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Excelenței Sale
Cavaler Mare Cruce Dan Vasiliu
Marele Prior General Magistral al României

Comanderia Sf. Pantelimon-Ilfov, deși aflată într-un proces de evaluare a
activității sale din ultimii ani, a rămas activă în cadrul MPGMR deși în momentul
de față are un număr mic de membri.
 Principala activitate a Comanderiei a constat în susținerea efortului de
comunicare publică a Marelui Prior General Magistral al României într-o
perioadă în care restricțiile au afectat Biserica și au pus, din nefericire, sub
semnul întrebării libertatea de credință.
 De asemenea, Comanderia a participat anul trecut, prin donații, la acțiuni
caritabile, cum ar fi: cea organizată de Comanderia nr. 10 – Cluj (“Pâinea

noastră cea de toate zilele”) și cea organizată de Comanderia nr. 4București (acțiune de ajutorare pentru tabăra de copii de la Valea Plopului)
 Comanderia fost activă în cadrul Grupurilor de Reacție Rapidă create pentru
ajutorarea reciprocă a membrilor MPGMR în perioada stării de urgență.
 Comanderia a participat la rugăciunea pentru sănătatea planetei, Biserica
Lutherană – București.
 Membrii Comanderiei, ca și anii trecuți, au participat în București la
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor.
Propuneri:
 Situația epidemiologică a deschis noi căi de comunicare și întâlnire fraternă.
În aceste condiții, propun Marelui Prior General Magistral spre analiză o
posibilă hotărâre ca la nivelul Comanderiilor din București și Ilfov să existe
Capitule comune o dată la două luni sau trimestriale în format online. Iar
întâlnirile să fie conduse din Camera Capitulară de la sediul MPGMR, prin
rotație, de către un Comandat.
 Crearea unui site al Comanderiei și/sau a unui site comun al tuturor
Comanderiilor din București și Ilfov care să promoveze acțiunile în care au
fost implicate Comanderiile și care să promoveze, în același timp, acțiunile
MPGMR și site-ul osmth.ro.
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