RAPORT
al Marelui Priorat General Magistralal Romaniei

Iubiți frați și iubite surori.
Anul acesta, din cauza restricțiilor instituite din cauza pandemiei de COVID 19,
suntem nevoiți să ne întâlnim online, în sistem de videoconferință. Sper că va fi prima și
ultima oară când se va întâmpla acest lucru.
Activitățile noastre, în anul 2020 A.D. (902 A.T.), au debutat cu participarea la
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Ca în fiecare an prezența noastră a fost
notabilă, reafirmându-ne în acest fel angajamentul de a milita pentru apărarea credinței și
pentru a sprijini creșterea influenței religiei creștine în societate.
În data de 15 februarie 2020 A.D, (902 A.T.) s-a desfășurat Capitulul de Înnobilare al
Marelui Priorat General Magistral al României la Lugoj. Ceremonia a fost condusă de către
E.S. Florea Posteucă, EMC și E.S. Iuliu Stocklosa, EMC, Locțiitori ai Marelui Prior General
Magistral al României. Cu această ocazie au fost primiți în Ordin noi Cavaleri din Ungaria.
Au fost asigurate condițiile pentru înființarea unei noi Comanderii în această jurisdicție.
Capitulul Național Anual Administrativ a avut loc la București, în 7 martie 2020 A.D.
(902 A.T.). Ne-am bucurat de prezența E.S. Manfred Augustin - EMC, Marele Prior
Magistral al Austriei, E.S. Snezana Zecevic - EMC, Marele Prior Magistral al Macedoniei de
Nord, E.S. Dejan Jeremic - EMC, Marele Prior General Magistral al Serbiei, E.S. Asen
Asenov - EMC, Marele Prior General Magistral al Bulgariei și Înalt Reprezentant al
Convenției de la București. Deasemenea am avut onoarea să primim delegația Marelui Priorat
General al Franței condusă de E.S. Cavaler Mare Cruce Loius Edmond Gerard Willery,
Marele Maestru al OSMTH și Mare Prior General al Franței. Cu ocazia Capitulul de la
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București a fost constituit Marele Priorat al Ungariei. În demnitatea de Mare Prior al Ungariei
a fost investit regretatul nostru frate Cavaler Mare Cruce Ladislau Elek, Balliv al Ballivatului
„Rosal” al Banatului și Crișanei.
În România, din cauza pandemiei SARS-COV-2, a fost instituită starea de urgență în
perioada 16 martie – 15 mai 2020. După încetarea acesteia s-a luat măsura instituirii stării de
alertă, situație care se menține și în prezent. Restricțiile impuse au perturbat semnificativ
activitatea economică și au generat tulburări în mediul social. Frica, izolarea și pierderea
sensului vieții cotidiene, au avut consecințe psihologice negative asupra populației. Efectele
s-au resimțit și asupra membrilor Ordinului și încș se manifestă în timp. Nu putem aprecia
înca amploarea pierderilor pe care le vom avea dar, cu siguranță, ele se vor dovedi importante
pe masură ce vom parcurge perioadele de criză sanitară și economică.
Încă de la începutul declarării stării de urgență am luat decizia de a constitui la nivel
central, al Marelui Consiliu, cât și regional, Ballivate și Comanderii, structuri de reacție
rapidă în vederea acordaării sprijinului fraților și surorilor aflați în nevoie. S-au inființat 12
„Grupuri de Reacție Rapidă”, formate din 3-5 Doamne și Cavaleri, cu scopul de a de a
prelua toate apelurile fraților și surorilor țn caz de necesitate și oferirea unui sprijin, în măsura
posibilităților, cu respectarea recomandarilor emise de către administrața de stat și locală.
Uneori și o vorbă bună sau un sfat au fost de ajutor. Pentru gestionarea eficientă a situației am
convocat săptămânal, în fiecare zi de mercuri, Capitulul extins al Marelui Consiliu în format
