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Raport 

privind activitatea Marelui Priorat al României în anul 2005 

şi propuneri privind planul de acţiune pentru anul 2006 

  

  

Iubiţi fraţi şi iubite surori, Cavaleri şi Doamne ale Templului, 

  

Suntem astăzi la un moment de bilanţ, in care ne putem bucura împreunaă pentru realizarile 

noastre din anul 2005. Cred că cel mai important lucru care s-a intamplat în această perioadă 

a fost posibilitatea de a ne cunoaşte şi de a lucra impreună pentru implinirea idealurilor nobile 

ale Ordinului nostru. A fost un an in care numărul nostru a crescut, un an in care ne-am 

consolidat in plan naţional, un an in care am inţeles mai bine rolul nostru, al fiecaruia, in 

societate şi menirea noastră ca membrii ai Cavaleriei Domnului nostru Iisus Hristos. 

Acţiunile la care cu totii am participat ne-au adus inălţare spirituală şi sentimentul că putem 

aduce bucurie, că putem alina suferinţele aproapelui sau, că putem sprijini implinirea 

visurilor celor din jur. 

  

Momente deosebite am trăit impreună cu Monseniorul Sociu – Mare Capelan al Marelui 

Priorat al României - in luna martie 2005, atunci când ne-am rugat impreună pentru sufletele 

inaintaşilor noştri cavaleri templieri sau pe 29 august la biserica Bărăţia când am participat la 

slujba ecumenica a Sfântului Ioan Botezatorul. Momente la fel de pline de har am trăit cu 

ocazia investirilor de noi Cavaleri şi Doamne ale Templului, la biserica Lutherană, 

incununate de predicile ţinute de Prim Preotul Dr. Daniel Zikeli  – Mare Capelan al Marelui 

Priorat al Romaniei. Multumim Domnului ca am avut şansa de a avea drept păstori spirituali 

doi oameni cu har şi cu dăruire dorindu-ne şi pe mai departe să ne îndrume pe calea pe care 

am pornit. 

  

 



O S M T H
M M

rdo upremus ilitaris empl i ierosolymitani
agnus agisterium - Porto, Portugal

M P Ragnus r ioratus omaniae

 

 

Iubiţi fraţi şi surori, dacă la începutul anului 2005 Marele Priorat al României avea în 

subordine şase Comanderii, la sfârşitul anului numarul Comanderiilor active pe teritoriul 

României era de opt, fiind create premizele constituirii a încă patru cu titlu provizoriu până la 

data emiterii Edictelor. Comanderiile înfiinţate în această perioadă au fost: Sfântul Petru – 

Ploieşti şi Vlad Ţepeş – Ilfov. Cele patru Comanderii în formare au fost: Porolissum – Zalău, 

Sfântul Ioan Evanghelistul – Baia Mare, Sfântul Bernard de Clairveaux – Cluj şi Sfântul Ioan 

Botezătorul – Piatra Neamţ. Pe parcursul anului numărul nostru a crescut de la 112 la 227 de 

membri. 

  

In cursul anului 2005, Marele Priorat al Romaniei a derulat activitatea financiara prin 

conturile asociaţiei Magnus Prioratus Romaniae. Astfel, totalul veniturilor a fost de 

138.432,24 RON repartizate conform bilantului contabil. 

  

Actiunile caritabile  patronate de Marele Priorat al Romaniei s-au concretizat în: bursa lunară 

pentru o elevă de liceu, un sprijin financiar pentru un elev de liceu care a primit o bursă de 

studii in S.U.A., donaţii către biserica Evanghelică – Lutherană, donaţii către căminul Sfântul 

Ioan, căminul de bătrâni Sfânta Maria, parohia ortodoxă Păuleasa. Desemeni Ordinul a 

sponsorizat o parte din cheltuielile liceului Spiru Haret ocazionate de “Concursul 

internaţional de arte şi meserii”. O acţiune de amploare a Marelui Priorat al României au fost 

donaţiile în bani către o parte din familiile afectate de inundaţii din comuna Proviţa de Jos. 

Cu acesată ocazie a fost donată şi o sumă de bani către primăria comunei Proviţa pentru 

refacerea sistemului de captare a apei potabile. Toate aceste acţiuni caritabile se completeaza 

cu multe altele efectuate de membrii Marelui Priorat al României in numele Ordinului sau 

cele efectuate de Legatul Magistral pentru România in numele Marelui Priorat al Romaniei. 

