RAPORT DE ACTIVITATE

Raport de activitate al Comanderiei nr. 8 Sf.
Pantelimon- Ilfov
2014
Capitulul Aniversar. Anul 2014 a fost unul extrem de important pentru
Marele Priorat General Magistral al României în contextul în care s-au aniversat
10 ani de templarism în România. Cu această ocazie, membrii Comanderiei
noastre s-au implicat activ în organizarea evenimentului: probleme
administrative, organizatorice, promovare mass-media, etc.
Studiul Bisericii Creștine și vizite lăcașuri de cult. Comanderia nr. 8 Sf.
Pantelimon- Ilfov s-a axat în prima jumătate a anului 2014 pe studiul aprofundat
al întregii Istorii a Bisericii Creștine. Obiectivul este acela ca fiecare membru al
Comanderiei să dețină la finalul demersului nostru bagajul necesar de cunoștinte
referitoare la creștinism. Iar scopul este acela ca fiecare reprezentant al
Comanderiei să poată susține la sfârșitul studiului Liturghia de după Liturghie
sau Apostolatul Laic. În acest context, membrii Comanderiei au vizitat anul
trecut Biserica “Sf. Nicolae” din Drăgănescu pictată de părintele Arsenie Boca.
Săptămâna de Rugăciune. Ca în fiecare an în luna ianuarie frații și
surorile din Comanderie participă la Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea
tuturor creștinilor, eveniment deosebit de important din perspectivă ecumenică
și care se desfășoară regulat în toată lumea creștină.
De asemenea, Comanderia noastră a participat la toate evenimentele
importante din cursul anului 2014 ce au implicat MPGMR. Pentru a oferi doar
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două exemple, membri ai Comanderiei noastre au fost prezenți anul trecut la
Biserica Lutherană C.A. din București la aniversarea Zilei Reformei și la
comemorarea genocidului armean de la Biserica Armeană din București.

Perspective pentru anul 2015:
● Vizibilitatea MPGMR. Având în vedere succesul mediatic de care s-a
bucurat Capitulul Aniversar al MPGMR, Comanderia noastră propune ca
pe lângă crearea unui departament de comunicare cu mass-media, site-ul
Marelui Priorat să devină ceva mai activ. În acest sens, propunem ca în
cadrul site-ului să existe o pagină sau un blog care să conțină, în timp
real, știri și evenimente din lumea creștină, fapt care va mai clarifica
imaginea românilor despre ceea ce înseamnă templarismul. Comanderia
noastră poate aduce un aport semnificativ în vederea acestui obiectiv.
● Relația cu bisericile creștine. După ce vom considera că stăpânim în
detaliu fenomenul religios creștin, vom demara întâlniri cu prelații
confesiunilor creștine în vederea îmbunătățirii cunoștintelor noastre.
 Colaborarea între Comanderii. Rămânem deschiși colaborării, în special,
cu structurile din București ale MPGMR, dar și cu cele din toată țara.
Considerăm că o mai bună colaborare mai ales cu frații și surorile din
zonele de proximitate va aduce un plus de omogenizare Marelui Priorat
General Magistral al României.
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