RAPORT
de activitate pe anul 2014 A.D.
INTENŢII - PROGRAM
pentru 2015 A.D.

Excelenţele Voastre, Monseniore, Prea Cucernici Părinţi, stimaţi invitaţi,
Iubite surori şi iubiţi fraţi,

Ne revedem astăzi, în cadrul oferit de Capitulul Anual Administrativ, după o
întrerupere de un an. După cum ați fost informați, motivele care m-au determinat să
nu organizez, în forma obișnuită, Capitulul din 2014 au fost determinate de cele
două evenimente majore ale anului: Comemorarea a 700 de ani de la supliciul lui
Jacques de Molay și Capitulul Anual Internațional, organizate în luna martie la Paris,
și Aniversarea a 10 ani de la înființarea Marelui Priorat al României, eveniment cu
participare internațională, organizat la București, în septembrie. Dorința mea a fost
de a oferi oportunitatea participării, la cele două evenimente, a mai mulți membri fără
a le spori efortul financiar sau deficitul de timp disponibil. Am organizat o formă
restrânsă a Capitulului Administrativ la nivelul Marelui Consiliu al Marelui Priorat
General

al

României,

cu

participarea

Comandanților

administrative subordonate, disponibili la acel moment.
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structurilor

teritorial-

Anul 2014 a debutat, așa cum ne-am obișnuit, cu participarea noastră la
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Atât cât ne-a stat în putință,
am asigurat o parte din suport pentru această inițiativă, atât prin prezența membrilor
noștri, cât și prin invitația adresată prietenilor și cunoștințelor de a ni se alătura pe
parcursul Octavei. Am considerat de datoria noastră să susținem acest eveniment,
din păcate atât de slab mediatizat, prin aceasta alăturându-ne mișcării ecumenice.
Participarea la Capitulul comemorativ de la Paris, cât și la lucrările Capitulului
Internațional al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, a fost una de
excepție. Delegația Marelui Priorat General Magistral al României a avut aproape 60
de membri și a fost condusă de Marele Prior General Magistral. Au fost înnobilați cu
această ocazie și câțiva Cavaleri și câteva Doamne din țara noastră.
Grație relațiilor deosebite dintre Ordinul nostru și Biserica Lutherană C.A. din
România, am avut parte de o Ceremonie comemorativă deosebită, organizată în
luna martie, la București. Evenimentul nu a avut amploarea celui de la Paris, dar a
fost încărcat de semnificație pentru participanți. Expresia non multa sed multum
caracterizează cu desăvârșire acest moment.
Pe parcursul anului 2014 A.D. au fost organizate două Ceremonii de
înnobilare ale Marelui Priorat General Magistral al României, la București. Una dintre
acestea a făcut parte din ansamblul de manifestări organizate cu ocazia Capitulului
Aniversar, din luna septembrie, cu o largă participare internațională.
Despre Capitulul Aniversar pot concluziona că s-a ridicat cu mult peste
manifestările organizate de alte Mari Priorate din lume. Organizarea impecabilă,
momentele semnificante, participarea cu dăruire și maximă disponibilitate a tuturor
membrilor noștri au conferit construcției armonie, frumusețe și valoare. Ne-au fost
alături delegațiile: Marelui Priorat General al Franței, Marelui Priorat al Angliei și al
Țării Galilor, Marelui Preceptorat al Americii de Nord și al Insulelor Caraibe, Marelui
Prioral Magistral al Elveției, Marelui Priorat al Germaniei, Marelui Priorat al
Principatului Monaco, Marelui Priorat General al Macedoniei, Marelui Priorat
Magistral al Bulgariei, Marelui Priorat Magistral al Serbiei, Marelui Priorat al
Armeniei, Marelui Priorat al Olandei. Au fost alături de templierii prezenți delegațiile
unor Ordine Cavalerești prietene: Ordinul dinastic Balliolensis și Ordinul Crucii și al
Stelei Roșii. Evenimentul s-a bucurat de mediatizare atât la televiziunile de știri sau
generaliste, în presa scrisă sau online, precum și pe agențiile de știri.
