permanentă în apărarea
credinţei, a celor oropsiţi, precum şi ajutorul acordat celor aflaţi în nevoie cere atât calitate
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RAPORT
de activitate pe anul 2012 A.D.
INTENŢII - PROGRAM
pentru 2013 A.D.

Iubite surori şi iubiţi fraţi, toată activitatea noastră din anul precedent se poate aprecia
din punct de vedere financiar prin bilanţul Asociaţiei „Magnus Prioratus Romaniae”. Vă voi
prezenta în rezumat câteva cifre care reflectă această activitate.
1. Total venituri – 259.250 lei
1.1.
Contribuţii obligatorii anuale – 70.545 lei
1.2.
Alte contribuţii şi donaţii 61.000 lei
1.3.
Din redirecţionare 2% din impozit – 540 lei.
2. Principalele categorii de cheltuieli:
2.1.
Acte caritabile, donaţii etc., altele decât către Biserică – 72.000 lei
2.2.
Donaţii către Biserică sau locaşuri patronate de aceasta – 19.000 lei
2.3.
Cheltuieli privind organizarea Capitulelor şi terţi – 30.000 lei
2.4.
Cheltuieli de reprezentare – 3.000 lei
2.5.
Rata leasing (microbuz) – 24.700 lei
2.6.
Cheltuieli cu regalia, insemne etc. – 60.700 lei
2.7.
Cheltuieli poştă, telefon, birotică, consumabile etc. – 9.100 lei
„Credinţa nu întreabă care sunt faptele bune ce trebuiesc făcute,
ci trece la înfăptuirea lor fără nici un fel de întrebare.”
(Martin Luther)
Vreau să remarc faptul că sumele încasate din redirecţionarea a 2% din impozitul pe
venit ar fi putut fi mult mai substanţiale, dacă toţi membrii s-ar fi mobilizat la Apelurile
Priorale transmise în acest scop. Sper ca anul acesta mobilizarea să fie mult mai eficientă. În
mape aveţi un formular tipizat pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit aferent
anului 2012. Formularul se poate multiplica sau se poate obţine de pe site-ul Ministerului de
Finanţe pentru a fi distribuit şi altora ce doresc să ne sprijine în acest fel. Mulţumesc tuturor
celor ce s-au alăturat demersului nostru, fără să-i coste altceva decât timpul necesar
completării şi transmiterii acestui formular în timp util către Administraţia Financiară.
Acesta este un tablou al activităţii noastre la nivel central. Este o prezentare sumară a
modului cum au fost gestionate veniturile Marelui Priorat General Magistral al României.
Greutatea însă trebuie să se reflecte în activităţile structurilor subordonate ale Ordinului.
Activităţi caritabile sau în folosul comunităţilor precum şi alte activităţi pentru Ordin au fost
susţinute de Comanderiile: nr. 1 „Dimitrie Cantemir” - Bucureşti, nr. 2 „Stephan Ludwig
Roth” – Bucureşti, nr. 8 „Sfântul Pantelimon” – Ilfov, nr. 11 „Sfântul Ioan Evanghelistul” –
Baia Mare, nr. 15 „Sfântul Teodor” – Bucureşti, nr. 16 „Johannes Marcus Larmenius” –
Bistriţa, nr. 22 „Radu cel Mare” – Piteşti, nr. 23 „Iancu de Hunedoara” – Alba Iulia, nr. 35
„Johanes Honterus” – Braşov, nr. 37 „Francisc de Assisi” – Brad, nr. 42 „Siebenburgen” –
Hunedoara. Membrilor acestor Comanderii doresc să le mulţumesc în mod special precum şi
acelora care au menţinut steagul de luptă al Ordinului nostru viu în localităţile unde au
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cât şi cantitate. Adevărurile şi principiile ce ne sunt călăuză şi scop nu pot fi promovate decât
dacă suntem puternici, bine instruiţi şi numeroşi.

