DVASINĖS IR PASTORACINĖS ASISTENCIJOS
PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINUI STATUTAS
PIRMOJO PRANCIŠKONŲ ORDINO IR TOR
GENERALINIŲ MINISTRŲ KONFERENCIJA
Mielieji broliai provincijų ministrai ir kustodai,
Tegu Viešpats suteikia jums ramybę!
Šiuo laišku Pirmojo ordino ir TOR generaliniai ministrai norėjome padėkoti už jūsų dosnią
tarnystę, pagal kiekvieno įgaliojimus, pastoraciškai ir dvasiškai rūpinantis po visą pasaulį
pasklidusiomis Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) ir Pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra)
brolijomis. Ši asistencija, svarbiausia mums Bažnyčios patikėta su pasauliečiais pranciškonais
susijusi tarnystė, teikiama jau aštuonis šimtmečius ir abipusio savęs dovanojimo kontekste
pasireiškia kaip tikras mūsų savitarpio bendrystės ženklas. Ši pranciškoniškų Ordinų bendrystė
turėtų būti vis stipresnė, patraukli ir pranašiška vykdant mūsų bendrą misiją Bažnyčioje ir
visuomenėje.
Šiais metais, švenčiant VIII-tąjį mūsų charizmos gimimo šimtmetį, pilnomis dėkingumo ir
nuostabių prisiminimų širdimis prisimename jau istorine tapusią Palapinių kapitulą, kurią su
Pranciškoniškąja šeima praėjusį balandį šventėme Asyžiuje. Norime padrąsinti jus su nauju
entuziazmu ir įkvėpimu toliau lydėti OFS ir Jaupra brolijas. Šiuo tikslu primename taip pat
Šventojo Tėvo Benedikto XVI kvietimą, girdėtą neužmirštamame susitikime Castel Gandolfe
minėtos Kapitulos pabaigoje, kuriuo jis mus su tėviška meile drąsino eiti ir kupiniems pasitikėjimo
bei ryžto skelbti visiems Kristaus Evangeliją ir jos grožį ir, kaip ir šv. Pranciškus, šiandien eiti
atstatyti Viešpaties namų, Bažnyčios.
Todėl, suvokdami savo bendrą pašaukimą ir misiją, norime kartu padaryti regimą mūsų
bendro Serafiškojo Tėvo charizmą Bažnyčios gyvenime ir misijoje, skirtingais būdais ir formomis,
tačiau per gyvą savitarpio bendrystę, kuri buvo būdinga mūsų Ordinui nuo pat pradžių. Išties nuo
pat charizmos pradžios ryšiai tarp mažesniųjų brolių ir atgailaujančių pasauliečių, kurie norėjo
gyventi panašiai kaip Pranciškus ir jo broliai, buvo labai gyvi ir broliški. Jų liudijimo ir keliaujančio
pamokslavimo dėka aplink brolius gimdavo kitos pranciškoniškojo gyvenimo formos, tiek aktyvios,
tiek atsiskyrėliškos ir kontempliatyvios, kurios pritraukdavo tikinčiuosius, pasauliečius ir
dvasininkus, į naują dvasinę šeimą – Pranciškoniškąją šeimą.
Tarp skirtingų gyvenimo formų, kurios ir šiandien gyvuoja Pranciškoniškoje šeimoje, labai
ypatingą vieną užima būtent pasauliečiai pranciškonai – pasauliečiai ir dvasininkai – kurie laiko
Pranciškų savo įkūrėju ir gyvena jo charizma pagal savo pasaulietinį luomą. Kadangi jie yra
neatskiriama ir istoriškai su broliais pranciškonais susijusi Pranciškoniškosios šeimos dalis,
Bažnyčia pavedė Pirmojo ordino ir TOR generaliniams ministrams ir provincijolams būti
atsakingiems už dvasinį ir pastoracinį rūpinimąsi OFS. Mes esame atsakingi už „aukščiausią
vadovavimą“ (altius moderamen, aptariamą Kanonų teisės kodekso 303 str.), kurio tikslas – laiduoti
OFS ištikimybę pranciškoniškajai charizmai, bendrystę su Bažnyčia ir vienybę su Pranciškoniškąja
šeima – vertybes, išreiškiančias pasauliečių pranciškonų gyvenimo įsipareigojimą (OFS Generalinės
Konstitucijos 85.1-2).
Štai iš kur kyla mūsų užduotis ir atsakomybė, kadangi, būdami aukštesnieji vyresnieji, esame
pakviesti vykdyti šią užduotį asmeniškai ar per savo atstovus, dvasinius asistentus, kad
užtikrintumėme dvasinį ir pastoracinį rūpinimąsi kiekviena brolija.
Šiandien, praėjus 31 metams po to, kai popiežius Paulius VI patvirtino paskutiniąją Regulą, o
2000 m. spalį CIVCSVA patvirtinus Generalines Konstitucijas, OFS ir Jaupra yra reikalingi
dvasinės ir pastoracinės asistencijos, kuri jiems padėtų eiti tikėjimo ir šventėjimo keliu, vykdyti
specifinę misiją ir gauti tvirtą krikščionišką ir pranciškonišką ugdymą.

