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PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO GENERALINĖS KONSTITUCIJOS 

 

Pirmasis skyrius 

 

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS 

 

1 straipsnis 

1. Visi tikintieji yra kviečiami į šventumą ir turi teisę bendrystėje su Bažnyčia sekti savitu 

dvasiniu keliu
1
. 

 

Reg. 2  2. Bažnyčioje gyvuoja daug dvasinių šeimų, turinčių skirtingas charizmas. Prie šių šeimų 

priskiriama pranciškoniškoji šeima, kurios įvairios atšakos savo tėvu, įkvėpėju ir pavyzdžiu laiko 

šv. Pranciškų Asyžietį. 

 

Reg. 2  3. Pranciškoniškojoje šeimoje nuo pat pradžių savo vietą turi Pasauliečių pranciškonų 

ordinas
2
. Jį sudaro visos darniai susivieniję katalikų Brolijos, kurių nariai, Šventosios Dvasios 

paskatinti, įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį, likdami 

pasauliečiais ir laikydamiesi Bažnyčios patvirtintos Regulos
3
.  

 

4. Pastoracinį rūpinimąsi Pasauliečių pranciškonų ordinu ir dvasinės pagalbos teikimą jam 

Šventasis Sostas patikėjo Pirmajam pranciškonų ordinui ir Trečiajam reguliariajam ordinui (TOR), 

nes šie priklauso tai pačiai dvasinei šeimai. Jie yra „institutai“, kuriems pridera altius moderamen 

pagal Kanonų teisės kodekso 303 kanoną
4
. 

 

5. Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) Bažnyčioje yra viešoji asociacija
5
. Ji skirstoma į 

įvairių lygmenų – vietines, regionines, nacionalines ir tarptautinę – brolijas. Kiekviena iš jų yra 

juridinis Bažnyčios asmuo. 

 

2 straipsnis 

1. OFS pašaukimas – tai savitas pašaukimas, ugdantis jos narių gyvenimą ir apaštališkąjį 

veikimą. Todėl asmenys, nuolatiniu įsipareigojimu susisaistę su kita vienuoline šeima ar pašvęstojo 

gyvenimo institutu, negali priklausyti OFS. 

2. OFS yra atvira kiekvienos padėties tikintiesiems. Jai priklausyti gali: 

– pasauliečiai (vyrai ir moterys); 

– pasauliečiai dvasininkai (diakonai, kunigai, vyskupai). 

 

3 straipsnis 

1. Buvimas pasauliečiais nusako priklausančiųjų OFS dvasingumą ir apaštališkąjį gyvenimą. 

2. Jų pašaukimo ir apaštališkojo gyvenimo pasaulietiškumas pasireiškia laikantis tam tikrų 

sąlygų: 

                                                           
1
 Plg. cann. 210; 214; Lumen Gentium, 40. 

2
 Taip pat vadinamas „Pasauliečių pranciškonų brolija“ arba „Trečiuoju pranciškonų ordinu“ (TOF). Plg. Regula, 2, 

nuoroda 5. 

Kanonų teisės kodekso kanonas 303 trečiuosius ordinus apibūdina taip: Susivienijimai, kurių nariai gyvendami 

pasaulyje dalijasi kurio nors vienuolinio instituto dvasia, laikosi to instituto bendrųjų nurodymų, gyvena apaštališką 

gyvenimą ir siekia krikščioniškojo tobulumo, vadinami trečiaisiais ordinais arba kitu tinkamu vardu. [kanono vertimas 

neaprobuotas] 
3
 Po Regulų, patvirtintų popiežiaus Mykolo IV 1289 m. ir popiežiaus Leono XIII 1883 m., dabartinę Regulą patvirtino 

popiežius Paulius VI 1978 m. birželio 24 d. 
4
 Plg. OFS konstitucijos, 85, 2. Cituojant Konstitucijas ir nepateikiant kitų patikslinimų, nurodoma į šį tekstą. 

5
 Plg. cann. 116; 301,3; 312; 313. 
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– pasauliečių – bendradarbiavimu kuriant Dievo karalystę žemėje ir dalyvaujant 

laikinuosiuose darbuose
6
; 

– pasauliečių dvasininkų – savo tarnystės Dievo tautos labui vykdymu bendrystėje su 

vyskupu ir kunigija
7
. 

Ir vieni, ir kiti yra įkvėpti šv. Pranciškaus Asyžiečio evangelinių pasirinkimų, įsipareigoję 

tęsti jo misiją drauge su kitais pranciškoniškosios šeimos nariais. 

3. OFS pašaukimas – tai pašaukimas gyventi Evangelija broliškoje bendrystėje. Siekdami 

šio tikslo OFS nariai jungiasi į bažnytines bendruomenes, vadinamas brolijomis. 

 

4 straipsnis 

1. OFS yra valdoma pagal visuotinės Bažnyčios teisę ir savo teisę: Regulą, Konstitucijas, 

Apeigyną ir dalinius Statutus. 

2. Regula nustato OFS prigimtį, tikslą ir dvasią. 

 

Reg. 3  3. Konstitucijos turi tikslą: 

– pritaikyti Regulą; 

– konkrečiai nustatyti priklausymo OFS sąlygas, brolijos valdymą, jos gyvenimo 

organizavimą ir būstinę
8
. 

 

5 straipsnis 

Reg. 3  1. Autentiškas Regulos ir Konstitucijų aiškinimas priklauso Šventajam Sostui. 

2. Praktinis Konstitucijų aiškinimas, siekiant darniai pritaikyti jas skirtingose srityse ir 

įvairiuose Ordino lygmenyse, priklauso Generalinei OFS kapitulai. 

3. Tam tikrų punktų, reikalaujančių greito sprendimo, išaiškinimas priklauso Tarptautinės 

OFS tarybos (CIOFS) prezidiumui. Toks išaiškinimas galioja iki artimiausios Generalinės 

kapitulos. 

 

6 straipsnis 

1. Tarptautinė OFS brolija turi savo Statutą, patvirtintą Generalinės kapitulos. 

2. Nacionalinės brolijos turi savo Statutus, patvirtintus Tarptautinės OFS tarybos 

prezidiumo. 

3. Regionų ir vietos brolijos gali turėti savo Statutus, patvirtintus viršesnio lygmens 

Tarybos. 

 

7 straipsnis  
Visi su šiomis Konstitucijomis nederantys potvarkiai yra panaikinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Plg. can. 225; Jono Pauliaus II kreipimasis į OFS, 1982 m. rugsėjo 27 d., in l’Osservatore Romano, 1982 rugsėjo 28. 

7
 Plg. can. 275 ss; Presbyterorum Ordinis, 12; 14; 15 ss. 

8
 Plg. can. 304. 
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Antrasis skyrius 

 

GYVENIMO BŪDAS IR APAŠTALIŠKOJI VEIKLA 

 

Pirmas skirsnis 

 

GYVENIMO BŪDAS 

 

8 straipsnis 

1. Pasauliečiai pranciškonai įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija laikydamiesi 

pranciškoniškojo dvasingumo pagal savo pasaulietiškąją padėtį. 

2. Tikėjimo šviesoje jie stengiasi gilintis į evangelinio gyvenimo vertybes ir pasirinkimus 

remdamiesi OFS Regula: 

Reg. 7   – nuolatinio atsivertimo ir ugdymosi atnaujinimo kelyje; 

Reg. 4  – atviri iššūkiams, kylantiems iš visuomenės ir Bažnyčios gyvenimo, eidami iš Evangelijos į 

gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją; 

– šio kelio asmeninėse ir bendruomeninėse plotmėse. 

 

9 straipsnis 

Reg. 5  1. Pasauliečių pranciškonų dvasingumas veikiau yra gyvenimo užmojis, sutelktas į Kristaus 

asmenį ir sekimą juo,
9
 nei nuodugnios programos įgyvendinimas. 

Reg. 4  2. Pasaulietis pranciškonas, įsipareigojęs sekti Kristaus pavyzdžiu ir mokymu, privalo 

asmeniškai ir uoliai studijuoti Evangeliją bei Šventąjį Raštą. Brolija ir jos atsakingieji teskatina 

meilę Evangelijos žodžiui ir tepadeda broliams pažinti bei suprasti ją taip, kaip ją skelbia Dvasios 

padedama Bažnyčia
10

. 

 

10 straipsnis 

Reg. 10  Neturtėlis ir nukryžiuotas Kristus, mirties nugalėtojas ir prisikėlusysis, didžiausias Dievo 

meilės žmonijai apsireiškimas, yra „knyga“, iš kurios broliai sekdami Pranciškumi mokosi, kodėl ir 

kaip gyventi, mylėti ir kentėti. Jame jie atranda pasipriešinimo dėl teisingumo vertę ir sunkumų bei 

kasdienio gyvenimo kryžių prasmę. Su Juo jie gali priimti Tėvo valią net sunkiausiomis 

aplinkybėmis ir gyventi pranciškoniškąja taikos dvasia atmesdami kiekvieną žmogaus orumui 

priešingą mokymą. 

 

11 straipsnis 

Atmindami, kad Šventoji Dvasia yra jų pašaukimo šaltinis ir broliškojo gyvenimo bei 

misijos gaivintoja, pasauliečiai pranciškonai tesistengia sekti Pranciškaus ištikimybe Dvasios 

įkvėpimams, klausytis Šventojo raginimo labiau už visa kita trokšti „juose veikiančios Viešpaties 

Dvasios“
11

. 