„Tabla valorilor se stabileşte pe îndelete.”
(O. Goga)
O realizare deosebită a fost înfiinţarea Centrului de Excelenţă al Marelui Priorat
General Magistral al României „Arsenie Boca” de la Brad. Tot ceea ce voi spune este că un
grup de oameni cu suflet, membrii ai Ordinului, au dat suflet unui loc de suflet. Vă invit să
vizitaţi Centrul şi să vă aduceţi fiecare aportul la dezvoltarea lui.
Salut totodată iniţiativa celor ce au făcut posibilă apariţia numărului semnal şi a
primului număr al revistei „Non Nobis”. Sper ca iniţiativa se va transforma în curând, cu
sprijinul tuturor, într-un veritabil oficios al Marelui Priorat General Magistral al României.
Deasemeni semnalez iniţiatva unor fraţi şi surori de a elabora un Glosar templier. Lucrarea
este aproape de finalizare şi îmi doresc a fi un ghid pentru noi toţi.
O onoare deosebită pentru noi a fost să participăm la manifestările prilejuite, în luna
iulie, de vizita în România a Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Patriarhul Suprem și
Catolicosul tuturor armenilor. Cu această ocazie Sanctitatea Sa a acceptat din partea noastră
Steaua de Aur, ce mai înaltă distincţie a Marelui Priorat General Magistral al României.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, Marele Priorat General Magistral al României a avut o
prezenţă semnificativă la Capitulele Internaţionale. În anul ce a trecut am avut delegaţii
numeroase atât la Capitulul Internaţional din septembrie, organizat în Italia, cât şi la
manifestări internaţionale organizate de alte Mari Priorate. Amintesc aici de Capitulul
organizat de Marele Priorat al Franţei - Comemorare Jacques de Molay, Capitulul Prioratului
Serbiei şi al Marelui Priorat al Scoţiei. Am fost prezenţi deasemenea la Capitulul Odinului
Balliolensis, Ordin dinastic, organizat în Germania.
„E mai bine o dată şi din toată inima, decât de mai multe ori şi fără de nici o noimă”
(I. Slavici)
Iubite surori şi iubiţi fraţi, anul trecut am trasat liniile directoare pentru 2012. O să le
trec în revistă împreună cu ce s-a realizat la fiecare punct în parte.
1. Toate Comanderiile din subordine trebuie să exerseze şi să execute Ceremonialul de
Investire al Sergenţilor şi de Avansare şi Consacrare în grad de Scutier. Pentru aceasta se
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jurisdicţia. Ştiu că anul ce a trecut a fost un an zbuciumat atât economic cât şi politic. Unii au
trecut prin momente dificile iar pentru alţii au avut loc schimbări uneori dramatice. Acolo
însă unde s-a menţinut spiritul de fraternitate şi Comanderiile au lucrat aceste momente au
fost trecute mult mai uşor. Sper ca de acum înainte toate structurile subordonate să-şi reia
activitatea pas cu pas iar pe viitor să reuţim să gestionăm mult mai bine resursele noastre în
folosul membrilor aflaţi în nevoie. Schimbările ce vor urma în structura Ordinului din
România şi la nivelul eşaloanelor de comandă şi coordonare vor trebui să prevadă planuri şi
strategii de intervenţie în asemenea cazuri.

-

Realizat în proporţie de 40%.

2. Reactivarea Comanderiilor care nu mai lucrează. Responsabili: Ballivii, Priorii Regionali,
Marele Inspector, Marele Secretar, Marele Seneşal, Marele Prior General Magistral.
-

Nerealizat

3. Reactivarea unor membri care doresc să ducă mai departe lucrarea templieră, identificarea
cauzelor şi eventual înlăturarea neînţelegerilor care au condus la decizia unilaterală de a
intra în inactivitate. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali.
-

Nu a fost raportat nici un caz la Cancelaria Marelui Priorat General Magistral al
României.

4. Aducerea la zi a contribuţiilor obligatorii. Reponsabili: Comandanţii de Comanderii,
Marele Secretar, Marele Trezorier.
-

Acţiune nefinalizată.

5. Dezvoltarea armonioasă a Ordinului în teritoriu. Se va ţine cont obligatoriu de principiul
teritorialităţii. Nu va fi investit nici un Sergent în altă Comanderie decît în cea unde îţi are
reşedinţa. Dacă este detaşată, pe o perioadă de timp, în altă localitate şi persoana doreşte
să fie admisă în Comanderia din localitatea unde activează, se va cere obligatoriu acordul
Comanderiei din localitatea de reşedinţă. Dacă în localitatea de reşedinţă nu există o
Comanderie sau există o Comanderie declarată în stare de inactivitate, se poate primi
persoana ca Sergent în orice Comanderie activă. Responsabili: Comandanţii de
Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali, Marele Inspector, Marele Protector, Marele
Secretar, Marele Seneşal.
-

Acţiune în faza incipientă.