Dėl šios priežasties ir konkrečios bendrystės bei bendros atsakomybės, pagal įvairių lygių
Tarybų prašymą, mes, aukštesnieji vyresnieji, esame kviečiami paskirti dvasinius asistentus,
parinkdami juos prieš tai nuodugniai patikrinę, kad jie būtų tinkami šiai tarnystei. Be to, turime
pasirūpinti specifiniu ugdymu, kad jie būtų pasiruošę teikti autentišką ir giliai pranciškoniškame
dvasingume įsišaknijusią dvasinę pagalbą. Tokiu būdu jie galės tinkamai talkinti atsakingiesiems
pasauliečiams ir atitinkamoms Taryboms pradiniame ir nuolatiniame pasauliečių pranciškonų
ugdyme. Tai galioja taip pat visiems kitiems asmenims, kurie, pagal OFS Generalines Konstitucijas
(89 str. ), trūkstant brolių gali būti skiriami dvasiniais asistentais. Paskirti dvasiniai asistentai negali
būti paliekami vieni, jų bendruomenės ir vyresnieji turi šeimos dvasioje lydėti ir drąsinti dirbti su
pasauliečiais broliais ir sesėmis su entuziazmu ir meile. Tuo pat metu būtina vengti, kad brolijoms
trūktų šio esminio vadovo ir kad brolių ar seserų pranciškonių negalėjimas padėti neprivestų iki
kokios nors pasauliečių brolijos išnykimo.
Taip pat, mūsų manymu, svarbus aspektas yra dvasinės asistencijos aukštesnėms nei vietinio
lygmens OFS ir Jaupra brolijoms kolegialumas. Ši savybė visų pirma teikia mums, broliams, itin
vertingą progą bendradarbiauti tarpusavyje teikiant pagalbą ir, tuo pat metu, tampa konkretus
broliškos meilės, kurią Pirmasis ordinas ir TOR jaučia OFS ir Jaupra atžvilgiu, ženklas.
Žinoma, svarbiausias įrankis, kuris mums padeda geriau suprasti ir tinkamai atlikti šią
tarnystę, yra Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių pranciškonų ordinui Statutas, mūsų
Konferencijos patvirtintas 2002 m. kovo mėnesį. Praėjus septyneriems metams po patvirtinimo,
Generalinių asistentų konferencija mus informavo, kad Statutą labai gerai priėmė visuose pasaulio
kraštuose ir kad jis atnešė išties daug vaisių tarnystei su OFS ir Jaupra.
Visgi dabar, remdamiesi savo patirtimi, generaliniai asistentai, prašydami mūsų patvirtinimo,
pristatė kai kuriuos Statuto straipsnių pakeitimus, kurie, jų manymu, galėtų geriau išaiškinti
dvasinės asistencijos tarnystę. Atidžiai išnagrinėję mes juos patvirtinome ir siunčiame pridėtus prie
šio laiško.
Baigdami šį laišką norime dar kartą padėkoti jums ir visiems dvasiniams asistentams už jūsų
tarnystę ir dar labiau padrąsinti remti, skatinti ir su ypatingu susidomėjimu bei meile rūpintis OFS ir
Jaupra brolijomis visame pasaulyje. Primename OFS generalinės ministrės Encarnacion del Pozo
žodžius, kuriuos ji tarė broliams, susirinkusiems Tarptautinėje Palapinių kapituloje (vykusioje
2009 m. balandžio 16 d. Asyžiuje):
„Pastoracinis rūpinimasis ir dvasinė asistencija Pasauliečių pranciškonų ordinui turėtų
trykšti iš meilės ir ištikimybės savam pašaukimui bei troškimo jį perteikti, o ne iš
teisinės prievolės. Asistentai turėtų gerbti pasaulietinės brolijos prigimtį ir teikti
pirmenybę pranciškoniško gyvenimo liudijimui, o ypač broliškam artumui“.
Dėkojame Viešpačiui už kiekvieną OFS ir Jaupra brolį ir seserį, kurie su meile ir ryžtu seka
mūsų serafiškojo tėvo šv. Pranciškaus pėdomis šio pasaulio džiaugsmuose ir skausmuose, nešdami
pranciškoniškąjį dvasingumą į šeimos, darbo, kultūros, politikos bei sporto aplinką ir daugelį kitų
bažnytinio ir socialinio gyvenimo sferų.
Išlikime vieningi keliaudami Viešpaties keliu kartu su OFS ir Jaupra ir nešdami liudijimą ten,
kur gyvena mūsų laikų vyrai ir moterys.
Te Viešpats mus lydi savo Dvasia, kad būtume ištikimi savo pašaukimui ir misijai.
Roma, 2009 m. spalio 4 d.
Br. José Rodríguez Carballo OFM
Generalinis ministras

