Mesaj Prioral
Cavaleri și Doamne ale Templului, Scutieri și Sergenți,
Trăim vremuri de grea încercare cu consecințe deosebite pentru viața noastră
de acum înainte. Paradigma existențialistă va avea o noua înfățișare. Va afecta
comportamentele, criteriile și normele de decizie, modalitatea de relaționare și felul
de prioritizare a solicitărilor sau a provocărilor provenite din mediu și societate.
Lumea nu va mai fi așa cum o știm noi. Păstrarea echilibrului și menținerea sănătății
trupului, a minții și a sufletului sunt acum esențiale. De modul cum vom traversa
această perioadă de criză va depinde felul cum vom viețui pe viitor.
Am decis să constituim un Grup de Reacție Rapidă, la nivelul Marelui Priorat
General Magistral al României și am recomandat constituirea de grupuri similare la
nivelul structurilor administrativ-teritoriale subordonate, Comanderii și Ballivate.
Aceste grupuri trebuie să fie formate din maximum trei persoane. Ele au rolul de a
răspunde fraților și surorilor aflați în dificultate și de a încerca, personal sau cu
ajutorul altor frați sau surori, să vină în ajutorul acestora. Tot sprijinul va fi acordat
fără expunere personală la pericol. Acțiunea acestor grupuri se va concretiza în
următoarele:
1. Vor primi apelurile fraților și surorilor aflați în nevoie și izolați din cauza
măsurilor de protecție contra răspândirii epidemiei sau aflați în carantină.
2. Vor încerca să le ofere îndrumare utilizând doar informațiile și
recomandările oficiale transmise de către autorități.
3. Vor încerca să le ofere sprijinul pentru a contacta autoritatea competentă
cu privire la problemele specifice fiecăruia în parte.
4. Vor încerca să contacteze autoritățile competente în numele celor aflați în
dificultate și care nu reușesc să se descurce singuri.
5. În cazul în care va fi nevoie de un sprijin material, alimente sau alte
produse strict necesare, vor încerca să le ofere ajutorul, fără expunerea personală,
în conformitate cu recomandările autorităților competente.
6. Vor face tot posibilul să manifeste empatie față de toți frații și surorile care
vor apela la sprijnul lor, să-i încurajeze și să-i țină la curent cu acțiunile întreprinse în
folosul lor.
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7. Vor constitui o baza de date cu frații și surorile care au competențele de a-i
ajuta pe cei aflați în nevoie și le vor solicita sprijinul pentru fiecare caz în parte.
8. Vor oferi suport psihologic, fratern, tuturor fraților și surorilor și vor face apel
la Capelanii Ordinului sau la alți preoți pentru a le oferi alinare sufletească și sprijin
duhovnicesc.
9. Vor întreprinde orice acțiuni, în cadrul legal și în spiritul recomandărilor
autorităților competente ale Statului, pentru a rezolva problemele fraților și surorilor
în caz de necesitate.
Componența acestor Grupuri de Reacție Rapidă va fi transmisă de către
Comandanți și Ballivi pe adresa de e-mail: danvasiliu@danvasiliu.ro pentru a fi
afișate pe websiteul oficial: www.osmth.ro.
Grupurile vor colabora între ele, în caz de nevoie, pentru a rezolva cu
celeritate toate problemele apărute.
Iubite surori și iubiți frați, Dumnezeu ne încearcă nădejdea, credința și iubirea.
Să ne-ntărim în acestea, să ne-ajutăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții și
pentru tot poporul lui Dumnezeu pentru a trece cu bine mai departe. Împreună putem
izbândi. Să avem deasemenea încredere în cei prin care Dumnezeu lucrează, în
medici și specialiști. Să ne păzim pe noi și pe cei dragi nouă, dând dovadă de spirit
civic, de cavalerism și virtuți creștine.
Suntem Templieri, suntem armata lui Hristos!

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam !
Bucureşti, 17 martie 2020 A.D. (902 A.T.)

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