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O realizare remarcabilă la nivelul OSMTH, în anul de raportare, a fost
constituirea Alianței ”Convenția de la București”, între Marele Priorat Magistral al
Serbiei, Marele Priorat Magistral al Bulgariei și Marele Priorat General Magistral al
României. Dincolo de premisele care au condus la constituirea acestei alianțe
importante sunt scopurile urmărite. Voi cita din documentul – acord aceste scopuri:
”Aceasta Convenție are ca scop principal afirmarea și respectarea întocmai a
principiilor care stau la baza Regulilor și Statutelor Ordinului Suprem Militar al
Templului din Ierusalim privind: egalitatea în drepturi a tuturor Prioratelor Naționale,
garantarea integrității și suveranității lor naționale, indiferent de rangul deținut
(Priorate, Mari Priorate, Mari Priorate Magistrale, Mari Priorate Generale) și
soluționarea tuturor litigiilor apărute numai pe cale amiabilă și arbitraj.
Un atribut important al acestei înțelegeri este acela de a menține și a întări
spiritul și principiile fundamentale ale Ordinului nostru în zona Europei Centrale și de
Est, dezvoltarea legșturilor de colaborare în domenii multiple, realizându-se astfel
creșterea prestigiului și forței de acțiune a Ordinului Suprem Militar al Templului din
Ierusalim, în general, a părților semnatare, în special.
Convenția de la București, ca instrument regional principal de apărare a
intereselor Prioratelor Naționale semnatare are, de asemenea, ca misiune
primordială, susținerea acelorași poziții în ceea ce privește problemele de interes
comun stabilind - prin consens și egalitate deplină între ele - măsurile ce se impun.
In concluzie, apreciem că această Convenție, ca alianță de tip nou pentru
Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, iși propune să promoveze, în
toate acțiunile întreprinse în comun, principiul egalității depline dintre toate structurile
organizatorice naționale ale Ordinului nostru, să militeze pentru menținerea unui
echilibru stabil între toate Prioratele Naționale, în general, cele din Europa Centrală
și de Est, în special.
Subliniem, în mod deosebit, faptul că aceasta Convenție nu contravine, nu se
suprapune și nu se opune – în nici un fel și sub nici o formă - structurilor de
organizare, funcționare și conducere ale Ordinului Suprem Militar al Templului din
Ierusalim.”
Alianța este un organism deschis și altor Priorate zonale, funcționează pe
baza deciziilor adoptate în consens și este condusă de un Consiliu Permanent,
format din Marii Priori, asistat de un Secretariat al Consiliului. Conducerea
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reprezentativă este asigurată de către un Înalt Reprezentant al Convenției, cu un
mandat de trei ani, deținut în prezent de Marele Prior General Magistral al României.
Pe tot parcursul anului au continuat proiectele caritabile susținute de Marele
Priorat General Magistral al României, precum contribuțiile financiare către Căminul
de bătrâni Sf. Maria din Popești-Leordeni sau către bătrânii aflați în nevoie, asistați
de Biserica Lutherană C.A. din București. S-a donat Catedralei Bisericii Armene din
București o sumă substanțială de bani, care a permis refacerea picturilor mari din
altar. Important este faptul că au continuat acțiunile caritabile susținute de
Comanderiile subordonate, ca parte a activității Marelui Priorat General Magistral al
României. Voi face un scurt rezumat al acestora, așa cum au fost transmise la
Cancelaria noastră, până la termenul solicitat.

Com. 2, Stephan Ludwig Roth, Bucuresti:
-

În perioada Sfintelor Sărbători de Paști a fost realizată o acțiune caritabilă la

Casa de Copii ”Ligia ”, Domnești. Cu această ocazie au fost donate alimente,
medicamente și articole de îmbrăcăminte.
-

A fost facilitată consultația de specialitate pentru un număr de copii la spitalul

”Marie Curie”.
Com. 3, Sfântul Gheorghe, București:
-

Inițierea unei acțiuni caritabile pentru Crăciunul 2014.