Br. Marco Tasca OFMConv.
Generalinis ministras

Br. Mauro Jöhri OFMCap.
Generalinis ministras

Fr. Michael Higgins TOR
Generalinis ministras

PIRMOJO PRANCIŠKONŲ ORDINO IR TOR
GENERALINIŲ MINISTRŲ KONFERENCIJA
Roma, 2002 m. kovo 28 d.
Brangus br. Valentín,
Praėjusių metų vasario 13 d. Pasauliečių pranciškonų ordino Dvasinių asistentų Konferencijos
vardu atsiuntei mums Dvasinės ir pastoracinės asistencijos pasauliečių pranciškonų ordinui
statutą, kuris buvo atidžiai ir išsamiai peržiūrėtas pagal OFS Generalines Konstitucijas ir galutinai
patvirtintas CIVCSVA 2000 m. gruodžio 8 d.
Dabar tau pranešu, kad mūsų Pirmojo pranciškonų ordino ir TOR generalinių ministrų
konferencija, susirinkusi 2002 m. kovo 25 d., patvirtino minėtąjį Statutą, kuris po patvirtinimo
pradeda galioti iš karto pakeisdamas ankstesnįjį, patvirtintą 1992 m.
Generaliniai ministrai paveda Dvasinių asistentų konferencijai supažindinti visus Pirmojo
pranciškonų ordino ir TOR brolius su naujuoju Statutu, skatindami su juo susipažinti ir studijuoti,
kad šis įrankis taptų mūsų broliškos tarnystės OFS pagrindu ir kreiptų mūsų santykius su minėtuoju
Ordinu pagal mūsų pašaukimą ir savitą OFS prigimtį.
Pasinaudodamas proga taip pat kitų generalinių ministrų vardu dėkoju tau ir kitiems OFS
dvasiniams asistentams už jūsų dosnią ir nuolatinę tarnystę.
Linkiu tau ir kitiems asistentams džiaugsmingų šv. Velykų.
Broliškai,
Br. Joachim Giermek OFMConv.
Generalinių ministrų prezidentas
Kopija susipažinti: Emanuela De Nunzio
_____________
Br. Valentín Redondo OFMConv.
Dvasinių asistentų konferencijos prezidentas,
Roma