6. Se vor prelucra în Capitulele Comanderiilor subordonate toate documentele trimise de la
Cancelaria Ordinului, precum şi regulile şi regulamentele în vigoare. Responsabili:
Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali, Marele Protector, Marele
Inspector, Marele Secretar, Marele Cancelar.
-

Nu au fost raportate rezultate la Cancelarie.
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vor folosi la maximum Camerele Capitulare deja amenajate, chiar dacă sunt într-o altă
localitate, apropiată de cea unde este localizată Comanderia. Se vor amenaja, unde este
posibil, noi Camere Capitulare sau se vor improviza doar pe durata desfăşurării
Ceremoniilor, în spaţii ce pemit asemenea activităţi. Responsabili: Comandanţii de
Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali, Marele Prior General Magistral.

-

Acţiune în faza incipientă.

8. Raportarea semestrială a activitaţilor Comanderiilor, Ballivatelor, Prioratelor Regionale,
însoţite de materiale video ale acţiunilor întreprinse în jurisdicţie şi de alte documente
aferente. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali, Marele
Consilier cu probleme sociale, Marele Arhivar, Marele Ospitalier, Marele Secretar,
Marele Cancelar, Marele Seneşal.
-

Directiva nu a fost respectată.

9. Participarea activă la PROGRAMELE NAŢIONALE, comunicate de la Cancelaria
Marelui Priorat General Magistral al României prin contribuţii personale, prezenţa la
activităţi menite să ducă la realizarea programelor, activităţi de lobby pentru atragerea de
fonduri şi participanţi din afara Ordinului, acţiuni de promovare a acestora şi de imagine.
Responsabili: TOŢI MEMBRII ORDINULUI.
-

Activitate susţinută sporadic şi mult sub capacitatea Ordinului.

10. Realizarea unui recensământ al fraţilor şi surorilor care-şi doresc să aibă o prezenţă activă
la lucrările Comanderiilor şi a Ordinului în general. Identificarea membrilor care din
motive personale doresc să nu mai activeze. Listele cu aceştia se vor aduce la cunoştinţa
Cancelariei Marelui Priorat General Magistral al României până cel târziu 12 decembrie
2012. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali.
-

Acţiune realizată în proporţie de 10%

11. Identificarea posibilităţii de a se organiza acţiuni caritabile şi de sprijin pentru cei aflaţi în
nevoie care să se deruleze permanent, eventual încheierea de parteneriate pe plan local.
Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali.
-

Raportare în proporţie de 30%

12. Implicare în viaţa comunităţii în jurisdicţiile Comanderiilor subordonate prin parteneriate
cu autorităţile locale sau alte organizaţii compatibile din punct de vedere ideologic şi al
scopurilor urmărite. Responsabili: Comandanţii de Comanderii.
-

Raportare în proporţie de 10%

Concluziile le las în seama voastră iubite suror şi iubiţi fraţi. Vă sugerez însă ca
înainte de a ajunge la concluzii şi a arunca vina pe alţii să încercaţi o scurtă introspecţie în
sufletul vostru şi-n propria conştiinţă. Vă rog să vă-ntrebaţi simplu: EU CE AM FĂCUT
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7. Obligaţia fiecărei Comanderii de a avea un Capelan – Preot, care poate fi sau nu fi
membru al Ordinului. Responsabili: Comandanţii de Comanderii.