de video-conferință. Am implicat astfel Comandanții de structuri precum și alți membrii în
discuții și în luarea hotărârilor la nivelul Marelui Priorat General Magistral al României.
Atât la nivelul Marelui Priorat cât și la nivelul structurilor subordonate, Comanderii și
Ballivate, s-au derulat activități de strângere de fonduri și achiziționare de materiale de
protecție contra COVID 19 pentru spitale sau alte instituții cum ar fi: Spitalul CFR – Craiova,
Centrul pentru copii cu dizabilități Diakonia – Sebeș, Biserica greco-catolica – Sebeș,
Biserica ortodoxă – Alba Iulia, Maternitatea „Cantacuzino” – București, Spitalul oncologic,
secția copii – București, Căminul de batrâni din Baia Mare, Spitalul județean – Timișoara,
medicii de familie din Arad.
Au continuat acțiunile caritabile în măsura posibilităților și cu respectarea măsurilor
de siguranță sanitare. Împreuna cu Asocația Padre Pio din Cluj am asigurat lunar masa caldă
pentru 100 de persoane și produse de primă necesitate pentru 50 de familii. Au fost donate
produse alimentare și materiale de igiena și protectie pentru cei 800 de asistați de la Valea
Strezii. A fost organizată o tabără la mare pentru copii de la Centrul de plasament Sfântul
Ioan Botazătorul din Aiud.
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La finalul lunii decembrie, urmând tradiția din fiecare an, am efectuat o donație către
Căminul de Bătrâni „Sfânta Maria” din Popești Leordeni. Căminul este un centru sociomedical pentru vârstnici, oferind servicii în sistem rezidențial pentru 40 de persoane.
Asezământul este administrat de către surorile din Congregatio Jesu Romania. Tot în această
perioadă, în spiritul acelorași tradiții anuale, am realizat donația către Biserica Lutherană din
București. Sumele au fost destinate sprijinirii enoriașilor în vârstă și cu venituri mici din
parohie, cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului.
Valoarea actelor caritabile si a donațiilor, realizate prin Asociația Magnus Prioratus
Romaniae și ale Asociații locate, constituite de către structurile subordonate, Comanderii și
Ballivate, s-au ridicat la aproximativ 225.000 Euro.
Pe lânga acestea, Comanderiile din Baia Mare și Timișoara au demarat acțiuni de
colectare de telefoane și tablete second hand. Acestea vor fi donate copiilor instituționalizați
pentru a putea participa la școala online, măsura impusă de pandemie.
În perioada raportată au fost organizate Capitule online de catre Comanderiile din
București, Pitești și Cluj-Napoca. Dupa incetarea starii de urgenta, pe 16 mai 2020, au fost
organizate Capitule în format hibrid, online și cu prezență fizică, în limita numarului de
persoane admis (50 de participanți). Astfel de Capitule au fost organizate de catre
Comanderiile din Cluj-Napoca, Ilfov și Bucuresti. Au avut loc Capitule lunare, in aer liber,
organizate de către Ballivatul Transilvaniei și de către Ballivatul Banatului și Crișanei, cu
participarea Comanderiilor din jurisdicție.
La finalul lunii septembrie a avut loc un Capitul de innobilare, în aer liber, in zona
Transilvaniei. Ceremonia avut loc la Moneasa, jud. Arad, în data de 26 septembrie 2020
A.D. (902 A.T.). Ceremonia a fost condusă de E.S. Dan Vasiliu - EMC, Marele Prior General
Magistral al României. La lucrări a participat, online, E.S. Gerard Willery - EMC, Marele
Maestru al OSMTH. Lucrările s-au desfășurat cu respectarea măsurilor de protecție împotriva
pandemiei de COVID-19 și a regulilor sanitare recomandate de către reprezentanții