DVASINĖS IR PASTORACINĖS ASISTENCIJOS
PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINUI STATUTAS

I skyrius: Bendrosios nuostatos
1 str.
1. Dvasinis ir pastoracinis rūpinimasis OFS, kaip priklausančiu tai pačiai dvasinei šeimai,
Bažnyčios patikėtas Pirmajam pranciškonų ordinui ir Trečiajam reguliariajam ordinui (TOR), su
kuriais ši pasauliečių brolija yra nuo amžių susijusi.1
2. Skirtingais būdais ir formomis, bet gyva savitarpio bendryste pašvęstojo gyvenimo nariai ir
pasauliečiai pranciškonai rūpinasi perteikti savo bendro Serafiškojo Tėvo charizmą Bažnyčioje ir
visuomenėje.2
3. Todėl kaip konkrečios bendrystės ir bendros atsakomybės ženklą vyresnieji dvasininkai turi
užtikrinti dvasinę asistenciją visoms OFS brolijoms.3
2 str.
1. Dvasinis ir pastoracinis rūpinimasis vykdomas per dvejopą tarnystę:
a) Aukštesniųjų vyresniųjų brolišką altius moderamen tarnybą;
b) Dvasinę asistenciją brolijoms ir jų taryboms.
2. Altius moderamen tikslas – laiduoti OFS ištikimybę pranciškoniškajai charizmai, bendrystę su
Bažnyčia ir vienybę su Pranciškoniškąja šeima.4
3. Dvasinės asistencijos tikslas – skatinti bendrystę su Bažnyčia ir su Pranciškoniškąja šeima per
liudijimą ir dalijimąsi pranciškonišku dvasingumu, bendradarbiauti pradiniame ir nuolatiniame
pasauliečių pranciškonų ugdyme ir parodyti brolišką pašvęstojo gyvenimo narių palankumą
pasauliečiams pranciškonams.5
3 str.
1. Ši dvejopa tarnystė papildo, bet nepakeičia pasauliečių tarybos bei ministrų tarnystės, kurie turi
vadovauti bei koordinuoti ir įkvėpti įvairių lygmenų brolijas.6
2. Remiantis šiuo Statutu šią tarnystę kolegialiai vykdo keturi vienuoliniai ordinai (OFM,
OFMConv, OFMCap, TOR) visais aukštesniais nei vietinis lygiais.7
4 str.
1. Šio Statuto tikslas yra vieningai ir konkrečiai apibrėžti dvasinės ir pastoracinės asistencijos OFS
tarnystę, atsižvelgiant į to paties Ordino vienybę.
2. Šį Statutą patvirtino Generalinių ministrų konferencija. Konferencijai priklauso taisymo ir
autentiško aiškinimo teisė.
3. Šiam Statutui prieštaraujančios nuostatos yra panaikinamos.

1

Plg. OFS Konst. 85.1: „Iš pranciškoniškosios istorijos ir Pirmojo pranciškonų ordino bei TOR konstitucijų yra visiškai
aišku, kad šie ordinai pripažįsta esą įpareigoti dvasinei ir pastoracinei OFS pagalbai dėl savo bendrų ištakų bei
charizmos ir dėl Bažnyčios valios. Plg. Konstitucijos OFM, 60; Konstitucijos OFM Conv., 116; Konstitucijos OFM
Cap., 95; Konstitucijos TOR, 157; Popiežiaus Leono XIII Trečiojo ordino regula, 3, 3; Pauliaus VI patvirtinta Regula,
26“.
2
Plg. OFS Regula 1.
3
Plg. OFS Konst. 89.1.
4
OFS Konst. 85.2.
5
Plg. OFS Konst. 89.3; 90.1.
6
Plg. OFS Konst. 86.2.
7
Plg. OFS Konst. 87.1; 88.5; 90.3.

II skyrius. Aukštesniųjų vyresniųjų vaidmuo
a. Bendrosios nuostatos
5 str.
1. Dvasinis ir pastoracinis rūpinimasis OFS, Bažnyčios patikėtas Pirmajam pranciškonų ordinui ir
TOR, pirmiausia yra jų generalinių ministrų ir provincijolų pareiga.8
2. Jie vykdo savo pareigas OFS atžvilgiu:
a. Steigdami vietines brolijas;
b. Lankydamiesi per pastoracinius vizitus;
c. Teikdami dvasinę asistenciją.
Šias savo pareigas jie gali vykdyti asmeniškai arba per delegatą.9
3. Aukštesnieji vyresnieji pranciškonai yra atsakingi už pastoracinio rūpinimosi ir dvasinės
asistencijos kokybę net ir tais atvejais, kai norint paskirti asistentą reikalingas išankstinis
vyresniojo ar vietos ordinaro sutikimas.10
4. Jie taipogi turi rūpintis savo brolių ugdymu ir skatinti domėjimąsi OFS bei užtikrinti specifinį
asistentų paruošimą, kad šie būtų tinkami ir gerai pasirengę.11
5. Galiausiai jie turi patvirtinti Dvasinių asistentų konferencijos vidinius įstatus visais lygiais.
6 str.
1. Kanoninis naujų vietinių brolijų steigimas tebūna vykdomas pagal suinteresuotų pasauliečių
pranciškonų prašymą, prieš tai pasikonsultavus ir bendradarbiaujant su aukštesniojo lygmens
OFS taryba, kuriai naujoji brolija priklausys pagal nacionalinį Statutą. Kanoniškai steigiant
broliją už Pirmojo pranciškonų ordino arba TOR namų ar bažnyčių ribų, būtinas rašytinis vietos
ordinaro sutikimas.12
2. Vietos brolija gali pereiti kito vienuolinio pranciškonų Ordino pastoracinei globai
Nacionaliniame statute numatytais atvejais.13
3. Pastoracinis vizitas yra išskirtinis OFS bendrystės su Pirmuoju ordinu ir TOR momentas. Jis taip
pat atliekamas Bažnyčios vardu ir tarnauja užtikrinti ištikimybę pranciškoniškajai charizmai bei
skatinti bendrystę su Bažnyčia ir Pranciškoniškaja šeima.14
7 str.
1. Aukštesnieji vyresnieji iš Pirmojo ordino ir TOR tesusitaria dėl tinkamiausio būdo užtikrinti
dvasinę asistenciją vietinėms brolijoms, kurios dėl jiems nepavaldžių priežasčių galėtų likti be
šios pagalbos.15
b. Generaliniai ministrai
8 str.
1. Viso OFS atžvilgiu generaliniai ministrai kolegialiai vykdo altius moderamen ir pastoracinę
pagalbą. 16
2. Būtent Pirmojo ordino ir TOR generalinių ministrų konferencijai priklauso:
a) Rūpintis ryšiais su Šventuoju Sostu, kai reikia tvirtinti teisinius ar liturginius dokumentus,
kuriuos tvirtinti yra Šventojo Sosto kompetencija;
8