 

12 straipsnis 

1. Pranciškaus pavyzdžio ir raštų, bet pirmiausia Dvasios malonės, įkvėpti broliai kasdien su 

tikėjimu tegyvena Kristaus duota didžiąja dovana – Tėvo apreiškimu. Teliudija šį tikėjimą 

pirmiausia: 

– šeimos gyvenimu; 

– darbu;  

– džiaugsmu ir kentėjimais; 

                                                           
9
 Plg. Nepatvirtina regula, 22, 41: FF (Fonti Francescane), 62; Antrasis laiškas visiems tikintiesiems, 51: FF 200. 

10
 Plg. Dei Verbum, 10. 

11
 Patvirtinta regula, 10. 8: FF 104. 
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– susitikimais su žmonėmis, to paties Tėvo vaikais; 

– buvimu ir dalyvavimu visuomenės gyvenime; 

– broliškais ryšiais su visais kūriniais. 

Reg. 10  2. Su Jėzumi, klusniu iki mirties, tesistengia pažinti ir vykdyti Tėvo valią. Tedėkoja Dievui 

už laisvės dovaną ir už meilės įstatymo apreiškimą. Idant vykdytų Tėvo valią, tepriima pagalbą, 

kurią Bažnyčiai tarpininkaujant jiems siūlo jos vyresnybė ir broliai. Tvirtai teprisiima drąsių 

pasirinkimų riziką socialiniame gyvenime. 

Reg. 8  3. Broliams tebūna mielas sūniškas susitikimas su Dievu ir tepaverčia jie maldą ir 

kontempliaciją viso savo buvimo bei veikimo siela. Tesistengia atrasti Tėvo buvimą savo širdyje, 

gamtoje ir žmonijos istorijoje, kurioje vyksta jo išganymo užmojis. Šio slėpinio kontempliavimas 

juos parengs bendradarbiauti šiame meilės užmojyje. 

 

13 straipsnis 

Reg. 7  1. Pasauliečiai pranciškonai, seniau vadinti „atgailos broliais ir seserimis“, tesistengia 

gyventi nuolatinio atsivertimo dvasia. Priemonės, padedančios vykdyti šią pranciškoniškojo 

pašaukimo ypatybę tiek individualiai, tiek Brolijoje, yra šios: Dievo žodžio klausymasis ir 

šventimas, gyvenimo peržiūra, dvasinės rekolekcijos, dvasinio patarėjo pagalba ir atgailos 

šventimas. Broliai dažnai tepriima Susitaikinimo sakramentą ir tedalyvauja jo bendruomeniniame 

šventime tiek Brolijoje, tiek su visa Dievo tauta
12

. 

2.
 
Ši atsivertimo dvasia tesimato iš meilės Bažnyčios atsinaujinimui, vykstančiam per 

asmeninį ir bendruomeninį atsinaujinimą. Atsivertimo, kuris yra atsakas į Dievo meilę, vaisius yra 

meilės darbai broliams
13

. 

3. Tradicinės pasauliečių pranciškonų atgailos praktikos, kaip pasninkas ir susilaikymas, turi 

būti žinomos, priimtos ir jų turi būti laikomasi pagal bendruosius Bažnyčios nurodymus. 

 

14 straipsnis 

1. Suprasdami, kad Dievas visus mus norėjo padaryti viena tauta ir kad įsteigė Bažnyčią – 

visuotinį išganymo sakramentą, broliai teįsipareigoja tikėjimu apmąstyti Bažnyčią, jos misiją 

šiandienos pasaulyje ir pasauliečių pranciškonų vaidmenį joje. Tesutinka iššūkius ir teprisiima 

atsakomybes, kurios šiame apmąstyme atsiskleidžia. 

Reg. 8  2. Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras. Joje Kristus mus suvienija su Savimi ir 

vienus su kitais į vieną kūną. Tad Eucharistija tebūna Brolijos gyvenimo centras; broliai 

Eucharistijoje tedalyvauja kiek galėdami dažniau, atmindami Pranciškaus, Eucharistijoje 

išgyvenusio visus Kristaus gyvenimo slėpinius, pagarbą ir meilę jai. 

3. Broliai tedalyvauja Bažnyčios sakramentuose, žiūrėdami ne tik asmeninio šventėjimo, bet 

ir tarnaudami Bažnyčios augimui ir Karalystės skleidimui. Tebendradarbiauja, kad jų parapijose 

būtų gyvai ir sąmoningai švenčiama, ypač Krikštas, Sutvirtinimas, Santuoka ir Ligonių patepimas. 

4. Broliai ir brolijos tesilaiko Apeigyno nuorodų, gerbdami skirtingas dalyvavimo liturginėje 

Bažnyčios maldoje formas, pirmenybę teikdami Valandų liturgijos šventimui
14

. 

5. Tikriems Tėvo garbintojams visur ir visada įmanu Jį garbinti ir Jam melstis; tačiau broliai 

tesistengia rasti laiko tylai bei susitelkimui ir skirti jį būtent maldai. 

 

15 straipsnis 
Reg. 11  1. Pasauliečiai pranciškonai teįsipareigoja gyventi Palaiminimų dvasia ir ypatingu būdu – 

neturto dvasia. Evangelinis neturtas parodo pasitikėjimą Tėvu, kuria vidinę laisvę ir nuteikia imtis 

teisingesnio gėrybių paskirstymo. 

                                                           
12

 Ordo Poenitentiae, Praenotanda 22 ss. 
13

 Plg. Antrasis laiškas visiems tikintiesiems, 25 ss.: FF 190 ss. 
14

 OFS apeigynas, Priedas 26; 27. 
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2. Pasauliečiai pranciškonai, darbu ir medžiaginėmis gėrybėmis privalantys aprūpinti savo 

šeimą ir tarnauti visuomenei, turi savitą būdą gyventi evangeliniu neturtu. Norint tai suvokti ir 

įgyvendinti reikia stipraus asmeninio įsipareigojimo ir Brolijos palaikymo malda bei dialogu, 

bendruomeninės gyvenimo peržvalgos, įsiklausymo į Bažnyčios nurodymus ir visuomenės 

reikalavimus. 

3. Pasauliečiai pranciškonai teįsipareigoja riboti asmeninius poreikius, kad galėtų geriau 

pasidalyti dvasinėmis bei medžiaginėmis gėrybėmis su broliais, pirmiausia su skurdžiausiais. 

Tedėkoja Dievui už gautas gėrybes, naudodami jas kaip geri tvarkytojai, o ne kaip šeimininkai. 

Tebūna tvirtai nusistatę prieš vartotojiškumą ir prieš ideologijas bei praktikas, teikiančias 

pirmenybę turtui, o ne žmogiškosioms ir religinėms vertybėms ir leidžiančioms išnaudoti žmogų. 

4. Tebrangina širdies tyrumą, tikros brolybės versmę, ir juo tegyvena. 

 

16 straipsnis 

Reg. 9  1. Marija, Jėzaus motina, yra Žodžio klausymosi ir ištikimybės pašaukimui pavyzdys: Joje, 

kaip ir Pranciškuje, matome įgyvendintas visas evangelines dorybes
15

. 

Tepuoselėja broliai sekimu, malda ir brolišku atsidavimu karštą meilę Švenčiausiajai 

Mergelei. Teparodo savo prieraišumą Bažnyčios priimtomis formomis išreikšdami tikrą tikėjimą. 

2. Marija visai bažnytinei bendruomenei yra vaisingos ir ištikimos meilės pavyzdys. 

Pasauliečiai pranciškonai ir jų brolijos tesistengia gyventi Pranciškaus, pasirinkusio Mergelę 

savo veiklos vadove, patirtimi; su ja, kaip ir mokiniai per Sekmines, tepriima Dvasią, kad būtų 

sukurta meilės bendruomenė
16

. 

 

Antras skirsnis 

 

AKTYVUS BUVIMAS BAŽNYČIOJE IR PASAULYJE 

 

17 straipsnis 

Reg. 6  1. Pašaukti bendradarbiauti statydinant Bažnyčią kaip visų žmonių išganymo sakramentą ir 

Krikštu bei įžadais tapę „jos misijos liudytojais bei įrankiais“ pasauliečiai pranciškonai gyvenimu ir 

žodžiu skelbia Kristų. Jų apaštalavimas pirmiausia yra asmeninis liudijimas
17

 ten, kur jie gyvena, ir 

tarnavimas Dievo karalystės kūrimui žemiškosios tikrovės sąlygomis. 

2. Brolijose teskatinamas brolių rengimas Evangelijos žinios skleidimui „įprastinėmis 

pasaulio sąlygomis“
18

 ir katechetiniam bendradarbiavimui bažnytinėse bendruomenėse. 

3. Tie, kurie yra pašaukti katechetų misijai, bažnytinių bendruomenių vadovai ar kiti 

tarnautojai, taip pat šventieji tarnautojai tepersiima Pranciškaus meile Dievo žodžiui, tikėjimu jį 

skelbiančiais ir didžiu įkarščiu, su kuriuo jis iš popiežiaus priėmė atgailos skelbimo misiją. 

