Mesaj Prioral

Prea sfinti reprezentanti ai Bisericilor Crestine,
Excelenta voastra Mare Maestru Don Fernando Pinto de Sousa Fontes,
Dragi oaspeti si stimati invitati,
Iubiti frati si surori intru Hristos

Iata ca dupa un drum deloc usor, un drum inceput in urma cu aproape doi ani,
Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim a devenit o prezenta vie in Romania.
Acest moment pe care il traim astazi, care reprezinta de fapt actul de nastere al Marelui
Priorat al Romaniei, structura suprema unica si oficiala a Ordinului in tara noastra, trebuie
sa ramana inscris cu litere de aur in inimile noastre, martori si actori, in acelasi timp, la
acest eveniment.
In urma cu ceva timp, patru crestini romani luau calea Parisului unde aveau sa fie
inobilati cu gradul de cavaleri ai Ordinului. Reveniti in tara, efortul care a urmat a fost
marcat de aportul semnificativ al celor care s-au alaturat acestei constructii. Fideli
principiilor Ordinului, cu staruinta si credinta in Dumnezeu si in lucrarea care ne-a fost
harazit sa o facem, numarul nostru a sporit, iar roadele au inceput sa apara. Am reusit ca
prin efortul nostru caritabil sa aducem un umil aport la mai bunul mers al lucrurilor si
realizarea scopurilor pentru Asociatia “Sanse egale pentru toti” din Moreni.
Desemenea, am sprijinit financiar un grup de studenti de la Facultatea de Limbi
Straine a Universitatii Bucuresti sa reprezinte Romania la manifestarea “Saptamana
Europeana”, care a avut loc in Belgia.
Atat cat Dumnezeu ne-a dat putere am contribuit financiar la mai buna gospodarire
a Bisericii Delea Noua – Calist din Bucuresti, cat si a Bisericii din Parohia Doina din
comuna Ruseni – Botosani.

Cu adanca reverenta apreciem gestul crestinesc facut de Prioratul Lombardiei si
Venetiei care a donat, prin intermediul Ordinului nostru, o importanta suma de bani pentru
biserici din Bucuresti.
In luna aprilie a acestui an am avut bucuria de a fi unul dintre principalii sponsori ai
"Concursului international pe meserii, specializari, discipline scolare editia 2004"
organizat de "Grupul Scolar de Arte si Meserii - Spiru Haret". Dorinta noastra, sunt sigur,
a fost mai mare, dar pana acum atat am putut face, ajutand, prin tot ceea ce am facut,
oameni nefericiti sau punand umarul ca tara noastra sa fie prezenta acolo unde ii este locul
in marea familie planetara.
Din punct de vedere al organizarii Ordinului am fost bucurosi cand, in luna iunie
2003, am infiintat prima comanderie in Romania, cu sprijinul nemijlocit al Marelui Priorat
al Frantei, urmand ca in septembrie a acelasi an, dupa instalarea a inca trei comanderii, sa
primim statutul de Bailliaj al Romaniei.
Primele noastre comanderii: Dimitrie Cantemir, Stefan cel Mare, Sfantul Gheorghe
si Carol I, au adunat in randurile lor frati si surori cu inima deschisa si hotarati sa
perpetueze principiile Ordinului, cu credinta in Dumnezeu si in Sfanta Treime, cu puterea
de a pune umarul si in acest fel la afirmarea tarii noastre.
Data de 19 iulie 2004 a incununat eforturile noastre prin acordarea de catre Alteta Sa
Eminentul Mare Maestru si Principe Regent al Ordinului Suprem Militar al Templului din
Ierusalim a statutului de Mare Priorat al Romaniei pentru structura creeata de noi. Am
putea spune ca am castigat o lupta, dar nu si razboiul. Prin aceasta recunoastere vom fi
mai obligati fata de Ordin, fata de tara noastra – Romania, fata de bisericile crestine sub
binecuvantarea carora suntem, fata de societatea in care traim.
Sa nu uitam nici o clipa idealurile pentru care am pornit pe acest drum si care ne
reunesc in comanderiile noastre:
-

Apararea Credintei, a Sfintei Biserici si a Civilizatiei Crestine;

-

Mentinerea prezentei si a influentei crestine pe Pamantul Sfant;

-

Punerea in serviciul dezmostenitilor, saracilor si bolnavilor;

-

Edificarea spirituala a membrilor;

-

Apararea nevinovatilor acuzati pe nedrept.
Alaturi de vocatia sa traditionala, Ordinul isi propune, in mod egal, realizarea

recensamantului, a restaurarii, a intretinerii si al studiului monumentelor si arhivelor care
marturisesc despre perenitatea spirituala si despre vechile pincipii ale Ordinului pentru
care, din pacate, dovezile ne-au ramas sunt mai mult de la dusmanii Ordinului.

Sa fim buni crestini si buni cetateni ai acestei tari, iata cum se pot rezuma aceste
indatoriri pe care ni le-am asumat la venirea noastra alaturi de Ordinul Suprem Militar al
Templului din Ierusalim, sa fim neobositi si gata oricand de a raspunde la strigatul de
ajutor al semenilor nostri si toate actiunile noastre sa se desfasoare cu inima deschisa catre
Dumnezeu si catre Domnul nostru Iisus Hristos, cel care prin sacrificiul facut ne-a aratat
adevarata cale de urmat.
“Nu pentru noi Doamne, nu pentru noi, ci intr-u Gloria Numelui Tau Sfant” aceasta este calea pe care o avem de urmat.
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