Plg. OFS Regula 26; OFS Konst. 85.2.
Plg. OFS Konst. 86.1.
10
Plg. OFS Konst. 89.5.
11
Plg. OFS Konst. 87.3; OFS Regula 26.
12
OFS Konst. 46.1.
13
Plg. OFS Konst. 47.2.
14
Plg. OFS Konst. 95.1 ir 3.
15
OFS Konst. 88.4.
16
OFS Konst. 87.1.
9

b) Vizituoti Tarptautinės OFS tarybos Prezidiumą17;
c) Pirmininkauti ir patvirtinti Tarptautinės OFS tarybos Prezidiumo rinkimus18;
d) Esant reikalui patvirtinti OFS generalinio ministro atsistatydinimą19.
9 str.
1. Generaliniai ministrai vykdo savo pareigas OFS atžvilgiu pagal visuotinę teisę, pagal savo
Konstitucijas ir gerbdami paties OFS teisę. Jie turi teisę steigti, vizituoti ir susitikti su savo
Ordino asistuojamomis vietinėmis OFS brolijomis.
2. Kiekvienas generalinis ministras turi pareigą iš savo Ordino paskirti:
a) Generaliniam ministrui pavaldų OFS generalinį dvasinį asistentą, kuris rūpinasi visais su
tarnyste OFS susijusiais reikalais20;
b) Esant reikalui iš savo Ordino paskirti ar patvirtinti nacionalinius dvasinius asistentus.
c. Provincijų ministrai
10 str.
1. Provincijų ministrai ir kiti aukštesnieji vyresnieji vykdo savo pareigas OFS atžvilgiu savo
jurisdikcijos teritorijoje.
2. Ten, kur keli tam pačiam Ordinui priklausantys aukštesnieji vyresnieji turi jurisdikciją toje
pačioje teritorijoje, tesusitaria, kaip tinkamiausia kolegialiai vykdyti savo pareigas regionų ir
nacionalinių OFS brolijų atžvilgiu.21
3. Jie taip pat turi kolegialiai nustatyti nacionalinių ir regioninių dvasinių asistentų paskyrimo
tvarką bei nuspręsti, į kurį iš aukštesniųjų vyresniųjų turi kreiptis OFS nacionalinės ir regioninės
tarybos, prašydamos paskirti dvasinį asistentą.22
11 str.
1. Provincijų ministrai ir kiti aukštesnieji vyresnieji užtikrina dvasinę asistenciją jų jurisdikcijai
pavestoms vietinėms brolijoms.23
2. Būtent jiems, pagal kiekvieno jurisdikciją, priklauso:
a) Kanoniškai steigti naujas vietines brolijas, užtikrinant joms dvasinę asistenciją;
b) Skirti dvasinius asistentus24;
c) Dvasiškai vadovauti ir lankyti vietines brolijas, kuriomis rūpinasi jų Ordinas;
d) Būti susipažinusiems su OFS ir Jaupra teikiama dvasine asistencija.25
III skyrius: Dvasinių asistentų vaidmuo
a.

