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Посоката на стрелата на времето 

 
2. Формиране на национална визия за мястото и ролята на българското масонство в регионален 

и международен аспект Предлагаме следващата стъпка като продължение и реализация на 

заложеното в декларацията от 2007 година. ……….. 

 

 5. Определяне на нашия път, когато световните масонски братски вериги преразглеждат 

масово представянето на прочита си по новите форми на общественото развитие за 

да  опаковат  балансираният подход в нова форма. Разработване и прилагане на модели на 

консенсусен характер към изострени взаимно отричащи се инициативи и процеси. 

Реенжиниринг на разработката за консенсусното и балансирано решаване на националните 

масонски взаимоотношения заложена в осите за развитие през 2007 – 2009 година 

 

 



Обични братя, 

В горната страница си позволих да припомня на всички нас онова което се поставихме 

тогава в 2015 година като жалони за нашата част от пътя на Великата Ложа на Старите 

Свободни и Приети Зидари в България. 

Не съм допускал, че ще имаме подобно съвпадение, защото търсехме нашия път, а се 

оказа, че сме се влели в нещо много по-голямо и ако искаме да сме на висотата на 

получената по-долу покана ще ни е необходима бързо да преосмислим поведението си и 

преориентиране на ресурсите си за да изпълним българският градеж с онова съдържание, 

което са преценили, че бихме могли да дадем. 

Надявам се да не пропуснем тази възможност с публикациите си в социалните мрежи, а да 

направим това което ни искат, защото тези които ще успеят, ще бъдат избрани в пряко 

състезание от жури, което всички считаме за водещо в световното масонство. 

Безспорно ще са необходими колкото може повече съвместни усилия за тази кауза, която 

би ни дала много повече самочувствие от всякакъв тип скандални и нелицеприятни 

взаимни нападки и обиди.  

Промяната в подхода ни ще изисква съвместни действия с братята от високите 

философски степени и съответните комитети като Комитет по масонско образование , 

Комитет по Братските връзки и взаимоотношения, Комитет по публикациите, Комитет по 

връзките в страната и чужбина съгласно Чл. 7 аленея 2 от публикувания без подписи 

документ като конституция на Върховния Съвет на Тридесет и Трета и последна Степен 

на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Свободното Зидарство в Р България. Аз не знам 

нито членовете нито ръководителите на тези комитети, но минимум тяхното участие ще е 

необходимо и наложително и съм в правото си да помоля съгласно член 1, член 5 и Член 6 

от Договор между Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България и 

Върховния Съвет на Тридесет и Трета и последна Степен на Стария и Приет Шотландски 

Ритуал на Свободното Зидарство в Р България (също неподписан като публикуван 

документ за цялото съдействие по този проект според мен доказващ правилността на 

нашата ориентация. 

Ние преодоляхме първият рубеж по пътя за промяна на определени части от българското 

законодателство и становището на Комисията за защита от дискриминация (44-00-1902 от 

25.05.2018) е вече публикувано на страницата на „Правен Свят“, но това е само първият 

рубеж. Сега се знае кой какво и как работи за масонството. И тук бъдещите ни стъпки ще 

изискват изключителна консолидация и всеки който иска да се пробва със знания и 

склонност към публични изяви е добре дошъл с идеите си и писмените си изяви. Това и 

нашият път и той не е нито безоблачен нито поръсен с цветя и рози. Тук лесно ще се 

различи слово блудстването от сериозната работа и ако градежът се реализира това ще е и 

оценката за тези които желаят истински да градят. 

 



 

 

---------- Forwarded message --------- 

From: Conference of Grand Masters <executive_secretary@cogmna.info> 

Date: Thu, May 24, 2018, 20:07 

Subject: Conference of Grand Masters Update  

You don't want to miss this.  

 

 

 

 

 

Conference of Grand  

Masters of Masons in 
North America  

 

  

 

 

  

This is the first in a series of short informational articles 

highlighting the various committees and organizations that meet 

Annually with the Conference of Grand Masters. 
 