4. Šventinimo tarnystėje, kurią Bažnyčia atlieka liturgija, malda ir atgailos bei 

gailestingosios meilės darbais, broliai pirmiausia tedalyvauja per savo šeimą, paskiau bendruomenę 

ir galiausiai veiklų buvimą vietos Bažnyčioje ir visuomenėje. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Švč. Mergelės Marijos pasveikinimas: FF 259; 260. 
16

 Plg. Antrasis Celaniečio, 198: FF 786. 
17

 Plg. Nepatvirtinta regula, 17, 3: FF 46; Trijų draugų pasakojimas, 36: FF 1440; Antrasis laiškas visiems 

tikintiesiems, 53: FF 200. 
18

 Lumen Gentium, 35. 
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Už teisingą ir brolišką visuomenę 

 

18 straipsnis 

1. Pasauliečiai pranciškonai, įkvėpti šv. Pranciškaus Asyžiečio asmenybės ir žinios, yra 

kviečiami įnešti savo indėlį į civilizaciją, kurioje būtų įgyvendintas žmogiškojo asmens orumas, 

bendra atsakomybė ir meilė
19

. 

Reg. 13  2. Broliai testiprina tikrus visuotinės brolybės pamatus ir visa kur tekuria priėmimo dvasią 

bei brolystės atmosferą. Tvirtai teįsipareigoja stoti prieš kiekvieną išnaudojimo, diskriminacijos bei 

išstūmimo formą ir prieš kiekvieną abejingumo kitiems išraišką. 

Reg. 13  3. Tebendradarbiauja su judėjimais, skatinančiais tautų brolystę: teįsipareigoja kurti visiems 

tinkamas gyvenimo sąlygas ir darbuotis dėl visų tautų laisvės. 

4. Sekdami Pranciškaus, aplinkosaugininkų globėjo, pavyzdžiu, aktyviai teskleidžia 

kūrinijos apsaugos iniciatyvas, drauge su kitais tededa pastangas, kad būtų išvengta gamtos taršos 

bei niokojimo ir sukurtos gyvenimo bei aplinkos sąlygos, nekeliančios grėsmės žmogui. 

 

19 straipsnis 

Reg. 14  1. Pasauliečiai pranciškonai savo gyvenamojoje aplinkoje visuomet teveikia it raugas 

broliškos meilės liudijimu ir aiškia krikščioniška motyvacija. 

2. Laikydamiesi mažumo dvasios teteikia pirmenybę santykiams su vargšais ir atstumtaisiais 

– tiek su paskirais žmonėmis, tiek su šiomis žmonių kategorijomis ar ištisa tauta; kartu su kitais 

tesidarbuoja, kad būtų įveiktas atstūmimas ir tos skurdo formos, kurios yra neišmanymo ir 

neteisingumo vaisius. 

 

20 straipsnis 

Reg. 14  1. Pasauliečiai pranciškonai, pašaukimo įpareigoti statydinti Dievo karalystę veikdami 

laikinojoje tikrovėje, teišgyvena savo priklausymą Bažnyčiai ir visuomenei kaip neatskiriamą 

realybę. 

2. Tebūna pirmutinis ir esminis indėlis statydinant teisingesnį bei broliškesnį pasaulį brolių 

įsipareigojimas vykdyti savo darbo pareigas ir tinkamai profesiškai lavintis. Su ta pačia tarnystės 

dvasia jie teprisiima savo socialinę ir pilietinę atsakomybę. 

 

21 straipsnis 

Reg. 16  1. Pranciškui darbas yra dovana ir dirbti – malonė. Kasdienis darbas yra ne tik pragyvenimo 

priemonė, bet ir proga tarnauti Dievui bei artimui ir būdas išskleisti savo asmenybę. Pripažindami, 

kad darbas yra teisė ir pareiga ir kad kiekviena užsiėmimo forma verta pagarbos, broliai 

teįsipareigoja drauge darbuotis, kad visi turėtų galimybę dirbti ir kad darbo procesai taptų vis 

žmogiškesni. 

2. Pramogos ir poilsis turi savo vertę ir yra reikalingi asmens sklaidai. Pasauliečiai 

pranciškonai teišlaiko pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio ir tesistengia įgyvendinti prasmingas 

laisvalaikio leidimo formas
20

. 

 

22 straipsnis 

Reg. 15  1. Pasauliečiai pranciškonai, „ypač viešojo gyvenimo srityje“, tebendradarbiauja, kiek tai 

įmanoma, kad būtų leidžiami teisingi įstatymai ir potvarkiai. 

2. Žmogiškosios raidos ir teisingumo plotmėje Brolijos tesiima drąsių iniciatyvų, 

atitinkančių pranciškoniškąjį pašaukimą ir Bažnyčios nurodymus. Tesilaiko aiškios pozicijos, kai 

bet kuria priespaudos ar abejingumo forma pažeidžiamas žmogiškasis orumas. Broliškai 

tepatarnauja neteisingumo aukoms. 

                                                           
19

 Plg. Gaudium et Spes, 31 ss. 
20

 Plg. Gaudium et Spes, 67; Laborem Exercens, 16 ss. 
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3. Atsisakymas naudoti prievartą, Pranciškaus sekėjų bruožas, nereiškia atsisakymo veikti. 

Tačiau broliai tesirūpina, kad jų įsikišimas visuomet būtų įkvėptas krikščioniškosios meilės. 

 

23 straipsnis 

Reg. 19  1. Taika yra teisumo darbas ir susitaikinimo bei broliškos meilės vaisius
21

. Pasauliečiai 

pranciškonai yra kviečiami būti taikos nešėjai į savo šeimas ir visuomenę: 

– jie tesirūpina siūlyti ir skleisti taikingas idėjas bei nuostatas; 

– teplėtoja savo iniciatyvas ir tiek pavieniui, tiek kaip Brolija teįgyvendina popiežiaus, 

vietinių Bažnyčių ir Pranciškoniškosios šeimos iniciatyvas; 

– gerbdami savo autentiškus pagrindus tebendradarbiauja su skatinančiais taiką judėjimais ir 

institucijomis. 

2. Tačiau pripažindami tiek asmens, tiek tautos teisę į teisėtą gynybą tegerbia dėl sąžinės 

prieštaravimų atsisakančių tarnauti kariuomenėje pasirinkimą. 

3. Idant išsaugotų taiką šeimoje, broliai tinkamu metu tesurašo savo turto testamentą. 

 

Šeimoje 

 

24 straipsnis 

Reg. 17  1. Pasauliečiai pranciškonai telaiko savo šeimą pirmutine vieta, kurioje įgyvendinamas jų 

krikščioniškasis įsipareigojimas ir pranciškoniškasis pašaukimas. Joje tesuteikia erdvės maldai, 

Dievo žodžiui ir krikščioniškajai katechezei. Pagarbiai tesirūpina kiekviena gyvybe bet kuriomis 

aplinkybėmis – nuo prasidėjimo iki mirties. 

Sutuoktiniai OFS Regulą laiko tinkama pagalba savo krikščioniškojo gyvenimo kelionei, 

suvokia, kad per santuokos sakramentą jų meilė dalyvauja Kristaus meilėje Bažnyčiai. Sutuoktinių 

meilė ir ištikimybės vertės patvirtinimas yra gilus liudijimas jų šeimai, Bažnyčiai ir pasauliui. 

2. Brolijoje: 

– šeimos bei santuokos dvasingumas ir krikščioniškasis požiūris į šeimos problemas tebūna 

dialogo ir keitimosi patirtimi tema; 

– broliai tarpusavyje tesidalija svarbiais šeimos gyvenimo momentais ir teskiria broliško 

dėmesio gyvenantiems sunkiomis aplinkybėmis ir sąlygomis – viengungiams, našliams, vienišiems 

tėvams, atskirai gyvenantiems sutuoktiniams, išsituokusiems; 

– tesukuriamos sąlygos kartų dialogui; 

– teskatinamas sutuoktinių ir šeimų grupių steigimasis. 

3. Broliai tebendradarbiauja su jėgomis, kurios Bažnyčioje ir visuomenėje stengiasi 

patvirtinti ištikimybės vertę bei pagarbą gyvybei ir atsiliepti į socialines šeimos problemas. 

 

25 straipsnis 

Iš įsitikinimo, kad auklėjant vaikus reikia juos įtraukti į bendruomenę, idant jie „pasijustų 

esą gyvi ir veiklūs Dievo tautos nariai“
22

, ir dėl Pranciškaus žavesio, galinčio juos patraukti, 

skatintinas vaikų grupių kūrimas. Pasitelkus pedagogiką ir vaikų amžių atitinkantį organizavimą jie 

tebūna supažindinami su pranciškoniškuoju gyvenimu ir mokomi jį pamilti. Nacionaliniai statutai 

suteiks tinkamų gairių dėl šių grupių organizavimo ir jų ryšių su Brolija bei Pranciškoniškojo 

jaunimo grupėmis. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Plg. Gaudium et Spes, 78. 
22

 Apostolicam Actuositatem, 30. 
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Džiaugsmo ir vilties nešėjai 

 

26 straipsnis 

1. Netgi kentėdamas Pranciškus išgyveno pasitikėjimą ir džiaugsmą, kylančius iš: 

– Dievo tėvystės patirties; 

– nesugriaunamo tikėjimo prisikėlimu su Kristumi amžinajam gyvenimui; 

– patirties, kad galima sutikti ir garbinti Kūrėją visuotinėje brolijoje su visais kūriniais
23

. 

Reg. 19  Todėl sekdami Evangelija pasauliečiai pranciškonai teigia viltį ir gyvenimo džiaugsmą. Jie 

prisideda prie daugialypio vargo ir pesimizmo mažinimo, rengdami geresnę ateitį. 