Bendrosios nuostatos

12 str.
1. Dvasinis asistentas yra kompetentingo aukštesniojo vyresniojo paskirtas asmuo atlikti šią
tarnystę konkrečiai OFS ir Jaupra brolijai.26
2. Tam, kad būtų liudijamas pranciškoniškasis dvasingumas ir broliškas pašvęstojo gyvenimo narių
palankumas pasauliečiams pranciškonams, kad būtų išlaikomas bendrystės tarp vienuolinio
17

Plg. OFS Konst. 87.2
Plg. OFS Konst. 76.2.
19
Plg. OFS Konst. 83.1.
20
Plg. OFS Konst. 91.2-3
21
OFS Konst. 88.5.
22
Plg. OFS Konst. 91.2.
23
Plg. OFS Konst. 88.1.
24
Plg. OFS Konst. 89.2.; 91.3.
25
Plg. OFS Konst. 88.2.
26
Plg. OFS Konst. 89.2; 96.6.
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Ordino ir OFS ryšys, geriausia ir siektina, kad dvasinis asistentas būtų pranciškonas, Pirmojo
ordino arba TOR narys.27
3. Dvasinis asistentas yra balso teisę turintis brolijos, kuriai teikia pagalbą ir kurios visoje veikloje
bendradarbiauja, tarybos ir kapitulos narys. Jis neturi balso teisės tik sprendžiant ekonominius
klausimus bei įvairių lygių rinkimuose.28
13 str.
1. Esminė dvasinio asistento užduotis – skatinti gilinimąsi į pranciškoniškąjį dvasingumą ir
bendradarbiauti pradiniame ir nuolatiniame pasauliečių ugdyme.29
2. Priklausydamas brolijos tarybai bei dalyvaudamas rinkiminėse ir eilinėse kapitulose dvasinis
asistentas veikia gerbdamas pasauliečių pranciškonų atsakomybes ir vaidmenis, teikdamas jiems
pirmenybę vadovauti, koordinuoti ir palaikyti brolijos gyvybingumą.
3. Aktyviai dalyvauja ir balsuoja tarybai ar kapitulai priimant nutarimus ir sprendimus. Jis yra ypač
atsakingas už vadovavimą liturginėms šventėms ir dvasinius apmastymus tarybos ar kapitulos
susirinkimų metu.
14 str.
1. Pastoracinis vizitas yra išskirtinis OFS bendrystės su Pirmuoju ordinu ir TOR momentas. Jis
atliekamas Bažnyčios vardu ir reikalingas atgaivinti evangelinę pranciškoniškąją dvasią, laiduoti
ištikimybę charizmai ir Regulai, teikti pagalbą brolijos gyvenimui, sustiprinti OFS vienybės
saitus ir skatinti kuo veiksmingiausią įsijungimą į Pranciškoniškąją šeimą ir Bažnyčią.30
2. Vizitatorius stiprina broliją jai atliekant misiją Bažnyčioje ir visuomenėje; patikrina santykį tarp
pasaulietinės ir pašvęstojo gyvenimo brolijų; skiria ypatingą dėmesį ugdymo programoms,
metodams ir praktinei patirčiai; domisi atsakingųjų pasauliečių ir dvasinių asistentų
bendradarbiavimu ir jų bendros atsakomybės jausmu; tikrina dvasinės asistencijos, teikiamos
vizituojamai brolijai, kokybę; stiprina dvasinius asistentus jų tarnystėje ir skatina nuolatinį jų
dvasinį ir pastoracinį ugdymą.31
3. Atitinkamai tarybai prašant, Dvasinių asistentų konferencijos delegatas vykdo pastoracinį vizitą,