-

Cadouri de Paști 2014, îmbrăcăminte și rechizite, care au fost donate la

Biserica Giulești Sărindar.
-

Participare la Capitulul Comanderiei ”Sf. Aegidius” Aiud, unde a avut loc o

lansare de carte a fratelui Cristian Tiberiu Popescu. Cu această ocazie a fost făcută
o donație de 30 de volume de literatură universală, volumele fiind legate într-o
manieră specială. Volumele au fost donate școlii din localitate.

Com. 8, Sfântul Pantelimon, Ilfov :
-

Comanderia nr. 8 s-a axat și în anul 2014 pe studiul aprofundat al întregii

Istorii a Bisericii Creștine. Obiectivul este acela ca fiecare membru al Comanderiei
să dețină la finalul acestui demers bagajul necesar de cunoștinte referitoare la
creștinism, în așa fel încât fiecare să poată practica Liturghia de după Liturghie sau
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Apostolatul Laic. Deasemenea, membrii Comanderiei au vizitat anul trecut Biserica
“Sf. Nicolae” din Drăgănescu pictată de părintele Arsenie Boca.
-

Cu ocazia zilei de 1 iunie 38 de copii de la Centru de plasament ”Pinochio”,

din Sectorul 3, au beneficiat de un program artistic interactiv organizat de membri
Comanderiei și au primit donații în valoare de 800 lei reprezentând tricouri
inscripționate cu personaje din basmele românești.
Com. 14, Sfinții Petru și Pavel, Sighisoara :
-

La fel ca în anii anteriori, în centrul preocupărilor a stat dezideratul de a

progresa în vederea finalizării sediului Comanderiei în Turnul Croitorilor, poartă de
intrare în cetatea medievală.
-

Comanderia “Petru si Pavel” din Sighișoara a susţinut în continuare eforturile

“Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Sighisoara – Casa Familială Sf. Nicolae din Criş“,
jud. Mures, unde cresc şi sunt educate fete cu vârste cuprinse intre 4 si 16 ani.

Com. 31, Aradensis, Arad :
-

O bună colaborare cu reprezentanții Bisericii Reformate.

-

Continuarea lucrului la monografiile lăcașelor de cult de pe teritoriul Ungariei

și al județului Arad.
-

Acțiuni caritabile, orientate în special în direcția familiilor nevoiașe, în preajma

marilor sărbători creștine.
-

Vizite și donații la mănăstiri.

-

Organizarea obișnuitului concert de Crăciun.

-

Acțiuni de reparații și modernizări ale Bisericii Ortodoxe Române din Bătania,

Ungaria.
-

Înființarea unei secțiuni templiere la Biblioteca Județeană.

-

Premierea unor elevi și studenți merituoși.

-

Deplasarea reprezentanților Comanderiei la Mănăstirea Hodoș-Bodrog,

pentru pelerinaj, reculegere și daruri pentru Sfintele Paști (zahăr, ulei, orez, făină și
vin).
-

Desfășurarea unor acțiuni de caritate ale Comanderiei: 25 de pungi cu dulciuri

pentru copiii din Azilul ”Sântana”, 25 cadouri pentru copiii nevoiași din Parohia
Reformată Arad-Gai; câte un miel pentru două familii de credincioși ortodocși.
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-

Ca în fiecare an, în perioada sărbătorilor prilejuite de Naşterea Domnului,

templierii arădeni au organizat un concert de colinde în faţa Primăriei din Arad, la
care au participat: Corul Mixt al Parohiei Micălaca Veche şi Corul bisericesc din
Ghioroc. Templierii arădeni au strâns fonduri şi au reuşit să doneze în jur de 80 de
pachete cu dulciuri copiilor şi persoanelor nevoiaşe prezente la eveniment. Tot
pentru Sărbătoarea Crăciunului, templierii din Aradensis au mai pregătit 16 pungi cu
cadouri pentru copiii nevoiaşi din Parohia Reformată din Arad-Gai, respectiv 30 de
astfel de pachete pentru copiii din Parohia Ortodoxă Română din Bătania, Ungaria.