  

mailto:executive_secretary@cogmna.info
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00109h_a4AOz28cR6fL9hikDNdHdlslhYf3Xy6BQygLqTygwZr-jAw9Uh9hitqsBKs54emEr6vsnCeZg0DZS2gHbRavlAemWYUawsGyHpWFMh2UkPSXF_NuRzuqXQCuKcIyC5HAYf19GOZFl_vule5wBg==&c=TWYP5QTR3fAHwhD2WJbw4SmIJXni3Oc7JuupnWlpeLn9BhhFw5ds_Q==&ch=wkNpxLIyQ7r_CJDTO18c82_TYJwWYFA0e1ojcXcbQMkxz4EVGu2Riw==


  

  

  

The Masonic Renewal Committee of North America 
 

  

 

 

   The Masonic Renewal Committee (M.R.C.) is an incorporated 
body of the Conference of Grand Masters in North America 
(C.G.M.N.A.). The MRC was established by the CGMNA in 1988 
with the mission of developing innovative programs that 
would re-invigorate the spirit of Freemasonry within the Grand 
Lodges and subordinate Blue Lodges throughout North 
America.  

  

     The membership of the MRC is comprised of a number of 
Past Grand Masters, Right Worshipful brethren, and “white 
apron” Masons from across North America. In addition, there 
are valuable members representing the Northern, Southern, 
and Canadian Masonic Jurisdictions of the Supreme Councils of 
the Ancient and Accepted Scottish Rite and also Shriners’ 
International. The common philosophy of the committee is the 
goal of re-energizing our Craft with ideas and approaches that 
are at times “traditional”, at other times thinking somewhat 
“out of the box”.  

  

     The initial efforts of the MRC were directed toward 
developing printed materials like such as “101 Ways to 
Improve Interest and Attendance in Your Lodge”, 
“Membership Retention”, and “Mentoring for Growth”. These 
and other publications were made available for sale to Grand 
Lodges and individual Masons. Many were presented as gifts 
to brethren who were recently raised to the Sublime Degree of 
Master Mason. Others were presented by generous Masons to 



their lodges that they may be shared among the brethren. 

    Today these publications are available, free of charge, 
through the M.R. C. web site- www.masonicrenewal.org. We 
urge all brethren to go to the web site to download these 
publications and discover the other offerings of the MRC.  

  

    A current endeavor of the MRC is the David R. Bedwell 
Memorial Essay Contest. MW Brother Bedwell was an integral 
part of the MRC for many years. His passing has deeply 
saddened all who had the honor of knowing him. In 
recognition of his years of dedication to the MRC, the  essay 
contest has been named for him. 

  

     The theme of the contest is “What is the Purpose of 
Freemasonry Now and in the Future?”. Every Master Mason in 
North America is eligible to enter the contest by authoring an 
essay between 1000 and 1500 words on the designated theme. 
All entries are to be emailed 
to mrcessaysubmission@gmail.com no later than November 
30, 2018. Complete details regarding the rules that govern the 
essay contest are available on www.masonicrenewal.orgby 
clicking on the David R. Bedwell Essay Contest link on the 
home page. 

     The top submission will receive a $1000 cash prize.   

  

     As you see the MRC is alive, well, and eager to continue its 
mission of assisting Grand Lodges and Blue Lodges in 
revitalizing Freemasonry. If you feel that the MRC may be of 
assistance in any way to your organization, please feel free to 
contact me at gmnj0910@yahoo.com. 
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Submitted by MW William H. Berman 

Secretary/Treasurer of the M.R.C.  

 
 

  

Don't forget to make your Conference Room Reservations. 
 