„Ceea ce credem determină cum ne comportăm,
iar amândouă împreună determină ceea ce devenim.”
Iubite surori şi iubiţi fraţi, vă reamintesc îndemnul pe care vi l-am făcut şi în anii ceau trecut. Trebuie să fim conştienţi de nobilitatea noastră. Ceea ce am primit, în fapt şi nu
simbolic, este un dar din partea Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim. Acest
Ordin, unic continuator şi moştenitor legitim al Ordinului Templier medieval, a primit iniţial
numai membri de viţă nobilă. De-a lungul timpului, prin transformări şi „modernizări”
succesive, Ordinul şi-a extins aria de recrutare, punând condiţia obligatorie de a fi bun
creştin. Având în vedere că mulţi dintre Marii Maeştrii au fost de sânge regal, prin „fons
honorum” s-a transmis dreptul tuturor conducatorilor Ordinului de a înnobila Cavaleri şi
Doamne. Chiar dacă astăzi, în multe ţări, calitatea de nobil nu mai are o recunoaştere oficială
noi, în faţa lui Dumnezeu, am fost înnobilaţi. Această calitate, de Nobili Cavaleri şi Nobile
Doamne, ne obligă, faţă de noi şi faţă de înaintaşii noştri, de a ne purta ca atare. Nu diploma
şi nu mantia ne-nnobilează ci modul de a fi şi de a ne comporta. Degeaba ne vom împăuna cu
blazoane şi ne vom făli cu mantii şi zorzoane, dacă nu vom fi capabili de-a ne purta ca Nobili
Cavaleri şi Nobile Doamne.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, anul 2014 este un an aniversar. Pentru noi se vor împlini 10
ani de la înfiinţarea Marelui Priorat. Pentru Ordin se vor împlini 700 de ani de la arderea pe
rug al Marelui Maestru Jacques de Molay şi de la începutul drumului spre transformare. Vom
avea probabil onoarea şi obligaţia organizării Capitulului Internaţional al Ordinului din
septembrie 2014. Pentru aceasta vă cer să vă mobilizaţi cu toţii spre a fi la înălţimea cerută şi
spre a întâmpina acestea ca o structură templieră vie şi conformă cu cerinţele Regulilor şi
Statutelor noastre. Trebuie să fim conştienţi că nu este vorba doar de imaginea noastră,
membrii ai OSMTH, cât şi de imaginea ţării noastre România. Vă cer să fiţi pregătiţi încă de
pe acum spre a ne prezenta la valoarea pe care o merităm.
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PENTRU ASTA? Şi după ce vă veţi răspunde la întrebare să vă aduceţi aminte ce sunteţi voi
Nobili fraţi şi Nobile surori. Să v-amintiţi de darul ce l-aţi primit şi de legământul sumat. Să
v-amintiţi de creditul acordat de către Ordin în urma promisiunilor ce la-aţi făcut în faţa lui
Dumnezeu, al fraţilor voştrii şi al surorilor voastre.

„Cărbunii cei mai focoşi prind cenuşă mai multă”
(N. Iorga)
Iubite surori şi iubiţi fraţi, tot ceea ce am avut de realizat se va păstra pentru anul
acesta. Doresc să cred că situaţia fa fi cu mult schimbată la Capitulul anual următor.
1. Toate Comanderiile din subordine trebuie să exerseze şi să execute Ceremonialul de
Investire al Sergenţilor şi de Avansare şi Consacrare în grad de Scutier. Pentru aceasta
se vor folosi la maximum Camerele Capitulare deja amenajate, chiar dacă sunt într-o
altă localitate, apropiată de cea unde este localizată Comanderia. Se vor amenaja,
unde este posibil, noi Camere Capitulare sau se vor improviza doar pe durata
desfăşurării Ceremoniilor, în spaţii ce pemit asemenea activităţi. Responsabili:
Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali, Marele Prior General
Magistral;
2. Reactivarea Comanderiilor care nu mai lucrează. Responsabili: Ballivii, Priorii
Regionali, Marele Inspector, Marele Secretar, Marele Seneşal, Marele Prior General
Magistral.
3. Reactivarea unor membri care doresc să ducă mai departe lucrarea templieră,
identificarea cauzelor şi eventual înlăturarea neînţelegerilor care au condus la decizia
unilaterală de a intra în inactivitate. Responsabili: Comandanţii de Comanderii,
Ballivii, Priorii Regionali.
4. Aducerea la zi a contribuţiilor obligatorii. Reponsabili: Comandanţii de Comanderii,
Marele Secretar, Marele Trezorier.
5. Dezvoltarea armonioasă a Ordinului în teritoriu. Se va ţine cont obligatoriu de
principiul teritorialităţii. Nu va fi investit nici un Sergent în altă Comanderie decît în
cea unde îţi are reşedinţa. Dacă este detaşată, pe o perioadă de timp, în altă localitate
şi persoana doreşte să fie admisă în Comanderia din localitatea unde activează, se va
cere obligatoriu acordul Comanderiei din localitatea de reşedinţă. Dacă în localitatea
de reşedinţă nu există o Comanderie sau există o Comanderie declarată în stare de
inactivitate, se poate primi persoana ca Sergent în orice Comanderie activă.
Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali, Marele
Inspector, Marele Protector, Marele Secretar, Marele Seneşal.
6. Se vor prelucra în Capitulele Comanderiilor subordonate toate documentele trimise de
la Cancelaria Ordinului, precum şi regulile şi regulamentele în vigoare. Responsabili:
Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali, Marele Protector, Marele
Inspector, Marele Secretar, Marele Cancelar.
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LINII DIRECTOARE 2012