  

La acestea se adaugă şi acţiunile caritabile organizate de Comanderiile din subordine şi care 

vor fi detaliate în rapoartele fiecărei structuri. Rapoartele vor completa şi vor deveni parte 

integrantă din prezenta dare de seamă. 
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Iubiţi fraţi, iubite surori, Marele Priorat al României al OSMTH, fidel scopurilor Ordinului, a 

demarat în cursul anului 2005 activităţi de studiu şi de cercetare. In acest sens, în data de 14 

mai 2005, sub egida Marelui Priorat al României şi sub coordonarea Nobilului Cavaler 

Comandor Cristian Tiberiu Popescu a avut loc primul simpozion naţional al Ordinului cu 

tema “Istorie şi spiritualitate templieră”. Momentul ales pentru desfăşurarea simpozionului a 

permis şi evocarea uneia dintre cele mai mari sărbători templiere – Cincizecimea (Rusaliile)- 

subiect abordat în lucrarea de deschidere prezentată de Marele Capelan al Marelui Priorat al 

României Monseniorul Ilieş Sociu. Prin bunăvoinţa Legatului Magistral  pentru România, 

Cav. Mare Ofiţer Domenico Guzzonato, Marele Maestru al OSMTH Alteţa Sa Eminentissimă 

Contele Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes a fost informat despre eveniment şi ne-

a transmis o scrisoare de felicitare pentru acest demers. 

  

Anul 2005 a fost un prilej de sărbătoare pentru Ordinul Suprem Militar al Templului din 

Ierusalim prin împlinirea a 300 de ani de la elaborarea şi publicarea Statutelor de la Versailles 

sub conducerea Marelui Maestru din acea vreme Ducele Filip de Orleans - Regent al Franţei. 

Totodată, acest an, a reprezentat şi aniversarea unui an de la constituirea pe teritoriul ţării 

noastre a Marelui Priorat al României al OSMTH. Având autorizarea din partea Marelui 

Maestru pentru a marca tricentenarul Statutelor din 1705, Marele Priorat al României a 

organizat un Capitul Internaţional care s-a bucurat de prezenţa delegaţiilor Marelui Priorat al 

Franţei, Marelui Priorat al Angliei şi al Ţării Galilor şi ai Marelui Priorat al Italiei. 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Excelenţei sale Cav. Mare Cruce James Mangan, 

Consilier al Marelui Magisterium al OSMTH. Slujba religioasă a avut loc la biserica Bărăţia 

din Bucureşti însoţită de o ceremonie de investire de noi Cavaleri şi Doamne ale Templului. 

A fost emisă o plachetă care să evidenţieze ambele momente aniversare şi s-au emis diplome 

pentru toţi participanţii. 

  

Delegaţii ale Marelui Priorat al României al OSMTH au participat la Capitulele 

Internaţionale cele mai semnificative. 
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In perioada 22-24 aprilie 2005 delegaţia Marelui Priorat al României condusă de Marele Prior 

a participat alături de delegaţia Marelui Priorat al Angliei şi al Ţării Galilor la Capitulul 

Internaţional de la Tallin - Estonia. Prin mandatul conferit de Marele Maestru al OSMTH, 

Alteţa Sa Eminentissimă Contele Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes, Excelenţa sa 

Cav. Mare Cruce James Mangan, Consilier al Marelui Magisterium, în prezenţa delegaţiilor 

prezente a constituit Prioratul Estoniei. Slujba religioasă precum şi ceremonia de constituire 

s-au ţinut în catedrala Lutherană din Tallin. 

  

In perioada 9-11 septembrie 2005 delegaţia Marelui Priorat al României condusă de Marele 

Prior a participat la Capitulul Internaţional al Marelui Priorat al Franţei la Paris. Cu această 

ocazie a avut loc şi o şedinţă a Asociaţiei Cavalerilor Templieri sub conducerea Cav. Mare 

Cruce James Mangan în calitate de preşedinte executiv asistat de Cav. Mare Ofiţer David 

Lunt în calitate de secretar al asociaţiei. La şedinţă au participat cu drept de vot Mari Priori, 

Priori sau reprezentanţi ai acestora din: Anglia, Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, 

Olanda, S.U.A., Polonia, Germania, Australia, Scoţia, Ţara Galilor şi România. La şedinţa 