gerbdamas OFS sąrangą ir teisę32. Esant neatidėliotinoms ir svarbioms priežastims arba ministrui
ir tarybai nustatytu laiku neprašant vizito, pastoracinis vizitas gali vykti Dvasinių asistentų
konferencijos iniciatyva, prieš tai pasitarus su to paties lygio OFS taryba.33
4. Patariama vykdyti pastoracinį ir broliškąjį vizitą vienu metu, iš anksto suderinant programą.
Vizituotojas ar vizituotojai laiku praneša suinteresuotai tarybai vizito tikslą ir programą. Jis
peržiūri registrus ir dokumentus, įskaitant susijusius su ankstesniais vizitais, tarybos rinkimais ir
turto administravimu. Jis parengia ataskaitą apie įvykdytą vizitą, pridėdamas ją prie vizituotos
brolijos registro dokumentų ir supažindina su ja vizitą atlikusio lygmens tarybą.34
5. Lankydamas vietos broliją vizituotojas ar vizituotojai susitinka su visa brolija ir su atskiromis
grupėmis bei sekcijomis, į kurias ji suskirstyta. Ypatingą dėmesį skiria ugdomiems broliams ir
sesėms bei visiems, prašantiems asmeninio susitikimo. Ten, kur reikia, broliškai pataiso
pastebėtus trūkumus.35
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15 str.
1. Kompetentingas aukštesnysis vyresnysis, išklausęs suinteresuotos brolijos tarybą, paskiria
dvasinį asistentą.36
2. Ten, kur su dvasinio asistento skyrimu yra susijęs daugiau nei vienas tam pačiam Ordinui
priklausantis aukštesnysis vyresnysis, jų jurisdikcijos teritorijoje turi būti laikomasi kolegialiai
nustatytų dvasinių asistentų skyrimo normų.37
3. Asistentas skiriamas raštiškai ir ribotam laikotarpiui, iš viso ne ilgiau kaip dvylikai metų.
4. Kai neįmanoma brolijai paskirti dvasinio asistento, kuris būtų Pirmojo ordino arba TOR narys,
kompetentingas aukštesnysis vyresnysis gali patikėti dvasinės asistencijos teikimo tarnystę:
a) Kitų pranciškoniškųjų institutų pašvęstojo gyvenimo broliams ar seserims;
b) Specialiai šiai tarnystei parengtiems pasauliečiams pranciškonams: kunigams arba
pasauliečiams;
c) Kitiems diecezijos dvasininkams ar ne pranciškonams vienuoliams.38
16 str.
1. Asistentų, priklausančių įvairių lygių taryboms, skaičius teatitinka Ordinų, kurie realiai teikia
asistenciją vietinėms brolijoms Tarptautinės, nacionalinės ar regioninės brolijos sferose, skaičių.
2. Tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu Asistentai, jei jų yra daugiau nei vienas, sudaro
konferenciją ir kolegialiai tarnauja OFS ir Jaupra.39
3. Kiekviena Asistentų konferencija veikia pagal savo vidinį reglamentą, patvirtintą atitinkamų
aukštesniųjų vyresniųjų.
4. Nacionaliniai ir regioniniai OFS statutai nustato asistentų, dalyvaujančių nacionalinėje ar
regioninėje kapitulose, skaičių, jų parinkimo būdą ir dalyvavimo pobūdį.
b.