2. Brolijoje broliai tepuoselėja tarpusavio sutarimą ir tesirūpina, kad susirinkimų aplinka 

būtų svetinga ir džiaugsminga. Tedrąsina vieni kitus geram. 

 

27 straipsnis 

Reg. 19  1. Senstantys broliai tesimoko priimti negalias bei augančius sunkumus ir suteikti gilesnę 

prasmę savo gyvenimui, vis labiau atsitraukdami ir leisdamiesi pažadėtosios žemės link. Tebūna 

tvirtai įsitikinę, kad tikinčiųjų Kristų ir vieni kitus Jame mylinčių bendruomenė ir amžinajame 

gyvenime bus „šventųjų bendravimas“. 

2. Pasauliečiai pranciškonai teįsipareigoja savo aplinkoje, pirmiausia Brolijoje, kurti 

tikėjimo ir vilties dvasią, idant į „seserį mirtį“ būtų žiūrima kaip į perėjimą pas Tėvą ir visi tam 

rengtųsi. 

 

Trečiasis skyrius 

 

GYVENIMAS BROLIJOJE 

 

Pirmas skirsnis 

 

BENDROSIOS NUORODOS 

 

28 straipsnis 

1. OFS brolijos ištakos – šv. Pranciškaus Asyžiečio, kuriam Aukščiausiasis apreiškė 

evangelinio gyvenimo broliškoje bendrystėje esmę, įkvėpimas
24

. 

Reg. 20  2. „Pasauliečių pranciškonų ordinas skirstomas į įvairių lygmenų brolijas“, siekiant skatinti 

organizuotą sąjungą bei brolių tarpusavio bendradarbiavimą ir aktyvų bei bendruomeninį jų 

dalyvavimą vietinėje ir visuotinėje Bažnyčioje. Be to, OFS remia brolijų įsipareigojimą tarnauti 

pasaulyje ir ypač visuomenės gyvenime. 

3. Broliai buriasi tiek į vietos brolijas, įsteigtas prie bažnyčios ar vienuolinių namų, tiek į 

asmenines brolijas, įkurtas dėl aiškių bei teisėtų priežasčių ir pripažintas steigimo dekretu
25

. 

 

29 straipsnis 

1. Vietos brolijos Brolijoje skirstomos į įvairius lygmenis: regionines, nacionalines, 

tarptautines, remiantis bažnytiniais, teritoriniais ar kitais kriterijais. Jos yra tvarkomos ir derinamos 

pagal Regulos ir Konstitucijų normas. Tai reikalauja brolijų bendrystės, organizuoto jų 

bendradarbiavimo ir OFS vienybės. 

                                                           
23

 Plg. Antrasis Celaniečio, 125: FF 709 ss; Perudžijos pasakojimas, 43: FF 1591 ss.: Didysis pasakojimas, 9, 1: FF 

1162 ss. 
24

 Plg. Konstitucijos, 3, 3; Testamentas, 14: FF 116. 
25

 Plg. can 518. 
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Reg. 20  2. Brolijos, kurios yra Bažnyčios juridiniai asmenys, jei įmanoma, tetampa ir civiliniais 

juridiniais asmenimis, kad geriau atliktų savo misiją. Nacionalinėms taryboms priklauso duoti 

nurodymus dėl motyvų ir procedūrų, kurių reikia laikytis. 

3. Nacionaliniuose statutuose turi būti nustatyti nacionalinio OFS organizavimo kriterijai. 

Taikant šiuos kriterijus daryti apdairų sprendimą patikėta brolijų, kurioms tai svarbu, 

atsakingiesiems ir nacionalinei tarybai. 

 

30 straipsnis 

1. Broliai yra drauge atsakingi už brolijos, kuriai jie priklauso, gyvenimą ir už OFS kaip 

vieningą visų po pasaulį pasklidusių brolijų sąjungą. 

2. Narių bendros atsakomybės nuovoka reikalauja asmeninio dalyvavimo, liudijimo, maldos, 

aktyvaus bendradarbiavimo pagal kiekvieno galimybes ir, jei reikia, įsipareigojimo vadovauti 

Brolijai. 

Reg. 25  3. Laikydamasis šeimos dvasios kiekvienas brolis į brolijos kasą pagal savo galimybes 

teįneša indėlį, kad būtų apsirūpinta finansiniais ištekliais, reikalingais brolijos gyvenimui ir jos 

kulto, apaštalavimo bei gailestingumo darbams. Broliai taip pat tesirūpina finansavimu ir kitais 

įnašais, skirtais palaikyti aukštesniojo lygmens brolijų veiklą ir darbus. 

 

31 straipsnis 

Reg. 21  1. „Skirtingu lygmeniu kiekvienai brolijai vadovauja ir ją tvarko taryba ir Ministras (arba 

Prezidentas)“. Šios pareigos suteikiamos rinkimais pagal Regulą, Konstitucijas ir brolijų Statutus. 

Tik išskirtiniais atvejais ar pirmuoju steigimo tarpsniu brolijos gali gyvuoti be nuolatinės tarybos. 

Tokiu atveju aukštesniojo lygmens taryba ribotą laiką turi užtikrinti, kad brolija būtų atkurta ar 

įsteigta, kad jos vadovai būtų ugdomi ir kad įvyktų rinkimai. 

2. Ministro ar tarybos nario pareigos yra broliška tarnystė, įsipareigojimas būti prieinamam 

kiekvienam broliui ir brolijai ir būti atsakingam už juos, idant kiekvienas suvoktų savo pašaukimą ir 

kiekviena brolija būtų tikra bažnytinė pranciškoniška bendruomenė, aktyviai veikianti Bažnyčioje ir 

visuomenėje. 

3. Kiekvieno lygmens OFS atsakingieji tebūna amžinuosius įžadus davę broliai, įsitikinę 

pranciškoniškojo evangelinio gyvenimo būdo pagrįstumu, dėmesingi Bažnyčios ir visuomenės 

gyvenimui, plataus bei kilnaus užmojo, atviri dialogui, paslankūs teikti bei priimti pagalbą ir 

bendradarbiauti. 

4. Atsakingieji tesirūpina dvasiniu bei techniniu brolijų ir tarybų susirinkimų parengimu bei 

jų vedimu. Tesistengia įkvėpti dvasios ir gyvybės Brolijai savo liudijimu, teikiančiu tinkamų 

priemonių jos gyvenimo ir apaštališkosios veiklos sklaidai, remdamiesi esminiais 

pranciškoniškaisiais pasirinkimais. Težiūri, kad priimti sprendimai būtų vykdomi ir skatintų brolių 

bendradarbiavimą. 

 

32 straipsnis 

1. Ministrai ir tarybos nariai teugdo brolių, įvairių brolijų, pastarųjų ir pranciškoniškosios 

šeimos bendrystės dvasią bei tikrovę ir ja patys tegyvena. Pirmiausia jie tepuoselėja taiką ir 

susitaikinimą Brolijos aplinkoje. 

Reg. 21  2. Ministrų ir tarybos narių užduotis vadovauti tėra laikina. Broliai, atmetę savo garbės 

troškimą, teparodo meilę Brolijai, laikydamiesi tarnavimo dvasios ir pasirengę drauge ir priimti 

pareigas, ir jų atsisakyti. 

 

33 straipsnis 

1. Vadovaujant brolijoms ir Ordinui bei juos koordinuojant tebūna skatinamas brolių 

asmenybių bei brolijų savitumas ir jų gebėjimai. Tebūna gerbiamas pranciškoniškojo idealo išraiškų 

įvairialypiškumas ir kultūrinė įvairovė. 
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2. Aukštesniojo lygmens tarybos tegu nesiima to, ką gali adekvačiai išspręsti vietos brolijos 

ar žemesniojo lygmens taryba. Tegerbia ir tepuoselėja jų gyvybingumą, kad jos galėtų deramai 

atlikti savo pareigas. Vietos brolijos ir tarybos teįsipareigoja vykdyti Tarptautinės tarybos ir kitų 

aukštesniojo lygmens tarybų nutarimus ir įgyvendinti programas, pritaikydamos, kur reikia, jas savo 

reikmėms. 

 

34 straipsnis 

Ten, kur dėl situacijos ir narių poreikių reikia, Brolijoje tebūna sudarytos vienos tarybos 

vadovaujamos sekcijos ar grupės, buriančios ypatingų poreikių ir panašių interesų ar tokios pačios 

veiklos pasirinkimo vienijamus narius. Tokios grupės pačios gali teikti tam tikras normas, susijusias 

su susirinkimais ir veikla, tačiau tvirtai likdamos ištikimos iš narystės vienoje Brolijoje kylantiems 

reikalavimams. Nacionaliniuose statutuose tebūna įtvirtinami kriterijai, reikalingi tokioms 

sekcijoms ar grupėms sukurti ir veikti. 

 

35 straipsnis 

1. Pasauliečiams kunigams, atpažįstantiems savyje Dvasios pašaukimą sekti šv. Pranciškaus 

Asyžiečio charizma pasauliečių Brolijoje, tebūna skiriamas ypatingas dėmesys, atitinkantis jų misiją 

Dievo tautoje. 