administrației centrale și locale.
Pe parcursul anului 2020 A.D. (902 A.T.) au fost înnobilați și primiți în Ordin un
număr de 25 de Cavaleri și Doamne.
Am dat curs apelului Sanctității Sale Papa Francisc, preluat de către Consiliul
Ecumenic al Bisericilor și de către Conferința Bisericilor din Europa. Astfel, în 25 martie, la
ora 12:00 am rostit împreună rugăciunea domnească „Tatăl nostru”. Pe data de 10 septembrie
am organizat o rugaciune ecumenică pentru „sănătatea Pământului”. Rugăciunea a avut loc la
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Biserica Evanghelică C.A. (Lutherană) din București. Au participat reprezentanți ai Bisericii
Lutherane, Romano-Catolice și Ortodoxă Armeană.
În data de 15 octombrie 2020 A.D s-a desfășurat, la Catedrala Bisericii Ortodoxe
Armene din București, o rugăciune pentru sufletele ostașilor și civililor nevinovați care au
murit în conflictul din Nagorno Karabah și pentru reinstaurarea păcii în regiune. Ca buni
creștini, practicanți ai religiei iubirii față de aproapele și promotori ai principiilor cavalerești,
am participat alături de comunitatea armeană din România la acest eveniment.
La propunerea Marelui Consiliu al Marelui Priorat General Magistral al României am
înaintat, în luna aprilie, o scrisoare către Consiliul Național al Audiovizualului. Am solicitat
să se facă o recomandare către operatorii de televiziune privind limitarea sau eliminarea din
grila de programe a filmelor cu tematică catastrofică, despre pandemii sau filme horror. Am
considerat că acestea pot amplifica nedorit starea de anxietate și depresie a populației în
condițiile impuse de pandemie.
Cu mâhnire am luat act de decizia președintelui Republicii Turce de a transforma
Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopole (azi Istanbul) în lăcaș de cult musulman. Am
îndemnat spre rugăciune către bunul Dumnezeu pentru-a ne da putere și înțelepciune spre a
îndrepta lucrurile așa cum este în firea lor. Cuvântul nostru l-am facut cunoscut printr-un
comunicat, din data de 12 iulie 2020 A.D., preluat cu succes de către agențiile de presă din
România.
În data de 3 decembrie 2020 A.D. (902 A.T.) am emis un Comunicat de presă în care
am atras atenția că există, din nefericire, tendințe de a îngrădi libertatea de credință. I-am
îndemnat pe reprezentanții administrației centrale și locale să nu aplece urechea la cântecul
de sirenă al celor ce, în numele unor „filosofii” materialiste și progresiste, resping fățiș sau
disimulat manifestarea credinței în Dumnezeu și promovează ideologii potrivnice libertății de
a alege.
În perioada noiembrie-decembrie 2020 A.D. (902 A.T.) s-a desfășurat, în format
online, seria de conferințe organizate de Verba Artis în parteneriat cu Universitatea Hyperion
din București și cu Marele Priorat General Magistral al României al OSMTH. Prelegerile au
fost susținute de Dr. în Arte vizuale Mariana Cîmpeanu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România. Conferințele au avut ca titlu: Periplu în iconografia bizantină; Icoana bizanină,
fundament al picturii religioase și Viziuni ale sacrului în arta contemporană.
Voi prezenta, succint, activitatea financiară a Asociației Magnus Prioratus Romaniae.
Cifrele se referă la activitatea derulată la nivel central, al Marelui Priorat General Magistral al
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României. Acestea se completează cu acțiunile derulate de către structurile administrativteritoriale subordonate.