  

Grand Gateway Hotel 

  

1721 North Lacrosse Street 

Rapid City, SD 

Room Rate $89,99 includes 
breakfast for 2 

  

To reserve a room click on the 
following link REGISTER NOW 
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Hilton Garden Hotel 

815 East Mall Drive 

Rapid City, SD 

Room Rate $89.99 

  

To reserve a room click on the 
following link REGISTER NOW 

 

  

 (262) 965 2200  

executive_secretary@cogmna.info 

www.cogmna.info 
 

   

 

  

Website | Commission on Recognition | Committees & Officers 
 

  

 

     

 

  

  

Conference of Grand Masters | c/o Grand Masonic Center, 36275 Sunset Drive, P.O. Box 67, 
Dousman, WI 53118  
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Писмо от: 

 

Конференция на Великите Майстори на Северна Америка 

Това е първото от поредица кратки информационни статии, 

хвърлящи светлина върху различните комитети и 

организации, които се срещат ежегодно с Великите 

майстори. 

Комитет за масонско обновление на Северна Америка 

Комитетът за масонско обновление (К.М.О.) е 

инкорпорирана структура в Конференцията на Великите 

майстори на Северна Америка (К.В.М.С.А.). КМО е създаден 

от КВМСА през 1988 г. с мисия да развива иновативни 

програми, които да вливат нови сил в духа на Свободното 

Зидарство, практикувано във Великите ложи и Символични 

ложи из цяла Северна Америка. 

Членската маса на КМО е съставена от Стари Велики 

Майстори, Високоуважаеми Братя и зидари с „бели 

престилки“ от цяла Северна Америка. Допълнително има 

още ценни членове, които представляват Северната, 

Южната и Канадската юрисдикции на Върховните Съвети на 

Древния и Приет Шотландски Ритуал, а така също и 

Шринърс Интернешънъл. Общата философия на комитета е 

целта за подмладяване на Занаята с идеи и подходи, които 

на моменти са „традиционни“, а друг път биха могли да 

бъдат възприети като „нетрадиционни“. 



Първоначалните усилия на КМО бяха насочени към 

развитие на печатни материали като „101 начина да 

повишите интереса и присъствието в ложата“, „Запазване 

на членове“ и „Менторствуване за растеж“. Тези и други 

публикации бяха отпечатани и всяка Велика ложа или 

отделен Масон можеше да си ги закупи. Много бяха 

подарени на братя, които наскоро са получили своята 

възвишена степен на Майстор Масон. Други бяха 

предоставени на своите ложи от щедри Братя, за да може 

информацията да се разпространява сред братята. 

Днес тези публикации са налични безплатно, чрез сайта на 

КМО www.masonicrenewal.org. Подканваме всички братя да 

посетят сайта и да свалят тези публикации, както и да 

открият какво още предлага сайта на КМО. 

Текущо начинание на КМО е конкурсът за есе в памет на 

Дейвид Р. Бедуел. НВУ Бр. Бедуел беше важна част от КМО 

много години. Неговата кончина дълбоко натъжи всички, 

които имаха честта да го познават. Признание за неговия 

многогодишен труд в КМО, конкурсът за есе е именуван на 

него. 

Темата на конкурта е „Каква е ролята на Свободното 

Зидарство сега и вбъдеще?“. Всеки майстор масон от 

Северна Америка може да участва, като напише есе между 

1000 и 1500 думи на зададената тема. Адрес за изпращане  

mrcessaysubmission@gmail.com не по-късно от 30 ноември 

2018 г. Повече детайли за условията на конкурса са налични 



на  www.masonicrenewal.org като натиснете на връзката  

David R. Bedwell Essay Contest на началната страница. 

Най-доброто есе ще получи 1000 щатски долара награда. 

Както виждате КМО е жив, добре е и готов да продължи 

своята мисия да подпомага Великите Ложи и Символичните 

Ложи да вливат нов живот в Свободното Зидарство. Ако 

чувствате, че КМО може да Ви бъде от полза по какъвто и 

да е начин за Вашата организация, то моля чувствайте се 

свободни да се свържете с мен на  gmnj0910@yahoo.com.  

Изратено от НВУ Уилиян Х. Берман 

Секретар/Ковчежник на КМО 

 

За верността на превода: 

Бр. Димитър М 

 


