COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-10 IANUARIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile, cuprinzînd primirea sergentului
Munteanu Mihai.
- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre
REFLEXII TEMPLIERE IN OGLINDA ISTORICA A ORADIEI –
prezentare Remus Barna
Expozitie foto CETATEA COLTESTI , RUINA IN STARE PURA
- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala

-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-7 FEBUARIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile, cuprinzînd primirea sergentului
Marc Luscher.
- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre
REFLEXII TEMPLIERE IN OGLINDA ISTORICA A ORADEI –
prezentare Remus Barna
Expozitie foto CETATEA COLTESTI , RUINA IN STARE PURA
- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.

-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-7 MARTIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile, cuprinzînd primirea sergentului
Sabin Murariu
- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre
ISTORIA CAVALERILOR TEMPLIERI-prezentare Florin Horvath
- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile

-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-11 APRILIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile, cuprinzînd avansarea sergentului
Murariu Sabin la Gradul de scutier.
- activități culturale –lansare de carte-Indreptar Heraldic-autor
Florin Horvath
- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala

-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-09 MAI 2015--Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu

participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile cuprinzind avansarea sergentului
Munteanu Mihai la gradul de scutier

- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre
SIMBOLISTICA TEMPLIERA –prezentare Remus Barna
Expozitia de fotografie TORTURA IN EVUL MEDIU
- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.

-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-10 IUNIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile cuprinzind primirea sergentului
Valentin Popa
- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre
IDEALURI , VIRTUTI si CONDUITA CAVALERILOR TEMPLIERI IN
SECOLUL XXI –prezentare Remus Barna

Expozitia de fotografie Cavalerii Templieri

- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale

-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-4 IULIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile cuprinzind primirea sergentului
Paraschiv Remus.
- activități culturale –lansare de carte ” Vecernie la amiază ”autor Florin Horvath.
- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.

-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-22 AUGUST 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile cuprinzind primirea sergentului
Adrian Bartos.
- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre
TEMPLIERI , ORDIN , PRINCIPII , DATORIE –prezentare Remus
Barna
Expozitia de fotografie Arme medievale

- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-12 SEPTEMBRIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile cuprinzind cuprinzind avansarea
sergentului Valentin Popa la rangul de scutier
- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre
ARGUMENT PENTRU CRESTINISM –prezentare Remus Barna
Expozitia de fotografie CETATEA COLTESTI . REFLEXII
TEMPLIERE

- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument

UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-03 OCTOMBRIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile cuprinzind avansarea la rangul de
scutier a sergentului Ovidiu Preda.
- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre istoria
Ordinului.
- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument

UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-10 NOIEMBRIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile cuprinzind primirea sergentului
Alexandru Lazan.
- activități culturale -prelegeri urmate de discuții, despre
JAQUES DE MOLAY, victima lacomiei unui rege –prezentare
Remus Barna

- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.
-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-16.noiembrie.2015 PARTICIPARE LA CAPITUL DE INNOBILARE LA
ALBA IULIA
PREZENTARE TEMA : DESPRE TEMPLIERI , ORDIN , PRINCIPII , DATORIE

COMANDERIA ,,SFÎNTUL AEGIDIUS,, Nr. 46,
AIUD

RAPORT DE ACTIVITATE
-15 DECEMBRIE 2015-Capitulul Comanderiei ”Sfîntul Aegidius ” Nr. 46, Aiud cu
participarea membrilor, si invitaților la:
- lucrările capitulare ale Comanderiei-desfășurate conform
ritualului specific, cu participarea Părintelui Paroh , Bogdan Ioan
din Biserica Ortodoxă Livezile.
- activități culturale –cinematecă cu tematică templieră
- vizitarea obiectivelor cu specific cultural din regiune
mormintele geto-dacice din zona limitrofă a hotelului ”Castel
Templul Cavalerilor”: Mănăstirea Rîmeț,Satul Rimetea-Monument
UNESCO avînd ca lăcașe de cult Mănăstirea Rimetea și Biserica
Rimetea, Cetatea Colțești, Cetatea Aiud ce cuprinde Muzeul Aiud,
Cetatea Alba Iulia-un adevărat tezaur complex al spiritualității
românești, etc.

-activități religioase –rugăciunile tradiționala
-participarea la slujba duminicală din Biserica Ortodoxă
Livezile
-activități caritabile- ajutorarea copiilor orfani din Casa de Copii
Aiud.
-activități turistice-vizitarea salinei Turda
-drumeții în zonă
-activități sportive
-activități de socializare -participarea la pregătirea cinei , cu
prepararea specialităților tradiționale la grătar.
-degustarea distilatelor locale
-Seara Cavalerilor
-Seara Domnițelor