2. Pasauliečiai pranciškonai kunigai taip pat gali jungtis į asmenines brolijas, kad sustiprintų 

asketines ir pastoracines paskatas, kurias Pranciškaus gyvenimas bei mokymas ir OFS Regula jiems 

teikia, idant jie geriau išgyventų savo pašaukimą Bažnyčioje. Šioms brolijoms dera turėti savo 

statutus, kuriuose išdėstytos konkrečios jų sudėties, broliškų susirinkimų ir dvasinio ugdymo, taip 

pat gyvos ir paveikios bendrystės palaikymo su visu Ordinu formos. 

 

36 straipsnis 

1. Didžiulę pagalbą dvasinei ir apaštališkai OFS sklaidai gali teikti broliai, privačiais įžadais 

įsipareigojantys gyventi palaiminimų dvasia ir labiau atsidėti kontempliacijai bei Brolijos tarnystei. 

2. Šie broliai ir seserys gali jungtis į grupes pagal Nacionalinės tarybos arba, jei tokios 

grupės apima daugiau nei vieną tautą, pagal Tarptautinės OFS tarybos prezidiumo patvirtintą 

statutą. 

3. Tokie statutai turi derėti su galiojančiomis Konstitucijomis. 

 

Antras skirsnis 

 

STOJIMAS Į ORDINĄ IR UGDYMAS 

 

37 straipsnis 

Reg. 23  1. Ordino nariu tampama per įvesdinimo bei ugdymo laikotarpius ir įžadų laikytis Regulos 

davimą. 

2. Nuo įstojimo į Broliją prasideda ugdymo, kuris turi tęstis visą gyvenimą, kelias. 

Atmindami, kad Šventoji Dvasia yra pagrindinė ugdytoja, ir visuomet dėmesingai su Ja 

bendradarbiaudami, už ugdymą atsako: pats kandidatas, visa Brolija, Taryba su ministru, ugdytojas 

(magistras) ir dvasinis asistentas. 

3. Broliai yra atsakingi už savo ugdymą, už vis tobulesnį iš Viešpaties gauto pašaukimo 

išskleidimą. Brolija yra kviečiama padėti broliams šiame kelyje svetingu priėmimu, malda ir 

pavyzdžiu. 

4. Nacionalinėms ir regioninėms taryboms bendrai sutarus dera rengti ir parinkti vietinėms 

situacijoms pritaikytas ugdymo priemones, padedančias atsakingiesiems už ugdymą paskirose 

brolijose. 
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Įvesdinimo laikas 

 

38 straipsnis 

Reg. 23  1. Įvesdinimo laikas yra parengiamasis tikro ir tinkamo ugdymo laikas, skirtas atpažinti 

pašaukimą ir kandidatui bei Brolijai tarpusavyje susipažinti. Turi būti laiduojama laisvė ir stojimo į 

OFS rimtumas. 

2. Įvesdinimo laiko trukmė ir atlikimo būdai yra nustatyti Nacionaliniame statute. 

3. Brolijos tarybai priklauso spręsti dėl galimų atleidimų nuo įvesdinimo laikotarpio, 

atsižvelgiant į Nacionalinės tarybos nuorodas. 

 

Priėmimas į Ordiną 

 

39 straipsnis 

Reg. 23  1. Prašymą priimti į Ordiną kandidatas formaliu aktu, jei galima, raštu pateikia vietinės ar 

asmeninės brolijos ministrui. 

2. Priėmimo sąlygos: išpažinti katalikų tikėjimą, gyventi bendrystėje su Bažnyčia, būti gero 

moralinio elgesio, rodyti aiškių pašaukimo ženklų
26

. 

3. Brolijos taryba kolegialiai apsvarsto prašymą, kandidatui duoda formalų atsakymą ir jį 

perteikia Brolijai. 

4. Priėmimo apeigos vyksta pagal Apeigyną
27

. Aktas užregistruojamas ir saugomas Brolijos 

archyve. 

 

Ugdymo laikas 

 

40 straipsnis 

Reg. 23  1. Pradinio ugdymo laikotarpis trunka bent metus. Nacionaliniame statute gali būti 

nustatytas ilgesnis laikotarpis. Šio tarpsnio tikslas yra pašaukimo brandinimas, evangelinio 

gyvenimo Brolijoje patyrimas, geresnis Ordino pažinimas. Šis ugdymas tebūna vykdomas rengiant 

dažnus studijų ir maldos susirinkimus, padedant įgyti konkrečią tarnavimo ir apaštalavimo patirtį. 

Šie susirinkimai, kiek yra galimybių ir progų, rengtini drauge su kitų brolijų kandidatais. 

2. Kandidatai mokomi skaityti ir apmąstyti Šventąjį Raštą, supažindinami su Pranciškaus 

asmenybe ir raštais, su pranciškoniškuoju dvasingumu, mokomi studijuoti Regulą ir Konstitucijas. 

Jie ugdomi mylėti Bažnyčią ir priimti jos mokymą. Pasauliečiai lavinasi išgyventi savo 

pasaulietiškąjį įsipareigojimą pasaulyje evangeliniu būdu. 

3. Dalyvauti vietos brolijos susirinkimuose privalu dėl įvesdinimo į bendruomeninę maldą ir 

brolijos gyvenimą. 

4. Tebūna taikoma pranciškoniškoji pedagogika, atitinkanti tos aplinkos žmonių mąstyseną. 

 

Įžadai, arba evangelinio gyvenimo pažadas 

 

41 straipsnis 

Reg. 23  1. Pabaigęs pradinio ugdymo laikotarpį kandidatas vietos brolijos ministrui įteikia prašymą 

duoti įžadus. Išklausiusi ugdytoją (magistrą) ir dvasinį asistentą brolijos taryba slaptu balsavimu 

nusprendžia dėl leidimo duoti įžadus, pristato savo atsakymą kandidatui ir paskelbia jį brolijai. 

2. Įžadų, arba evangelinio gyvenimo pažado, davimo sąlygos: 

– būti sulaukusiam Nacionaliniame statute nustatyto amžiaus; 

– aktyviai dalyvauti pradiniame ugdyme bent vienus metus; 

– gauti vietos brolijos tarybos sutikimą. 

                                                           
26

 Plg. can. 316. 
27

 Plg. OFS apeigynas, I dalis: Praenotanda 10 ss.: I skyrius. 
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3. Prireikus pratęsti Nacionaliniame statute nustatytą pradinio ugdymo laikotarpį, jis 

neturėtų būti pratęstas ilgiau kaip metams. 

 

42 straipsnis 

1. Įžadai yra iškilmingas bažnytinis aktas, kuriuo kandidatas, atmindamas iš Kristaus gautą 

pašaukimą, atnaujina Krikšto pažadus ir viešai patvirtina savo asmeninį įsipareigojimą gyventi 

Evangelija pasaulyje, sekdamas Pranciškaus pavyzdžiu ir laikydamasis OFS Regulos. 

Reg. 23  2. Įžadai kandidatą padaro Ordino nariu ir jie patys yra nuolatinis įsipareigojimas. Prieš 

amžinuosius įžadus dėl objektyvių ir konkrečių pedagoginių priežasčių gali būti duodami kasmet 

atnaujinami laikinieji įžadai. Visas laikinųjų įžadų laikas negali būti ilgesnis nei treji metai
28

. 

3. Įžadus Bažnyčios ir OFS vardu priima vietos brolijos ministras arba jo atstovas. Apeigos 

vyksta pagal Apeigyno nurodymus
29

. 

4. Įžadai įpareigoja ne tik juos Brolijai duodančius, bet taip pat ir Broliją rūpintis jų 

žmogiškuoju ir religiniu gerbūviu. 

5. Įžadų aktas užregistruojamas ir saugomas Brolijos archyve. 

 

43 straipsnis 

Nacionalinis statutas nustato: 

Reg. 2  – jauniausią amžių duoti įžadams, tačiau jis turi būti ne mažesnis kaip aštuoniolika metų; 

– skiriamąjį narystės OFS ženklą („Tau“ ar kitą pranciškoniškąjį simbolį). 

 

Nuolatinis ugdymas 

 

44 straipsnis 

1. Ankstesniaisiais etapais pradėtas brolių ugdymas yra nuolatinis ir tęstinis. Jis turi būti 

laikomas pagalba atsiversti kiekvienam ir visiems
30

 ir įvykdyti savo misiją Bažnyčios bei 

visuomenės gyvenime. 

2. Brolija turi pareigą kreipti ypatingą dėmesį į naujai davusius įžadus ir laikinųjų įžadų 

brolius, kad padėtų jiems subrandinti pašaukimą ir išsiugdyti priklausymo Brolijai suvokimą. 

3. Nuolatinio ugdymo, vykstančio, be kita ko, per kursus, susitikimus, dalijantis patirtimi, 

tikslas – padėti visiems broliams: 

Reg. 4  – klausytis ir apmąstyti Dievo žodį, „eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į 

Evangeliją“; 

– apmąstyti Bažnyčios ir visuomenės įvykius remiantis tikėjimu ir Bažnyčios Magisteriumo 

dokumentais, nuosekliai priimant atitinkamas nuostatas; 

– įgyvendinti ir vis geriau suvokti pranciškoniškąjį pašaukimą gilinantis į šv. Pranciškaus, 

šv. Klaros ir pranciškoniškųjų autorių raštus. 

 

Pašaukimų skatinimas 

 

45 straipsnis 

1. Skatinti pašaukimus į Ordiną yra visų brolių pareiga ir pačių brolijų gyvybingumo 

ženklas. 

Broliai, įsitikinę pranciškoniškojo gyvenimo būdo vertingumu, temeldžia Dievą suteikti 

pranciškoniškojo pašaukimo malonę naujiems nariams. 