Com. 35, Johannes Honterus, Brasov :
-

Concertul sponsorizat de Comanderia nr. 35 Johannes Honterus din Braşov a

avut loc la Muzeul Casa Mureşenilor în luna septembrie 2014, aducându-se un
omagiu Maicii Domnului, ocrotitoarea Braşovului şi a Ordinului nostru.
-

În cadrul acţiunii ”Ateliere de iarnă”, desfăşurată în şcolile gimnaziale din

municipiul Braşov, la 15 decembrie 2014, Comanderia nr. 35 Johannes Honterus din
Braşov, a sponsorizat cu suma de 500 lei cumpărarea de materiale, cu ajutorul
cărora elevii de clasa a II-a, a Şcolii Gimnaziale Iacob Mureşanu să poată executa
diferite lucrări cu caracter practic şi artistic. Cele mai reuşite lucrări au fost premiate,
copiii fiind deosebit de încântaţi.
-

În data de 23 decembrie 2014, elevii din clasele mici ale Liceului de Muzică

din Braşov au venit să colinde la Muzeul Casa Mureşenilor, desfăşurând un adevărat
program artistic. Au colindat pe mai multe voci şi au cântat la mai multe instrumente,
fiind răsplătiţi cu cadouri şi dulciuri donate prin bunăvoinţa fraţilor din Comanderia nr.
35, Johannes Honterus, Braşov.
-

În săptămâna 8 – 13 aprilie, 2014, aceeași Comanderie a organizat o acţiune

cu participarea unor elevi din şcoli şi licee la câteva activităţi culturale din cadrul
manifestării naţionale ,,Şcoala altfel”. Concret, elevii şi-au desfăşurat activităţile
şcolare în muzee, participând la activităţi de pedagogie muzeală.

Com. 37, Sfântul Francisc de Assisi, Brad :
-

Membrii Comanderiei au premiat cu câte două cărţi cu tematică templieră un

grup de 10 copii de la Şcoala Generală ,,Horia Cloşca şi Crişan”. Toţi cei zece copii
au obținut premiul întâi în anul școlar 2013-2014.
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-

S-au finalizat lucrarile exterioare ale Centrul Templier de Excelenţă Brad şi s-

au continuat lucrarile interioare.
-

Au fost donate secţiei de chirurgie și secţiei de boli interne ale Spitalului

Municipal Brad câte două scaune cu rotile pentru transportul bolnavilor. De
asemenea, au fost donate încă două scaune cu rotile secţiei de ortopedie din cadrul
Spitalului Municipal Timişoara.
-

Şi în acest an colaborarea cu Episcopia Devei şi Hunedoarei s-a desfăşurat în

condiţii foarte bune. S-a finanţat, în continuare, contravaloarea mesei zilnice de
prânz, în cadrul Programului ,,Masa Bucuriei” pentru un număr de 40 copii, la
cantina Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Com. 42, Siebenburgen, Hunedoara:
-

În data de 30 mai 2014, o delegatie a Comanderiei „Siebenburgen” a

participat

la

lucrările

seminarului

cu

tema :