Generaliniai asistentai

17 str.
1. Generalinius asistentus skiria atitinkamas generalinis ministras, pasitaręs su Tarptautinės OFS
tarybos Prezidiumu.40
2. Generaliniai asistentai patarnauja Tarptautinės OFS tarybos Prezidiumui, sudaro Konferenciją ir
kolegialiai rūpinasi dvasine asistencija visam OFS.41
3. Generalinių asistentų konferencijos užduotis yra:
a) Bendradarbiauti su Tarptautine taryba ir jos Prezidiumu dvasiškai ir apaštališkai palaikant
OFS ir ypač ugdant atsakinguosius pasauliečius;
b) Tarptautiniu lygiu koordinuoti dvasinę asistenciją OFS ir Jaupra;
c) Skatinti brolių ir jų vyresniųjų susidomėjimą OFS ir Jaupra;
d) Vykdyti OFS nacionalinių tarybų pastoracinius vizitus42 ir dalyvauti nacionalinėse rinkimų
kapitulose43.
18 str.
1. Generalinio asistento užduotis yra nuolat informuoti savo generalinį ministrą ir savo Ordiną apie
OFS ir Jaupra gyvenimą ir veiklas.
2. Jis taip pat tetvarko reikalus, susijusius su savo Ordino teikiama dvasinės asistencijos OFS ir
Jauprai tarnyste, susitinka su savo Ordino asistuojamomis vietinėmis brolijomis ir palaiko
nuolatinius broliškus ryšius su savo Ordino asistentais.
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c. Nacionaliniai asistentai
19 str.
1. Nacionalinius OFS ir Jaupros asistentus skiria kompetentingas aukštesnysis vyresnysis, pasitaręs
su atitinkama Nacionaline taryba44. Ten, kur su dvasinio asistento skyrimu yra susijęs daugiau
nei vienas tam pačiam Ordinui priklausantis aukštesnysis vyresnysis, jų jurisdikcijos
nacionalinėje teritorijoje turi būti laikomasi kolegialiai nustatytų dvasinių asistentų skyrimo
normų45.
2. Nacionaliniai asistentai patarnauja Nacionalinei tarybai ir rūpinasi dvasine asistencija
nacionalinei brolijai. Jei jų yra daugiau nei vienas, sudaro konferenciją ir tarnauja kolegialiai46.
3. Nacionalinių asistentų konferencijos arba nacionalinio asistento, jei toks yra vienas, užduotis yra:
a) Bendradarbiauti su Nacionaline taryba dvasiškai ir apaštališkai palaikant pasauliečius
pranciškonus jų bažnytiniame ir visuomeniniame gyvenime, ypač ugdant atsakinguosius;
b) Vykdyti OFS regioninių tarybų pastoracinius vizitus47 ir dalyvauti regioninėse rinkimų
kapitulose48;
c) Nacionaliniu lygiu koordinuoti dvasinės asistencijos tarnystę, asistentų ugdymą ir jų
tarpusavio brolišką vienybę;
d) Skatinti brolių susidomėjimą OFS ir Jaupra.
20 str.
1. Nacionalinio asistento užduotis yra nuolat informuoti aukštesniuosius vyresniuosius ir savo
Ordiną apie OFS ir Jaupra gyvenimą ir veiklas jų šalyje.
2. Jis tetvarko reikalus, susijusius su savo Ordino teikiama dvasinės asistencijos OFS ir Jaupra
tarnyste, susitinka su savo Ordino asistuojamomis vietinėmis brolijomis šalyje ir palaiko
nuolatinius broliškus ryšius su regioniniais ir vietiniais savo Ordino asistentais.
d. Regioniniai asistentai
21 str.
1. Regioninius OFS ir Jaupra asistentus skiria kompetentingas aukštesnysis vyresnysis, pasitaręs su
atitinkama Regionine taryba49. Ten, kur su dvasinio asistento skyrimu yra susijęs daugiau nei
vienas tam pačiam Ordinui priklausantis aukštesnysis vyresnysis, jų jurisdikcijos regioninės
brolijos teritorijoje turi būti laikomasi kolegialiai nustatytų dvasinių asistentų skyrimo normų 50.
2. Regioniniai asistentai patarnauja Regioninei tarybai ir rūpinasi dvasine asistencija regioninei
brolijai. Jei jų yra daugiau nei vienas, sudaro konferenciją ir tarnauja kolegialiai51.
3. Regioninių asistentų konferencijos arba regioninio asistento, jei toks yra vienas, užduotis yra:
a) Bendradarbiauti su Regionine taryba dvasiškai ir apaštališkai palaikant pasauliečius
pranciškonus bažnytiniame ir visuomeniniame regiono gyvenime,ypač ugdant atsakinguosius;
b) Vykdyti OFS vietinių tarybų pastoracinius vizitus52 ir dalyvauti vietinėse rinkimų
kapitulose53;
c) Regioniniu lygiu koordinuoti dvasinės asistencijos tarnystę, asistentų ugdymą ir jų tarpusavio
brolišką vienybę;
d) Skatinti brolių susidomėjimą OFS ir Jaupra.
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22 str.
1. Regioninio asistento užduotis yra nuolat informuoti aukštesniuosius vyresniuosius ir savo Ordiną
apie OFS ir Jaupra gyvenimą ir veiklas regione.
2. Jis tetvarko reikalus, susijusius su savo Ordino teikiama dvasinės asistencijos OFS ir Jaupra
tarnyste, susitinka su savo Ordino asistuojamomis vietinėmis brolijomis regione ir palaiko
nuolatinius broliškus ryšius su vietiniais savo Ordino asistentais.
e. Vietiniai asistentai
23 str.
1. Vietinį asistentą pagal savo teisės normas skiria aukštesnysis vyresnysis, pasitaręs su
suinteresuotosios brolijos taryba54.
2. Vietinis asistentas skatina bendrystę brolijos viduje ir su Pirmuoju ordinu arba TOR. Bendru
sutarimu su vietiniu gvardijonu arba vyresniuoju rūpinasi, kad susikurtų gyva savitarpio
bendrystė tarp pašvęstojo gyvenimo ir pasauliečių brolijų. Jis ar ji skatina aktyvų brolijos buvimą
Bažnyčioje ir visuomenėje.
24 str.
1. Vietinis asistentas kartu su brolijos taryba yra atsakingas už kandidatų ugdymą55 ir prieš įžadus
įvertina kiekvieną kandidatą56.
2. Kartu su ministru užmezga dialogą su sunkumus išgyvenančiais broliais, kurie ketina pasitraukti
iš brolijos ar kurių elgesys šiurkščiai prieštarauja Regulai57.
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