2. Nors niekas negali atstoti kiekvieno nario ir brolijų liudijimo, tarybos turi taikyti tinkamas 

priemones pasauliečių pranciškonų pašaukimui skatinti. 

                                                           
28

 Plg. OFS apeigynas, I dalis: Praenotanda 18. 
29

 Plg. OFS apeigynas, I dalis: Praenotanda 13, ss.; II skyrius. 
30

 Plg. Konstitucijos, 8; Pirmasis Celaniečio, 103. 
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Trečias skirsnis 

 

ĮVAIRIŲ LYGMENŲ BROLIJA 

 

Vietos brolija 

 

46 straipsnis 

Reg. 22  1. Kanoniškai steigti vietos broliją dera kompetentingam vienuoliniam aukštesniajam 

vyresniajam atsiliepiant į suinteresuotųjų brolių prašymą ir iš anksto pasitarus bei bendradarbiaujant 

su aukštesniojo lygmens taryba, kuriai naujoji brolija pagal Nacionalinį statutą priklausys. 

Būtinas rašytinis vietos ordinaro sutikimas kanoniškai steigiant Broliją už Pirmojo 

[vienuolinio] pašvęstojo gyvenimo pranciškonų ordino arba TOR namų ar bažnyčių ribų
 31

. 

2. Kad vietos brolijos įsteigimas būtų galiojantis, reikia bent penkių amžinųjų įžadų narių. 

Šiuos pirmuosius brolius ir jų įžadus turi priimti kitos vietos brolijos arba aukštesniojo lygmens 

taryba, galinti tinkamai rūpintis jų ugdymu. Priėmimo bei įžadų aktai ir steigimo dekretas yra 

saugomi brolijos archyve. Jų kopijos nusiunčiamos aukštesniojo lygmens tarybai. 

3. Jei dar nėra nacionalinės OFS brolijos, Tarptautinei OFS tarybai dera tuo iš esmės 

pasirūpinti. 

 

47 straipsnis 

Reg. 22  1. Kiekviena vietos brolija, pirminė OFS ląstelė, yra patikėta kanoniškai ją įsteigusio 

[vienuolinio] pašvęstojo gyvenimo pranciškonų ordino pastoracinei globai. 

2. Vietos brolija gali pereiti kito [vienuolinio] pašvęstojo gyvenimo pranciškonų ordino 

globai Nacionaliniame statute numatytais atvejais. 

 

48 straipsnis 

1. Jei brolija nustoja veikusi, jos nuosavybę, biblioteką ir archyvus perima tiesiogiai 

aukštesniojo lygmens brolija. 

2. Atkūrimo pagal kanonų normas atveju brolija atgauna išlikusį turtą, savo biblioteką ir 

archyvą. 

 

Brolijos taryba 

 

49 straipsnis 

1. Vietos brolijos tarybą sudaro einantys šias pareigas: ministro, viceministro, sekretoriaus, 

iždininko ir ugdytojo (magistro). Atsižvelgiant į kiekvienos brolijos poreikius į tarybą galima 

įtraukti ir kitas pareigybes einančius. Brolijos dvasinis asistentas dalyvauja taryboje pagal teisę
32

. 

2. Brolija, susirinkusi į suvažiavimą, arba kapitulą, aptaria klausimus, susijusius su jos 

gyvenimu ir tvarka. Kas treji metai šaukiamas rinkimų suvažiavimas, arba kapitula. Joje brolija 

renka ministrą ir tarybą pagal Konstitucijose ir Statutuose nustatytas normas. 

 

50 straipsnis 

1. Vietos brolijos tarybai dera: 

– skatinti iniciatyvas, reikalingas broliškam gyvenimui puoselėti, žmogiškajam, 

krikščioniškajam ir pranciškoniškajam narių ugdymui tobulinti ir jų liudijimui bei įsipareigojimui 

pasaulyje palaikyti; 

– konkrečiai ir drąsiai parinkti iš daugialypių galimų apaštalavimo veiklų tinkamas brolijos 

situacijai. 

                                                           
31

 Plg. can. 312. 
32

 Plg. Konstitucijos, 90, 2. 
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2. Be to, taryba turi šias pareigas: 

a. spręsti dėl naujų brolių priėmimo ir leidimo jiems duoti įžadus
33

; 

b. užmegzti brolišką dialogą su nariais, išgyvenančiais ypatingus sunkumus, ir imtis 

nuoseklių priemonių; 

c. priimti atsitraukimo prašymą ir spręsti dėl nario laikino pašalinimo iš brolijos; 

d. spręsti pagal Konstitucijas ir Statutus dėl sekcijų ar grupių steigimo; 

e. spręsti dėl turimų fondų paskirties ir apskritai svarstyti dalykus, susijusius su finansiniu 

brolijos valdymu ir jos ekonominiais reikalais; 

f. skirti įpareigojimus tarybos nariams ir kitiems įžadus davusiems broliams; 

g. pateikti prašymą dėl tinkamų ir parengtų vienuolių dvasinių asistentų kompetentingiems 

Pirmojo ordino ir TOR vyresniesiems; 

h. atlikti kitas pareigas, nurodytas Konstitucijose ar būtinas siekiant savo tikslo. 

 

Brolijos pareigybės 

 

51 straipsnis 

1. Tvirtai laikantis bendros tarybos atsakomybės už vadovavimą brolijai ir jos valdymą, 

ministrui kaip pirmajam brolijos atsakingajam derėtų pasirūpinti, kad tarybos nuorodos ir 

sprendimai būtų įgyvendinami, ir informuoti tarybą apie savo veiklą. 

2. Ministras taip pat turi šias pareigas: 

a. šaukti brolijos ir tarybos susirinkimus, pirmininkauti juose ir juos vesti; kas treji metai 

sušaukti brolijos rinkimų kapitulą, pasitaręs su taryba dėl sušaukimo formalumų; 

b. parengti metinę ataskaitą, kuri nusiunčiama aukštesniojo lygmens tarybai po to, kai ją 

patvirtina brolijos taryba; 

c. atstovauti brolijai palaikant ryšius su bažnytine ir civiline valdžia. Brolijai civiline tvarka 

tapus juridiniu asmeniu, ministras tampa, jei galima, jos teisiniu atstovu; 

d. reikalauti, sutinkant tarybai, pastoracinių ir broliškų vizitų bent kartą per trejus metus; 

e. atlikti veiksmus, kuriuos Konstitucijos priskiria ministro kompetencijai. 

 

52 straipsnis 

1. Viceministras turi šias pareigas: 

a. laikydamasis broliškos dvasios bendradarbiauti su ministru ir jį palaikyti, kai jis atlieka 

savo pareigas; 

b. atlikti tarybos ir/ar suvažiavimo, arba kapitulos, patikėtas funkcijas; 

c. pavaduoti ministrą, prisiimant jo teises ir atsakomybę, kai jo nėra arba jis dėl laikinų 

kliūčių negali eiti savo pareigų; 

d. prisiimti ministro pareigas, kai šis postas lieka laisvas
34

. 

2. Sekretorius turi šias pareigas: 

a. ruošti oficialius brolijos ir tarybos raštus ir pasirūpinti, kad jie būtų išsiųsti atitinkamiems 

adresatams; 

b. rūpintis archyvo ir registrų atnaujinimu bei išsaugojimu, daryti įrašus apie priėmimą, 

įžadus, mirtį, pasitraukimą iš brolijos ir perėjimą [kitur] iš jos
35

; 

c. rūpintis svarbesnių faktų perdavimu įvairiais lygmenimis ir, jei reikia, jų paskleidimu 

visuomenės komunikavimo priemonėmis. 

3. Ugdytojas (magistras) turi šias pareigas: 

a. koordinuoti, padedant kitiems tarybos nariams, ugdomąją brolijos veiklą; 

                                                           
33

 Plg. Konstitucijos, 39, 3; 41, 1. 
34

 Plg. Konstitucijos, 81, 1. 
35

 Kiekviena vietinė Brolija privalo turėti bent įrašų (priėmimo, įžadų, perėjimų, mirčių ir kitų svarbių su paskirais 

nariais susijusių pastabų) žurnalą, Susirinkimo protokolų registrą ir administravimo žurnalą. 
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b. mokyti ir drąsinti kandidatus įvesdinimo laikotarpiu, kandidatus – pirminio ugdymo 

laikotarpiu ir naujai įžadus davusiuosius; 

c. prieš įžadus informuoti brolijos tarybą apie kandidato tinkamumą įsipareigoti gyventi 

pagal Regulą. 

4. Iždininkas, arba ekonomas, turi šias pareigas: 

a. stropiai saugoti gautus įnašus, tam tikrame registre įrašant kiekvienas įplaukas, nurodant 

jų gavimo datą, aukotojo ar jas surinkusiojo vardą; 

b. tame pačiame registre surašyti išlaidas, nurodant datą ir jų paskirtį, remiantis brolijos 

tarybos nurodymais; 

d. administravimo ataskaitą pateikti suvažiavimui ir brolijos tarybai pagal Nacionalinio 

statuto normas. 

5. Deramai pritaikyti potvarkiai dėl viceministro, sekretoriaus ir iždininko teisių bei pareigų 

galioja visais lygmenimis. 