„REPERE

ISTORICE

ALE

TEMPLIERILOR IN TRANSILVANIA”.
Voi aminti, în final, de concertele de Sfintele Paști și de Crăciun, susținute de
Corala Armonia din Baia Mare în diferite lăcașuri de cult din țară, în numele și sub
egida Marelui Priorat General Magistral al României. Cuvântul și Fapta își au fiecare
în parte semnificația lor. Atunci când se-ntrepătrund prin vers și cânt, se zămislesc
punți, se-nlătură bariere și se înalță inimile într-o simfonie de profundă mulțumire
către Dumnezeu.
Le mulțumesc lor și altora care, poate din prea mare smerenie, nu ne-au
împărtășit, la termenele prevăzute de Regula-Statut, rezultatele lor, precum și tuturor
celor care ne-au stat alături cu sufletul sau cu gândul lor curat. Mă rog bunului
Dumnezeu să-i răsplătească înmiit după faptele și simțirea lor.
Rezultatele financiare ale Asociației ”Magnus Prioratus Romanae” prin care
ne derulăm activitățile în România arată în felul următor:
1. Total venituri – 204.000 lei
1.1. Contribuții obligatorii anuale – 32.000 lei
1.2. Alte contribuții și donații – 170.000 lei
1.3. Din redirecționare 2% din impozit – 830 lei
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2. Principalele categorii de cheltuieli
2.1. Acte caritabile, donații etc., altele decât către Biserică – 35.300 lei
2.2. Donații către Biserică și lăcașuri patronate de aceasta – 20.000 lei
2.3. Cheltuieli privind organizarea Capitulelor și terți – 100.000 lei
2.4. Cheltuieli de reprezentare – 3.000 lei
2.5. Rate leasing – 6.000 lei
2.6. Cheltuieli cu regalia, însemne etc. – 20.000 lei
2.7. Cheltuieli poșta, telefon, birotică, consumabile etc. – 5.500 lei
Iubite surori și iubiți frați, cu multă bucurie am primit vestea, în anul 2008 A.D.,
că Marele Maestru și Principe Regent al O.S.M.T.H., Dom Fernando Pinto de Sousa
Fontes, a decis să ne acorde statutul de Mare Priorat General Magistral. Mărturisesc
că, cel puțin eu, am nutrit speranța într-o mult mai armonioasă și mai amplă
dezvoltare a Ordinului în România. Posibilitatea de a înființa noi structuri, cu mai
multe competențe și într-o mare măsură autogestionabile, în teritoriu, ne-a conturat o
nouă perspectivă și ne-a revelat posibilități multiple de afirmare a lucrării templiere.
Oportunitățile de conlucrare pe regiuni, marcate de

