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Anul  Templier 897 (anul Domnului 2015)  a fost caracterizat în ceea 
ce priveşte ActivitateaComanderiei A XIV-A “Petru şi Pavel “ Sighişoara 
,ca fiind  un an îndreptat spre latura umană a fiecărui frate atât spre 
autocunoaştere, autocunoaştere definită, conturată din punct de vedere 

intim, a evoluţiei în ceea ce priveşte menirea 
noastră ca reprezetanţi  în societate ai 
spiritului cavaleresc şi creştin, cât şi o 
autocunoaştere  în urma aprecierii 
exteriorizării propriei personalităţi, aşa cum a 
fost percepută şi apreciată de ceilalţi fraţi din 
cadrul comanderiei sau din Ordin. 

Această dezvoltare a laturii umane, ca 
exponenţi ai acestiu Ordin, a fost esenţa 

tuturor  întâlnirilor, contactelor, lucrărilor comune organizate şi desfăşurate 
în acest an 897, Comanderia încercând   ca , cel puţin, prin reprezentanţi să 
dăm curs, să participăm şi chiar să ne implicăm în evenimentele, lucrările la 
care am fost invitaţi şi, nu în ultimul rând,să iniţiem şi noi astfel de 
momente relaţionare. 

Ca atare, deşi vom enumera evenimente la care participarea este 
obligatorie, acestea au constitui premisele iniţierii de lucrări comune , de 
mică însemnătate raportate la scopul suprem al Ordinului , dar importante, 
cum menţionam anterior, faţă de dezvoltarea fiecăruia dintre noi,a laturii 
umane, cât şi incercarea noastră, în limitele proprii, de ajutorare a celor  
aflaţi în nevoie, incă o mică cărămidă la temelia construcţiei Ordinului. 

În luna ianuarie, Comanderia, prin reprezentant a înţeles să ajute, să 
susţină cu alimente eforturile unor binefăcători ai celor nevoiaşi, indiferent 
de forma lor de organizare, Casa Familială din Criş, Centru de zi Laslea 
unde sunt trataţi bătrani suferinzi şi Centru de zi pentru Bătrâni 
Sighişoara. 
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În luna martie, am participat la Capitulul Naţional, unde, în urma 
discuţiilor, am reuşit să programăm pentru luna iunie, lucrări comune cu mai 
multe comanderii, eveniment care a avut loc la Sighişoara în 7-8 iunie cu 
participarea comanderiilor aII-a Stfean Ludvig Roth Bucureşti, aXIII-a 
Sfântul Ieronim Mediaş, precum şi fratelui Bogdan Moraru din Comanderia 
aXV-a, Mare Gardian, lucrări care au fost conduse de Comandantul 

Comanderiei Sf Patru şi Pavel 
Sighişoara,Marius Jeleriu, de Coamndantul 
Comanderiei Sf. Ieronim Mediaş, Adrian 
Matei, şi de Mare Secretar Cornel Hagiescu, 
onorându-ne cu prezenţa lor, lucrările 
desfăsurându-se  şi la Mediaş, unde s-au depus 
coroane în cinstirea memoriei fratelui 
Thelmann,cât şi prin vizitarea bisericilor 

fortificate din împrejurimi. 
 Tot în luna martie,iar mai apoi în luna iunie am desfăşurat lucrări 

comune cu Comanderia aXIII-a Sfântul 
Ieronim Mediaş,unde  am organizat un 
Capitul de primire a noi membri în Ordin, 
iar fratele Adrian Matei a prezentat 
scurte aspecte din istoria Ordinuluicu 
referire la lucrări literare, pe care fiecare 
dintre noi este dator a le avea la 

cunoştinţă. 
La Buftea,în luna iunie, intr-un cadru 

intim, de mică amploare, dar de mare încărcătură 
emoţională, am participat alături de 
reprezentanţii mai multor comanderii la un 
eveniment de comemorare a celor dintre noi care 
se află şi slujesc mai aproape de Domnul, a celor 

plecaţi dintre noi. 
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În luna octombrie, Comanderia a 
XIV-a şi-a îmbogaţit capitalul uman    
prin înnobilarea a doi noi cavaleri în 
cadrul Ceremoniei din lucrările 
CAPITULULUI DE ÎNNOBILARE 

AL MARELUI PRIORAT 
GENERAL MAGISTRAL AL 
ROMÂNIEI, organizat de către 
Comanderia nr. 23 IANCU DE 

HUNEDOARA din Municipiul 
ALBA IULIA,-eveniment 

remarcabil ce s-a desfăşurat în 
CATEDRALA ROMANO – 
CATOLICĂamplasatăîn incinta 

Cetății Bastionare de tip VAUBAN 
,,ALBA CAROLINA”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM ! 

____________________________________________________________________ 



 

 
 

 Prioratul Transilvaniei,Maramureşului,Crişanei şi Banatului   

Balivatul Transilvaniei 
Comanderia A XIV-A “Petru şi Pavel”Sighişoara 

____________________________________________________________________ 

 
La scurt timp, o delegaţie a noastră a participat la lucrările comune a 

mai multor comanderii, eveniment ce a avut loc într-un cadru feeric la 
Castelul Templul Cavalerilor 
Vălişoara, unde scopul declarat al 
intânirii a fost cunoaşterea 
membrilor, dezvoltarea legăturilor, 
deci, o intărire pe planul laturii 
umane a membrilor participanţi. 

 
 
Prin reprezentare, am participat la lucrările 

Capitulului Aniversar al Marelui Priorat General 
Magistral al României cutema „12 ani de templarism 

în România”, la București, în data de 30 octombrie 
2015, lucrări comune cu delegaţia oficială a 
Ordinului Cavalerilor Teutoni din România. 

 

 

 
Anul trecut marcat un regres faţă de anii 

anteriori,activitatea, în ceea ce priveşte 
consolidarea poziţiei noastre pe plan local, fiind 
mult diminuată, iar deziteratul nostru de a face un 
pas inainte, in vederea finalizării sediului 
Comanderiei în turnul-fortificaţie, 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. 
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Deşi ne-am fi dorit, activitatea noastră nu a fost caracterizată de 

dinamismul  de care am dat dovadă până acum,dar, prin împlicarea  
fiecăruia dintre noi în organizarea de activităţi administrative,prin exeplul 
propriu, am încercat a susţine în bunul mers al Comanderiei. 

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 in momentul cand, conform legii, 
copilul nu mai face obiectul programului de ocrotire sociala. 

Cu deferenţă, 
        fr. Mândăianu 

Marius Cristian KTJ 
Secretar 
ss. indescifrabil 
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Imaginile prezentate pot fi protejate de drepturi de autor, ca atare, acestea nu pot fi folosite în scop comercial! 

 