 

Dalyvavimas Brolijos gyvenime 

 

53 straipsnis 

Reg. 24  1. Brolija savo nariams privalo suteikti progų susitikti ir bendradarbiauti kuo dažniau, kiek 

leidžia aplinkybės, vedamuose susirinkimuose, į kuriuos įtraukiami visi nariai. 

Reg. 6; 8  2. Brolija nuolat tesirenka ir kaip bažnytinė bendruomenė švęsti Eucharistijos, laikydamasi 

broliškus saitus stiprinančios ir pranciškoniškosios šeimos tapatybę nusakančios dvasios. Ten kur 

brolijai švęsti neįmanoma, tedalyvaujama didesnės bažnytinės bendruomenės šventime. 

3. Įsitraukimas į vietos broliją ir dalyvavimas jos gyvenime yra priklausymo OFS esmė. 

Tinkamos iniciatyvos tebūna pritaikytos pagal Nacionalinio statuto gaires, idant išlaikytų į broliją 

suvienytus brolius, kurie dėl teisėtų priežasčių – sveikatos, šeimos, darbo ar atstumo – negali 

aktyviai dalyvauti bendruomeniniame gyvenime. 

4. Brolija su dėkingumu prisimena amžinybėn išėjusius brolius ir toliau su jais bendrauja 

maldoje ir Eucharistijoje. 

5. Nacionaliniuose statutuose gali būti numatytos specialios prisidėjimo prie brolijos 

formos, skirtos tiems, kurie nori dalyvauti Brolijos gyvenime ir veikloje nepriklausydami OFS. 

 

54 straipsnis 

1. Kai kurio nors lygmens brolija turi kilnojamo ar nekilnojamo turto, turi būti imamasi 

veiksmų, laikantis Nacionalinio statuto, reikalingų, kad brolija taptų civiliniu juridiniu asmeniu. 

2. Remiantis atitinkamais civiliniais teisynais nacionaliniuose statutuose turi būti nustatyti 

tikslūs juridinio asmens tikslo (paskirties), turto tvarkymo ir tinkamos vidinės kontrolės kriterijai. 

Juose taip pat turi būti nurodyta, kad juridinio asmens steigimo akte reikia numatyti jo nuosavybės 

perdavimą likvidavimo atveju. 

3. Nacionaliniame statute taip pat turi būti nustatyti aiškūs kriterijai vietos bendruomenėms, 

turinčioms nuosavybės arba ją administruojančioms, kad atitinkama taryba iki savo įgaliojimų 

pabaigos pavestų ekspertui, kuris nėra tarybos narys, ar brolijos atskaitomybės tikrintojų grupei 

patikrinti brolijos finansų ir nuosavybės padėtį. 

 

Perėjimas 

 

55 straipsnis 

Jei brolis dėl svarios priežasties nusprendžia pereiti į kitą broliją, jis pirmiausia praneša 

brolijos, kuriai priklauso, tarybai, po to brolijos, kuriai nori priklausyti, ministrui pateikia savo 

apsisprendimą pagrindžiantį prašymą. Taryba galutinai nusprendžia iš brolijos, iš kurios ateinama, 

gavusi raštu išdėstytą reikalingą informaciją. 
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Laikinosios priemonės 

 

56 straipsnis 

Reg. 23  1. Sunkumus išgyvenantys broliai formaliu aktu gali prašyti leisti laikinai pasitraukti iš 

brolijos. Taryba su meile ir apdairumu teįvertina prašymą, ministrui ir dvasiniam asistentui broliškai 

pasikalbėjus su prašančiuoju. Jei paaiškėja, kad priežastys yra pagrįstos, po broliui, išgyvenančiam 

sunkumus, duoto laiko persigalvoti taryba patenkina jo prašymą. 

2. Besikartojantis ir besitęsiantis iš brolijos gyvenimo kylančių priedermių nevykdymas ir 

kitoks elgesys, šiurkščiai prieštaraujantis Regulai, turi būti tarybos svarstomas kalbantis su 

nusikaltusiuoju broliu. Tik užsispyrimo ar pakartotinio nusikaltimo atveju taryba slaptu balsavimu 

gali nuspręsti suspenduoti. Apie tai raštu informuojamas suinteresuotasis. 

3. Savanoriškas pasitraukimas ar suspendavimo priemonės taikymas turi būti pažymėti 

brolijos bylose. Jie apima pašalinimą iš brolijos susirinkimų ir veiklos, taip pat aktyvaus ir pasyvaus 

balso teisės atėmimą, bet pati narystė Ordine išlieka. 

 

57 straipsnis 

1. Savanoriško pasitraukimo ar atleidimo (suspendavimo) iš brolijos atveju pasaulietis 

pranciškonas gali prašytis vėl priimamas, kreipdamasis deramu raštišku prašymu į ministrą. 

2. Ištyrusi besikreipiančio brolio pateiktas priežastis taryba vertina, ar priežastys, 

nulėmusios pasitraukimą ar suspendavimą, laikytinos pašalintomis. Jei tai pasitvirtina, brolis vėl 

priimamas ir šis sprendimas įrašomas brolijos dokumentuose. 

 

Galutinės priemonės 

 

58 straipsnis 

1. Brolis, norintis galutinai pasitraukti iš Ordino, tai raštu išdėsto brolijos ministrui. 

Ministras ir vietos brolijos dvasinis asistentas su meile ir apdairumu tai apsvarstę drauge su šiuo 

broliu, informuoja tarybą. Jei brolis savo sprendimą patvirtina raštu, taryba jį priima ir raštu atsako 

suinteresuotajam broliui. Galutinis pasitraukimas užregistruojamas brolijos bylose ir apie jį 

pranešama aukštesniojo lygmens tarybai. 

2. Svarbių, viešų, metančių kaltės šešėlį ir teisiškai įrodomų priežasčių atveju ministras ir 

vietos brolijos dvasinis asistentas su meile ir apdairumu tai aptaria su suinteresuotuoju broliu ir 

informuoja tarybą. Broliui duodama laiko apmąstyti ir susivokti, jei galima, pasiūlant kviestinę ir 

kompetentingą pagalbą. Jei apmąstymų laikas neduoda rezultatų, brolijos taryba prašo aukštesniojo 

lygmens tarybos atleisti brolį iš Ordino. Prie prašymo turi būti pridėti visi su šiuo reikalu susiję 

dokumentai. 

Aukštesniojo lygmens taryba atleidimo dekretą išleidžia kolegialiai ištyrusi prašymą bei su 

juo susijusius dokumentus ir įsitikinusi, kad paisoma teisės ir Konstitucijų normų. 

3. Brolis, viešai išsižadantis tikėjimo ar pažeidžiantis bažnytinę bendrystę, ar kuriam yra 

paskirta arba paskelbta ekskomunika, pačiu faktu paliauja būti Ordino nariu. Tai neatleidžia vietos 

brolijos tarybos nuo dialogo su šiuo asmeniu užmezgimo ir nuo broliškos pagalbos pasiūlymo jam. 

Aukštesniojo lygmens taryba vietos brolijos tarybos prašymu renka įrodymus ir oficialiai paskelbia 

tą asmenį paliovus būti Ordino nariu. 

4. Kad įsigaliotų atleidimo dekretas arba nutarimas dėl narystės Ordine praradimo, jį turi 

patvirtinti Nacionalinė taryba, kuriai visa dokumentacija nusiunčiama. 
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59 straipsnis 

Jei kas nors mano, kad nukentėjo dėl jo atžvilgiu pritaikytų priemonių, jis per tris mėnesius 

gali kreiptis į aukštesniojo lygmens tarybą nei sprendimą priėmusioji ir paeiliui į vis aukštesnes 

instancijas iki Tarptautinės OFS tarybos prezidiumo ir į galutinę instanciją – Šventąjį Sostą
36

. 

 

60 straipsnis 

Kas šiose Konstitucijose yra sakoma vietos brolijų klausimu galioja, kiek tai yra pritaikoma, 

ir asmeninėms brolijoms. 

 

Regiono brolija 

 

61 straipsnis 

1. Regiono brolija yra vieninga visų vietos brolijų, esančių vienoje teritorijoje arba galinčių 

sudaryti natūralų junginį dėl geografinės kaimynystės ar dėl bendrų problemų ir pastoracinių 

aplinkybių, sąjunga. Ji laiduoja ryšį tarp vietos brolijų ir nacionalinės brolijos, gerbdama OFS 

vienybę ir [vienuolinių] pašvęstojo gyvenimo pranciškonų ordinų galimą bendruomenišką 

įsitraukimą į dvasinės pagalbos teikimą tame regione. 

2. Regiono broliją turi sudaryti Nacionalinė taryba pagal Konstitucijas ir Nacionalinį statutą. 

Apie tai turi būti informuoti atitinkami [vienuoliniai] pašvęstojo gyvenimo vyresnieji, iš kurių bus 

privalu prašyti dvasinės pagalbos. 

 

3. Regiono brolija: 

– yra vadovaujama ir valdoma tarybos bei ministro; 

– tvarkoma pagal Nacionalinį statutą ir savo statutą; 

– turi savo būstinę. 

 

62 straipsnis 

1. Regiono taryba sudaryta pagal Nacionalinio statuto ir regioninio statuto nuorodas. 

Regiono tarybos šerdis gali būti vykdomoji valdyba, kurios teisės ir pareigos yra aptariamos statute. 