8. Raportarea semestrială a activitaţilor Comanderiilor, Ballivatelor, Prioratelor
Regionale, însoţite de materiale video ale acţiunilor întreprinse în jurisdicţie şi de alte
documente aferente. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii
Regionali, Marele Consilier cu probleme sociale, Marele Arhivar, Marele Ospitalier,
Marele Secretar, Marele Cancelar, Marele Seneşal.
9. Participarea activă la PROGRAMELE NAŢIONALE, comunicate de la Cancelaria
Marelui Priorat General Magistral al României prin contribuţii personale, prezenţa la
activităţi menite să ducă la realizarea programelor, activităţi de lobby pentru atragerea
de fonduri şi participanţi din afara Ordinului, acţiuni de promovare a acestora şi de
imagine. Responsabili: TOŢI MEMBRII ORDINULUI.
10. Realizarea unui recensământ al fraţilor şi surorilor care-şi doresc să aibă o prezenţă
activă la lucrările Comanderiilor şi a Ordinului în general. Identificarea membrilor
care din motive personale doresc să nu mai activeze. Listele cu aceştia se vor aduce la
cunoştinţa Cancelariei Marelui Priorat General Magistral al României până cel târziu
12 decembrie 2012. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii
Regionali.
11. Identificarea posibilităţii de a se organiza acţiuni caritabile şi de sprijin pentru cei
aflaţi în nevoie care să se deruleze permanent, eventual încheierea de parteneriate pe
plan local. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Priorii Regionali.
12. Implicare în viaţa comunităţii în jurisdicţiile Comanderiilor subordonate prin
parteneriate cu autorităţile locale sau alte organizaţii compatibile din punct de vedere
ideologic şi al scopurilor urmărite. Responsabili: Comandanţii de Comanderii.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, dorinţa mea este ca, pe viitor, structurile subordonate ale
Marelui Priorat General Magistral al României să fie din ce în ce mai puternice şi să lucreze
mai eficient în slujba nobilelor idealuri ale Ordinului. Schimbările ce vor avea loc, începând
cu ziua de azi, vor modificări structurale semnificative. Odată cu intrarea în vigoare a Legii
privind modificarea structurilor administrative ale României prin înfiinţarea regiunilor vom
trece la reorganizarea structurilor subordonate ale Marelui Priorat General Magistral. Fiecare
regiune va avea un rang funcţie de numărul de Comanderii active, de umărul de membri şi de
activitatea acestora. Regiunile unde vor funcţiona minim trei Comanderii cu un număr de
minim 100 de membrii vor putea primi rangul de Priorat Regional. Regiunile unde vor
funcţiona minim două Comanderii cu un număr de mimim 50 de membrii vor putea primi
rangul de Ballivat. Restul regiunilor, care nu vor implini condiţiile cumulativ, vor rămâne cu
statut de Comanderii sau regiuni în dezvoltare. Acest proiect va fi definitivat în cel mai scurt
timp şi va ţine cont de consultările ce vor avea loc cu Comandanţii structurilor subordonate.
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7. Obligaţia fiecărei Comanderii de a avea un Capelan – Preot, care poate fi sau nu fi
membru al Ordinului. Responsabili: Comandanţii de Comanderii.

Iubite surori şi iubiţi fraţi, voi fi ca şi până acum la dispoziţia voastră, şi voi face tot
ce-mi va sta în putere spre a vă lămuri neînţelegerile şi spre a v-arăta drumul corect. Voi
răspunde la chemarea voastră şi voi veghea la respectarea principiilor templiere. Vă voi
îndemna de fiecare dată la fapte bune şi la respect faţă de onoare şi adevăr. Vă voi aminti
mereu că sunteţi Nobile Doamne şi Nobili Cavaleri. Mă voi bucura alături de voi pentru
realizările voastre şi voi fi lţngă voi la bine şi la rău. Vom înfrunta împreună-n lumină
provocările celui rău şi vom birui. Adevaratele valori nu fug de lumină, învăluindu-se în
mister. Doar putregaiul se-ascunde-n întuneric pentru a străluci.
„Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam!”.
Bucureşti, 2 martie 2013 A.D. (895 A.T.)

Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU
Marele Prior General Magistral al României
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„Onoarea este poezia datoriei”
(Alfred de Vigny)