tradiții și cu specific socio-

cultural comun, precum și integrarea acestor diversități în acțiunea comună la nivel
național, m-au determinat să iau imediat decizia de a înființa Prioratele Regionale.
Priorii Regionali deveneau, astfel, nu numai simpli reprezentanți în teritoriu ai Marelui
Prior General Magistral, ci și atractori pentru Comanderiile din zonă, precum și
generatori ai unor strategii locale care să poarte amprenta specificității. Se pare că
evaluarea mea, la acea dată, nu a fost suficient bazată pe realitatea obiectivă. În
afara unor evoluții de scurtă durată sau pe arii restrânse, aceste structuri s-au
dovedit a fi ineficiente. În unele locuri au apărut blocaje în comunicarea dintre
Comandanții Comanderiilor subordonate și Marele Prior General Magistral,
neconforme cu principiile și Regulamentele Ordinului. Datorită personalității și
intereselor divergente, din cauza interpretării eronate a Regulei - Statut sau pur și
simplu a ignoranței față de aceasta, manifestate de unii Priori Regionali sau Ballivi,
multe dintre Comanderii și-au încetat de facto activitatea și mulți membri s-au retras
dezamăgiți. Concluzia la care am ajuns, în urma analizei factoriale a evenimentelor
petrecute, este că nu am atins încă maturitatea necesară unui asemenea mod de a
lucra. Convingerea mea personală că ”de putere trebuie să se apropie doar cei care
nu o doresc” a fost validată cu un scor, din nefericire, ridicat.
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Urmare a realităților pe care le-am trăit cu toții și a concluziilor rezultate din
analiza activității Prioratelor Regionale și Ballivatelor, am luat hotărârea ca, la acest
Capitul Național, să renunț, deocamdată, la aceste structuri, mulțumind celor ce au
încercat în acest timp să le confere o oarecare funcționalitate. Prin acest gest,
doresc să întăresc importanța locală a Comanderiilor, să elimin distorsiunile de
comunicare dintre mine și Comandanți și să imprim o direcție unică și unitară de
lucru a Ordinului în perioada următoare. Pentru a dinamiza dezvoltarea Ordinului în
teritoriu și pentru a favoriza organizarea de Capitule de înnobilare sau a altor
evenimente specifice locale, am hotărât numirea unor Locțiitori ai Marelui Prior
General Magistral. Locțiitorii nu vor avea o jurisdicție anume și nu se vor interpune în
comunicarea directă a Comandanților cu Marele Prior General Magistral. Aceștia vor
avea dreptul de a înnobila Cavaleri și Doamne, în lipsa Marelui Prior General
Magistral al României, vor consilia, la cerere, Comandanții de Comanderii și vor
executa orice alte sarcini ordonate, în mod specific, de către Marele Prior General
Magistral. În legătură cu oportunitatea viitoare de a constitui Ballivate sau Priorate
Regionarle, se va elabora un Regulament Special de către o comisie coordonată de
Marele Seneșal, comisie în care Locțiitorii vor avea rol consultativ.
Iubite surori și iubiți frați, pe parcursul celor 12 ani de funcționare a Ordinului
în România, dintre care 11 ca Priorat Național, am adoptat regula ca în prima parte a
lunii martie, într-o zi de sâmbătă, să organizăm un Capitul Anual Administrativ.
Formatul de până acum a fost următorul: în cursul dimineții Lucrările Capitulare, iar
seara Dineul de Gală. Nu am acordat însă suficientă importanță zilei de 9 octombrie,
zi în care a fost consfințită, la București, în anul 2004 A.D., constituirea Marelui
Priorat al României. Din dorința de a repara acesta situație, am hotărât, în consens
cu Marele Consiliu al Marelui Priorat General Magistral al României, ca, începând cu
anul viitor, să promovăm două evenimente la nivel național.
Capitului Național Administrativ se va desfășura în aceeași perioadă ca până
acum, în prima parte a lunii martie, pentru a ne conforma termenelor de raportare
fiscală a activității din anul precedent. În noul format adoptat, Capitulul va debuta cu
Lucrările Capitulare, după care va fi urmat de un Prânz de Lucru. Acest format va
micșora costurile de participare și va reduce semnificativ numărul de nopți de cazare
pentru participanții din teritoriu. Intenția este de a oferi un cadru mai permisiv, care
să conducă la o prezență mai numeroasă a membrilor noștri și de a constitui
oportunități multiple de interrelaționare. Prânzul de Lucru va avea ca scop adiacent
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relansarea Clubului Templier, proiect pe care îl consider folositor pentru toți membrii
și în concordanță cu specificul templier.
Al doilea eveniment se va desfășura în apropierea datei de 9 octombrie și va
consta dintr-un Concert de Gală și un Dineu Caritabil. Acest eveniment ne va
permite să invităm personalități din afara Ordinului, să oferim distincții pentru cei ce
sprijină activitățile noastre și să facem mai vizibile valorile creștine și cavalerești în
spațiul public. Creșterea notorietății nostre și exemplul dat prin fapte este o directivă
semnificativă a misiunii asumate, din proprie voință, prin Regula-Statut și prin
făgăduințele solemne depuse.
Iubite surori și iubiți frați, direcția noastră nu poate fi decât spre mai bine, iar
datoria față de făgăduințele solemne depuse ne obligă spre țel. Rămân permanent la
dispoziţia voastră, încercând să lămureasc fiecare situaţie în parte şi să indic direcţia
corectă de acţiune. Fideli devizei noastre, cu dragoste, credinţă şi speranţă, vom fi
mai buni și mai demni slujitori ai Domnului Nostru Iisus Hristos, Nobile Doamne și
Nobili Cavaleri şi din ce în ce mai mult adevărați templieri.

„Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam!”.
Bucureşti, 14 martie 2015 A.D. (897 A.T.)

Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU
Marele Prior General Magistral al României
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