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        Ca si anul trecut, Comanderia nr. 8 Sf.  Pantelimon- Ilfov s-a axat in 

decursul lui 2013 pe studiul aprofundat al intregii Istorii Biserici Crestine. 

Obiectivul este acela ca fiecare membru al Comanderiei sa detina la finalul 

dialogului nostru bagajul necesar de cunostinte referitoare la crestinism. Iar 

scopul este acela ca fiecare reprezentant al Comanderiei sa poata sustine la 

sfarsitul studiului Liturghia de dupa Liturghie sau Apostolatul Laic. Acest efort 

de cunoastere  se face sub coordonarea Fr. Ionel Dumitru. Studiul  a ajuns in 

momentul de fata la inceputurile celui de-al doilea mileniu de crestinism. 

       De  asemenea,  Comanderia nr. 8  Sf . Pantelimon-Ilfov, cu ajutorul  Fr. 

Bogdan  Apostolescu, s-a implicat in editarea revistei “Non Nobis Domine”  a 

Marelui Priorat General Magistral al Romaniei.  

      Mai mult, ca in fiecare an fratii si surorile din Comanderie participa la  

Saptamana de Rugaciune  pentru unitatea tuturor  crestinilor, eveniment 

deosebit  de important din perspectiva ecumenica si care se desfasoara regulat  

in toata lumea crestina. 
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Perspective pentru anul 2014: 

 

1. Dupa ce vom considera ca stapanim in detaliu fenomenul religios 

crestin, vom demara intalniri cu preotii confesiunilor apostolice in 

vederea imbunatatirii cunostintelor noastre. In trecutul apropiat am avut 

deja  o intrevedere cu parintele paroh  Bogdan Paul, preot in cadrul 

Bisericii Armene, intalnire care, consideram noi, a adus si un plus de 

notorietate Marelui Priorat General Magistral al Romaniei. 

2. Un alt obiectiv pentru anul 2014 vizeaza o extindere a  activitatii 

noastre care sa se indrepte si spre o zona mai aplicata, aceea de 

intrajutorare. Analizam, de exemplu, colaborarea cu un camin de copii 

sau de batrani. 

3. Avem in vedere, in contextul in care se apropie si Capitulul Aniversar al 

MPGMR, sa aducem- si prin aportul nostru-  un plus de calitate revistei 

Marelui Priorat, dar si evenimentului ce va avea loc in a doua parte a 

anului 2014. 
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