TOTAL VENITURI

235.768

din care contributii anuale

75.100

PRINCIPALELE CATEGORII DE CHELTUIELI 205.000
acte caritabile si donatii

65.000

consumabile

5.800

prestari servicii

6.000

cheltuieli cu regalia

70.200

cheltuieli cu evenimentele

58.000

Toată activitatea noastră a fost consemnată în Procesele Verbale ale Capitulelor de
Mare Consiliu și a fost postată pe pagina de Facebook a Marelui Priorat General Magistral al
Romaniei si pe website-ul www.osmth.ro.

Ordinul și lumea – misiune și implicare
Dragi frați și surori, vedem tot mai multe semne îngrijorătoare cu privire la devenirea
societății umane. Întotdeauna au existat forme de manifestare ale răului. Oamenii le-au pus pe
seama diavolilor, duhurilor necurate, ielelor, strigoilor sau alte entități malefice. Mai nou sunt
teorii care susțin intervenția reptilienilor sau a ocultei mondiale. Indiferent cum denumim
aceste entități cu „sânge rece”, lipsite de empatie, egocentriste, dominate de ură și frustate de
neputința lor de a trăi ci doar de a exista, ele au acționat prin oameni care, cu voie sau fără de
voie, s-au pus în slujba lor. Aceste forme sunt de regulă doar accidente lipsite de substanță.
Nu sunt înzestrate cu ființă proprie și nu beneficiază de consistență ontologică. Se manifestă
doar în absența lui Dumnezeu.
Lumea a fost creată în beneficiul omului și croită după măsura lui. El a fost ales să o
contemple, să o cunoască și să se bucure de descoperirile lui. Succesul presupune însă
nevoință, înțelepciune, măsură, iubire și mai ales credință. Astfel Sufletul se bucură și,
împreună cu el, Dumnezeu. A-L îndepărta din viață și a alege slujirea răului poate aduce,
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aparent și vremelnic, plăceri și împliniri lumești. Sunt plăceri ale trupului dar Sufletul suferă
despărțirea de Creator. Omul a fost dăruit cu rațiune și libertatea de a alege.
Cu trecerea timpului societatea umană a acumulat tot mai multă cunoaștere, a deslușit
tot mai multe taine și descoperit tot mai multe feluri în care să-și îmbunătățească modul de a
trăi. În același timp s-au rafinat și metodele de intruziune a răului în lume. Mândria, lăcomia,
orientarea către un scop material mai degrabă decât spre unul spiritual, au favorizat trecerea
de la dimensiunea transcedentă a ființei umane către una mundană. Manipularea conștiințelor
s-a bazat pe așazisa toleranță din partea multora sau autosuficiența altora. În numele
drepturilor universale, a iubirii față de natură, a libertății de conștiință, toate interpretate într-o
manieră greșită, omul este pe calea de a pierde chiar lumea creată și dăruită lui. Omul s-a
aliat cu răul împotriva lui și a lui Dumnezeu. Iluminismul a reprezentat un pas important spre
acest destin. Împachetate atrăgător noile teorii progresiste promiteau victoria rațiunii și
eliberarea individului de toate angoasele metafizice. Se trâmbița apariția omului nou, stăpân
pe sine, rațional, corect, unic și întreprinzător. De aici și până la triumfalismul cu care
Nietzsche proclamă că „Dumnezeu este mort” profețind, mai apoi, nașterea supraomului nu a
fost decât un pas. Lucrurile au evoluat și s-au transformat în diverse experimente menite să
dea încredere în cultura secularizată modernă, în suficiența științei și a progresului
tehnologic, astfel încât credința în existența obiectivă a lui Dumnezeu să devină imposibilă și
mai ales ne-necesară.
Astăzi ne confruntăm cu două curente, de aceeași sorginte progresistă, aparent într-o
luptă antitetică. Unul dintre ele, dovedit utopic și în contradicție cu firea umană, continuă săși revendice utilitatea socială luptând în fapt pentru privilegii. Este vorba de materialismul
dialectic științific, promovat în comunism, deghizat acum sub forma socialismului,
umanismului sau alte doctrine asemănătoare. Celălalt curent, la fel de anacronic cu ființa
umană, este reprezentat de consumerismul-hedonist. Se identifică cel mai lesne în cultura
corporatistă, a multinaționalelor, și are pretenția de a fi soluția pentru toate problemele
sociale și existențiale. Poate fi oare fericirea echivalată cu comoditatea de a consuma, izolat,
în privat, bunurile oferite de piața actuală? Și totuși suntem încurajați și tentați, printr-o
multitudine de reclame, precum și îndemnați, pentru siguranța noastră, sănătate și o calitate a
vieții superioară, să acceptăm fără rezerve oferta lor. De ce ar mai fi nevoie să părăsim