Asociaţiei Cavalerilor Templieri s-au discutat probleme privind un viitor regulament, 

probleme privind procedurile de admitere a altor Priorate sau Mari Priorate, probleme legate 

de relaţii şi proceduri între membri, stabilirea unui sediu, a unui secretariat permanent şi a 

unei trezorerii. Toţi participanţii au fost de acord ca în fiecare an, prin rotaţie, fiecare ţară să 

găzduiască reuniunea Asociaţiei Cavalerilor Templieri. Prima reuniune de acest fel va avea 

loc în 2006, în luna sepembrie la Bucureşti. În dupăamiaza zilei de 10 septembrie 2005 a 

urmat ceremonia de investire a noilor Cavaleri şi Doamne ale Templului urmată de dineul de 

gală. A doua zi, 11 septembrie, toţi participanţii au pornit într-o croazieră pe Sena, purtând 

ţinuta templieră (mantie şi însemne). Punctul final a fost l”Ille de la Cite, locul unde a avut 

loc supliciul Marelui Maestru al Ordinului Jacques de Molay, marcat astăzi printr-o placă 

comemorativă. Aici a avut loc o scurtă ceremonie în memoria Marelui Maestru Jacques de 

Molay şi a martirilor Ordinului. 

  

In perioada 23-25 septembrie a avut loc Capitulul Internaţional al Marelui Priorat al Spaniei – 

Priorat Magistral al OSMTH. Delegaţia României a fost condusă de Cav. Comandor Răzvan  
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Şindilaru – Comandant al Comanderiei “Ştefan cel Mare” – Iaşi. Evenimentul a avut loc la 

Mănăstirea Franciscană de la Arenas de San Pedro (Ávila). 

  

In perioada 18-20 noiembrie 2005 a avut loc Capitulul Internaţional al Marelui Priorat al 

Angliei şi al Ţării Galilor la Londra. Delegaţia Marelui Priorat al României al OSMTH a fost 

condusă de Marele Prior al Romaniei. Slujba religioasă şi ceremonia de investire a noilor 

Cavaleri şi Doamne ale Templului a avut loc la biserica Anglicană “Sfântul Andrei” din 

Londra. O parte a delegaţiei a ajuns în Anglia cu o săptămână inainte de eveniment şi a 

participat la o excursie la diferite obiective din Scoţia şi Anglia. Cu aceasta ocazie 

participanţii la excursie au vizitat Capela de la Rosslyn. Pe parcursul manifestărilor prilejuite 

de Capitulul Internaţional din Anglia, delegaţiile prezente au avut ocazia să vadă în original 

“Carta Transmiterii” – document fundamental care atestă continuitatea Ordinului Templului 

după 1314 până în prezent. 

  

Iubiţi fraţi, iubite surori, anul 2005 a prilejuit strângerea legăturilor dintre Marele Priorat al 

României şi alte Mari Priorate ale Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim. În 

acest program s-a încadrat şi vizita unei delegaţii a Marelui Priorat al Angliei in perioada 12-

14 iulie 2005, condusă de Marele Prior Emerit al Angliei, precum şi vizita Cav. Mare Cruce 

Gerard Willery, Ambasador al Marelui Priorat al Franţei în data de 29 august. Totodată, cu 

ocazia Capitulului Internaţional de la Paris a fost semnată “Carta de Alianţă” între Marele 

Priorat al Franţei şi Marele Priorat al României. 

  

Iubiţi fraţi, iubite surori, Marele Priorat al României a reuşit in anul 2005 să acopere toate 

obiectivele propuse şi a încercat, în măsura puterilor şi al sprijinului acordat de voi toţi, să le 

ducă la bun sfârşit. Anul 2006 este un an al consolidării structurilor teritorial – administrative 

şi un an în care trebuie să ne facem cunoscută cât mai mult prezenţa în societate. Acţiunile 

noastre, atât ale Marelui Priorat al României cât şi ale structurilor subordonate trebuie sa 

manifeste profesionalism şi să demonstreze utilitatea noastră. Nu trebuie să uităm că 

societatea românească este intoxicată cu tot felul de informaţii. Şi referitor la Ordinul nostru 

pot apărea stări de confuzie, generate în general de necunoaştere. Astfel Ordinul nostru poate  
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fi confundat cu tot felul de corpuri ale altor organizaţii şi asta numai datorită folosirii unor 

denumiri asemănătoare. Să nu uităm apariţia în România a unor Comanderii din subordinea 

aripii schismatice americane (schisma din 1995 când o aripă a Marelui Priorat al SUA s-a 

delimitat de Marele Maestru Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes – continuator legal 

al Marilor Maestri ai Ordinului). Pe lângă afirmaţiile reprezentanţilor lor care nu dovedesc 

decât lipsa de cunoaştere a istoriei recente a Ordinului, afirmaţia cea mai grava a lor este 

aceea că ei reprezintă linia adevărată. Stimaţi Cavaleri şi Doamne ale Templului, îmi permit 

să pun o întrebare: cum poate fi mai adevărată o structură care se rupe dintr-un corp al 

