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Comanderia A XIV-A “Petru şi Pavel “ Sighişoara în Anul Templier
898 (anul Domnului 2016) cu umilintă , subliniem că, desi a fost animată
de multe dorinte, planuri si multă încărcătură sufletească, a avut o
activitate cel putin, si cu indulgentă spus, precară fătă de lurările pe care
suntem chemati a le îndeplini ca reprezetanţi ai Ordinului în societate, a
manifestării spiritului cavaleresc şi creştin.
Cu regret am constata că , deși,
Comanderia A XIV-A “Petru şi Pavel “
Sighişoara în Anul Templier 898 a împlinit 10
ani de la înființare, nu am avut puterea să
organizăm un eveniment pentru a celebra această
aniversare, care a fost binecuvântată de
Excelența Sa Marele Prior Magistral al
României, asigurandu-ne de toată susținerea
Excelenței Sale, însă datorită celorlate
evenimente planificate și anunțate în calendarul
Ordinului, nu ne-am putut mobiliza în încercarea noastră pentru a stabili un
moment în timp care să îndeplinească toate condițiunile impuse de o astfel de
celebrare.
Astfel încât am hotărât ca această aniversare să fie realizată abia în
cursul anului 2017, cu o prealabilă încuvințare din partea Excelenței Sale
Mare Prior Magistral al României, Cavaler Mare Cruce Dan Vasiliu,
pentru a fi un moment, un prilej de însemnătate în ceea ce privește
prezentarea, exteriorizarea Ordinului nostru în societate alături de toți frații
și surorile care vor alege să ne fie alături.
Deși activitatea noastră și realizările dorite sunt precare, totuși ca
exponenţi ai acestiu Ordin, am încercat fiecare, prin exemplul personal, să
aducem la îndeplinire menirea noastră în societate.
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Ca și întreaga activitate caracterizată mai sus,am menținut o stare de
regres faţă de anii anteriori și în ceea ce priveşte consolidarea poziţiei noastre
pe plan local, activitatea fiind mult diminuată, iar deziteratul nostru de a face
un pas inainte, in vederea finalizării sediului Comanderiei în turnulfortificaţie, poartă de intrare în cetatea medievală, Turnul Croitorilor, pentru
a putea găzdui şi participa activ la ceremonialuri de
primire în ordin a noi fraţi şi surori a rămas la fel
de îndepărtat.
Realizarea de moment a fost aceea de a obține
din partea instituției responsabile, Municipiul
Sighișoara, Autorizația de funcționare, însă mai
avem mult până când vom aprecia că investițiile sunt
de natură a conferi acestei locații dreptul de a putea
fi numit Sediu de Comanderie.
Comanderia “Petru si Pavel” din Sighisoara
a susţinut în continuare eforturile “Asociaţiei
Filantropia Ortodoxă Sighisoara – Casa
Familiala Sf. Nicolae din Criş “ jud Mures, unde
cresc şi sunt educate fete cu vîrste cuprinse intre 4 si
18 ani,de a crea condiţii de viaţă cît mai bune, astfel
am reusit să aducem un zâmbet pe fața acestor în suflete care au nevoie de
ajutorul nostru, al tuturor,prin oferirea de cadouri cu ocazia Sfintei
Sărbători a Naşterii Domnului.
Acest proiect a fost iniţiat de către parohia Criş pentru ocrotirea copiilor
aflati in dificultate din diferite motive (abandon, violenta, ingradirea unor
drepturi fundamentale) in sistem rezidential, si dezvoltarea, pe perioada
ocrotirii, a deprinderilor de viata independenta in vederea reinsertiei sociale.
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Comanderia A XIV-A “Petru şi Pavel “ Sighişoara, pe lângă
participarea la Capitulul Annual al Ordinului, a înț eles, prin membrii să i
să onoreze invitatia Comanderiei Hermannstadt nr.21,

participând cu dragoste fraternă la lucrările CAPITULULUI
comun de lucru
AL MARELUI PRIORAT GENERAL
MAGISTRAL AL ROMÂNIEI, organizat de către Comanderia Nr.
21 HERMANNSTADT împreună cu Comanderia Nr.46 Sf.
AEGIDIUS AIUD, pentru data de 2830
octombrie
2016,
Lucrările
CAPITULULUI desfasurându-se în
Cetatea Cisnădioara .

Cu deferenţă,
Mândăianu Marius Cristian KTJ
Secretar
ss. indescifrabil
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