mediul sigur al habitatului pentru a ne întâlni unii cu alții? Avem rețele de socializare, deviceuri performante, emisiuni de divertisment, putem comanda online și așa mai departe.
Informația ne este servită gata prelucrată de tot mai mulți influenceri recompensați material
dar mai ales prin satisfacerea orgoliilor și a mândriei lor de „a fi cineva important”. Cultura
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este redusă la dreptul de liberă exprimare chiar în lipsa oricărui talent sau valori. Civilizația
este redusă la „aici și acum”. Istoria și tradiția sunt prezentate ca ceva desuet.
Iubiți frați și iubite surori, doar credința, speranța și iubirea mai stau în calea
distrugerii umanității. Unde este credinţă există şi speranţă. Împreună cu cele două se
sporește şi dragostea. Iubirea o datoratăm în primul rând Lui Dumnezeu, după aceea
aproapelui și mai pe urmă nouă înșine. Credinţa fără iubire conduce la fanatism. Iubirea fără
credinţă înseamnă doar sentimentalism. Credinţa nu se poate manifesta fără nădejde şi fără
dragoste.
Iubiți frați și iubite surori, vremurile pe care le trăim sunt o încercare pentru fiecare
dintre noi dar și pentru Ordinul pe care-l slujim. Uniți vom câștiga această luptă și vom ieși
întăriți. Este necesar să ne susținem unii pe alții pentru a nu deznădăjdui și a nu abandona.
Legământul nostru sacru de a apăra religia creștină trebuie în orice clipă reînnoit prin acțiune
și atitudine militantă. Dacă printre noi se află unii care ezită sau se simt nepregătiți pentru o
astfel de încercare vom înțelege, cu îngăduință și compătimire, alegerea de a nu mai fi lângă
noi. Le cerem însă să fie sinceri și să dea dovadă de cavalerism anunțându-ne decizia lor.
Dragi frați și surori, trebuie să fim pregătiți cum se cuvine pentru a apăra credința și
principiile cavalerești. Vă recomand să nu întreprindeți acțiuni care v-ar putea pune în pericol
inutil. Suntem un Ordin militar creștin. Strategia noastră trebuie să fie unitară și bine
coordonată. Avem șansa de a asista la o luptă furibundă pentru putere între cele două forțe ce
servesc răului. Deocamdată avem un mic răgaz în care ne putem pregăti și în care putem
analiza slăbiciunile lor. Se aproprie însă momentul în care va trebui să ne confruntăm cu toate
acestea. De aceea trebuie să ne exprimăm puternic și vizibil poziția noastră în societate.
Astfel, atunci când timpul va veni, ne vom cunoaște aliații și vom ști cine nu este împreună
cu noi.
Iubiți frați și iubite surori, anul care vine nădăjduiesc că ne vom putea întâlni la
Capitulul Național Anual așa cum am facut-o și în anii trecuți. Vom avea ocazia să ne
revedem, să ne împărtășim lucrurile bune pe care le-am realizat împreună și să ne încurajăm
unii pe alții în lucrarea templieră viitoare. Cu siguranță că vom avea ocazia să ne vedem, întrun cadru mai restâns, și până atunci. Nu uitați niciun moment de misiunea pe care de
bunăvoie ne-am asumat-o și de datoria pe care o avem. Credința, speranța și iubirea să ne
inspire faptele noastre ce le inchinăm în numele și în Duhul lui Dumnezeu. Pretutindeni și în
tot timpul practicați virtuțile creștine și promovați principiile cavalerești. Faceți ca ele să fie
prețuite și insușite și de cei din jur. Ajutați oamenii să nu cadă în ispita celor lipsiți de Suflet
și să nu se lase amăgiți de antropocentrismul promovat de ei. Feriți-vă, pe voi și pe ceilalți, să
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nu fiți amăgiți de false ideologii. Dumnezeu a înzestrat omul cu dorința de a cunoaște, de a fi
curios și a cerceta Lucrarea Sa. Acest lucru însă nu poate fi despărțit de credință. Prețuiți
știința și tehnologia și folosiți-le cu măsură și înțelepciune. Deosebiți astfel darul divin de
fructul otrăvit al vrășmașului. „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii
Mei; Și veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8, 31-32)
Frați și surori, Sergenți și Scutieri, Nobili Cavaleri și Nobile Doamne, fiți cu inima
curată, blânzi dar fermi în apărarea și promovarea idealurilor templiere și nu vă abateți de la
Calea ce Dreaptă. Dumnezeu să fie cu voi, să vă apere și să vă călăuzească.

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam!

Bucuresti, 31 martie 2021 A.D. (903 A.T.)

Cav. Mare Cruce Dan VASILIU
Marele Prior General Magistral al României
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