Ordinului (adică din Marele Priorat al SUA), indiferent de calitatile celor care o conduc, in 

raport cu Ordinul însăşi care rămâne unit în jurul Marelui Maestru ? Chiar dacă ulterior 

conducătorul acestei ramuri schismatice se autoproclamă “Mare Maestru”, neagă “Carta 

Transmiterii” şi Statutele din 1705, continuitatea Ordinului şi începe să constituie structuri în 

lume nimeni nu îi poate conferi calitatea de “adevărat”. Acest lucru nu îl poate conferi decât 

linia istorică. Indiferent de existenţa sau nu a acestor distorsiuni, Marele Priorat al României 

prin asociaţia “Magnus Prioratus Romaniae” este unic deţinător pe teritoriul României a 

licenţelor de folosire a siglei şi a denumirii OSMTH în formă completă sau prescurtată iar 

acest fapt este înregistrat la OSIM. 

  

Marele Priorat al României al OSMTH va continua în anul 2006 politica de strângere a 

legăturilor cu Bisericile Creştine, de sprijin al mişcarii ecumenice şi de practică a 

apostolatului laic. Pentru că legăturile şi ajutorul între membrii trebuie să se manifeste cât 

mai des, Marele Priorat al României al OSMTH a înfiinţat “CLUB T”, club templier destinat 

membrilor şi simpatizanţilor Ordinului. Marele Priorat al României îşi propune să dezvolte 

activitatea de cercetare şi de studiu, în acest sens constituindu-se “Centrul templier de studii 

şi cercetări medievale şi ale Ordinelor Cavalereşti”. Colectivul acestui centru va coordona 

conferinţele şi simpozioanele care se vor organiza sub egida Marelui Priorat al României al 

OSMTH. Nu ne îndoim că acţiunile caritabile vor continua şi se vor declanşa acţiuni noi ca 

aceea de a oferi in zilele de duminică o masă unui grup de persoane nevoiaşe. Pentru 

proiectele de anvergură viitorul Mare Consiliu împreună cu Marii Ofiţeri Executivi, cu Marii  
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Consilieri şi cu Comandanţii structurilor subordonate vor identifica cele mai optime căi de 

urmat. 

  

Marelui Priorat al României al OSMTH îşi propune să constituie un corp al tinerilor între 12 

şi 18 ani, copii ai membrilor, care să desfăşoare activităţi specifice organizaţiilor de cercetaşi, 

structură care să constituie un exemplu pentru alte Mari Priorate din lume şi care să aibă 

legături cu mişcări similare. Acest corp va face voluntariat in acţiunile caritabile organizate 

de Marelui Priorat al României al OSMTH, primind indrumare din partea Ordinului şi din 

partea Marilor Capelani. Am convingerea că acest gen de activitate poate şi trbuie să asigure 

în timp coerenţa generaţiilor în cadrul Ordinului. 

  

 Iubiţi fraţi, iubite surori, am convingerea că în material v-a oferit o imagine de ansamblu 

asupra activităţii noastre în anul 2005. Acest lucru nu poate decât să vă facă mândri că 

aparţineţi acestui Ordin şi în special Marelui Priorat al României. Ţinta noastră este ca 

sporind numărul celor ce se alătură nouă să crească şi amploarea acţiunii noastre în societate, 

profesionalismul nostru dorinţa noastră de a ne ridica la nivelul înaintaşilor noştri. Prin 

credinţă şi având încredere în puterile noastre sunt sigur că vom reuşi. Marele Priorat al 

României al OSMTH trebuie să acţioneze unitar iar fiecare dintre noi trebuie să pună mai 

presus interesului personal sau de grup interesul nostru, al Ordinului. Comanderiile şi toate 

celelalte structuri subordonate trebuie să răspundă prompt la comanda Marelui Priorat, iar 

acţiunile fiecăruia trebuie sprijinite pe cât posibil de către toţi ceilalţi. Nu există o competiţie 

între Comanderii sau alte structuri, iar meritele fiecăruia vor fi cântărite numai de Dumnezeu. 

In tot timpul trebuie să ne comportăm şi să ne raportăm acţiunile la deviza Ordinului nostru: 

  

“NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !” 

 

            Bucureşti, 4 martie 2006 A.D. ( 888 A.T. ) 

  

     Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU 

                 Marele Prior al României 