2. Regiono taryba turi šias pareigas: 

a. pasirengti rinkimų kapitulos šventimui; 

b. vadovauti OFS gyvenimui, veiklai ir dalyvavimui vietos Bažnyčioje, jį skatinti bei derinti 

tame regione; 

c. sudaryti OFS veiklos regione programą, laikantis Nacionalinės tarybos nuorodų bei 

bendradarbiaujant su ja, ir rūpintis ją paskleisti vietos brolijoms; 

d. perduoti Nacionalinės tarybos ir vietos Bažnyčios potvarkius vietos brolijoms; 

e. puoselėti vadovų ugdymą; 

f. siūlyti vietos brolijoms veiklą, atliepiančią jų ugdymo ir veiklos poreikius; 

g. aptarti ir patvirtinti metinę ataskaitą Nacionalinei tarybai; 

h. spręsti dėl broliško lankymosi vietos brolijose, kai jis patartinas dėl aplinkybių, nors jo ir 

neprašoma; 

i. spręsti dėl turimų išteklių paskirties ir apskritai svarstyti dalykus, susijusius su regiono 

brolijos finansiniu valdymu ir ekonominiais reikalais; 

j. prieš savo įgaliojimų pabaigą pavesti patikrinti ekspertui, kuris nėra tarybos narys, arba 

brolijos apskaitos tikrintojų komisijai regiono brolijos finansų ir nuosavybės padėtį; 

k. atlikti kitas pareigas, nurodytas Konstitucijose ar būtinas siekiant savo tikslo. 

 

 

                                                           
36

 Plg. cann. 1732–1739. Šiais atvejais kompetentinga įstaiga yra Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo 

gyvenimo draugijų kongregacija. 
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63 straipsnis 

1. Tvirtai laikantis bendros tarybos atsakomybės už vadovavimą regiono brolijai ir jos 

valdymą, ministrui kaip pirmajam atsakingajam derėtų pasirūpinti, kad tarybos nuorodos ir 

sprendimai būtų įgyvendinami, ir informuoti tarybą apie savo veiklą. 

2. Be to, regiono ministras turi šias pareigas: 

a. šaukti regiono tarybos susirinkimus ir jiems pirmininkauti; kas trejus metus sušaukti 

regiono brolijos rinkimų kapitulą, prieš tai pasitaręs su taryba dėl sušaukimo formalumų; 

b. pirmininkauti vietos brolijų rinkimuose ir juos patvirtinti arba pačiam asmeniškai, arba 

per deleguotą regiono tarybos narį, išskyrus dvasinį pagalbininką; 

c. broliškai vizituoti vietos bendruomenes pačiam arba pasiųsti delegatą, kuris yra tarybos 

narys; 

d. dalyvauti Nacionalinės tarybos šaukiamuose susirinkimuose; 

e. atstovauti brolijai, kai ji civiline tvarka tampa juridiniu asmeniu; 

f. parengti metinę ataskaitą Nacionalinei tarybai; 

g. reikalauti, sutinkant tarybai, pastoracinių ir broliškų vizitų bent kartą per trejus metus. 

 

64 straipsnis 

Regiono kapitula yra atstovaujamasis visų brolijų, esančių regiono brolijos teritorijoje, 

organas, turįs renkamąją ir sprendžiamąją galią. 

Nacionaliniame statute numatomi jos sušaukimo, sudarymo, dažnumo ir galių formalumai. 

 

Nacionalinė brolija 

 

65 straipsnis 

1. Nacionalinė brolija yra darni sąjunga, kurią sudaro vietos brolijos, esančios teritorijoje 

vienos ar daugiau šalių, kurios tarpusavyje vienijamos ir koordinuojamos per regionų brolijas, jei 

šios yra. 

2. Tarptautinės OFS tarybos prezidiumas turi steigti naujas nacionalines brolijas, to prašant 

suinteresuotųjų brolijų taryboms, ir su jomis vesdamas dialogą. Apie tai tebūna informuoti 

atitinkami [vienuoliniai] pašvęstojo gyvenimo vyresnieji, kurių bus prašoma teikti dvasinę pagalbą. 

3. Nacionalinė brolija: 

– yra vadovaujama ir valdoma tarybos ir ministro; 

– tvarkoma pagal savo statutą; 

– turi savo būstinę. 

 

66 straipsnis 

1. Nacionalinė taryba sudaroma pagal Nacionalinio statuto normas. Nacionalinės tarybos 

šerdis gali būti vykdomoji valdyba, turinti Statuto suteiktus įgaliojimus. 

2. Nacionalinė taryba turi šias pareigas: 

a. pasirengti, remiantis savo Statutu, Nacionalinės rinkimų kapitulos šventimui;  

b. supažindinti su pasauliečių pranciškoniškuoju dvasingumu ir jį skleisti visoje 

Nacionalinės brolijos teritorijoje; 

c. priimti nacionalinę metų veiklos programą;  

d. ieškoti pasauliečių pranciškonų ugdymui reikalingų priemonių, apie jas pranešti, jas leisti 

ir platinti; 

e. vadovauti regionų tarybų veiklai ir ją koordinuoti; 

f. palaikyti ryšį su Tarptautinės OFS tarybos prezidiumu; 

g. užtikrinti, kad būtų atstovaujama Nacionalinei brolijai Tarptautinėje taryboje, ir prisiimti 

su tuo susijusias išlaidas; 

h. aptarti ir patvirtinti metinę ataskaitą Tarptautinės OFS tarybos prezidiumui; 
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i. žiūrėti, kad OFS nacionaliniu lygmeniu dalyvautų bažnytinėse struktūrose; 

l. spręsti dėl broliško lankymosi regionų ir vietos brolijų tarybose, kai jis patartinas dėl 

aplinkybių, nors jo ir neprašoma; 

m. spręsti dėl turimų išteklių paskirties ir apskritai dėl ekonominių brolijos reikalų; 

n. prieš savo įgaliojimų pabaigą pavesti patikrinti ekspertui, kuris nėra tarybos narys, arba 

brolijos apskaitos tikrintojų komisijai nacionalinės brolijos finansų ir nuosavybės padėtį; 

o. atlikti kitas pareigas, nurodytas Konstitucijose ar būtinas siekiant savo tikslo. 

 

67 straipsnis 

1. Tvirtai laikantis bendros tarybos atsakomybės už vadovavimą nacionalinei brolijai ir jos 

valdymą, ministrui kaip pirmajam atsakingajam derėtų pasirūpinti, kad tarybos nuorodos ir 

sprendimai būtų įgyvendinami, ir informuoti tarybą apie savo veiklą. 

2. Be to, nacionalinis ministras turi šias pareigas: 

a. šaukti Nacionalinės tarybos susirinkimus ir jiems pirmininkauti; kas trejus metus sušaukti 

Nacionalinę rinkimų kapitulą, pagal Nacionalinį statutą išklausius tarybą dėl sušaukimo formalumų; 

b. vadovauti nacionalinio lygmens veiklai ir ją koordinuoti su Nacionalinės brolijos 

atsakingaisiais; 

c. pateikti ataskaitą apie OFS gyvenimą ir veiklą šalyje Nacionalinei tarybai ir Nacionalinei 

kapitulai; 

d. atstovauti Nacionalinei brolijai palaikant ryšius su bažnytine ir civiline valdžia. Kai 

Nacionalinė brolija yra civilinis juridinis asmuo, ministras yra teisinis jos atstovas; 

e. pirmininkauti regiono tarybos rinkimuose ir juos patvirtinti arba pačiam asmeniškai, arba 

per deleguotą Nacionalinės tarybos narį, išskyrus dvasinį asistentą; 

f. broliškai vizituoti regionų tarybas pačiam arba pasiųsti delegatą, kuris yra Nacionalinės 

tarybos narys; 

g. reikalauti, sutinkant tarybai, broliškų ir pastoracinių vizitų bent kartą per šešerius metus. 

 

68 straipsnis 

1. Nacionalinė kapitula yra atstovaujamasis brolijų, esančių Nacionalinės brolijos 

teritorijoje, organas, turįs įstatymų leidžiamąją, sprendžiamąją ir renkamąją galią. Ji gali priimti 

sprendimus dėl įstatymų leidimo ir nustatyti normas, galiojančias Nacionalinės brolijos teritorijoje, 

sutinkamai su Regula ir Konstitucijomis. Nacionaliniame statute numatomi jos sudarymo, dažnumo, 

galių ir sušaukimo būdo formalumai. 

2. Nacionaliniame statute gali būti numatytos kitos susirinkimų ir suvažiavimų, skirtų 

skatinti gyvenimą ir apaštalavimą nacionaliniu lygmeniu, formos. 

 

Tarptautinė brolija 

 

69 straipsnis 

1. Tarptautinė brolija yra darni visų pasauliečių pranciškonų katalikų brolijų pasaulyje 

sąjunga. Ji yra tapati OFS; turi juridinio asmens statusą Bažnyčioje; tvarkosi ir veikia pagal 

Konstitucijas ir savo Statutą.  

2. Tarptautinei brolijai vadovauja ir ją veda Tarptautinė OFS taryba (CIOFS), kurios būstinė 

yra Romoje, Italijoje, jos prezidiumas ir generalinis ministras, arba tarptautinis prezidentas. 

 

70 straipsnis 

1. Tarptautinę tarybą sudaro žemiau išvardyti nariai, išrinkti pagal Konstitucijų ir jos Statuto 

normas: 

– OFS davę įžadus broliai; 

– Pranciškoniškojo jaunimo atstovai. 
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Be to, Tarptautinei tarybai priklauso keturi generaliniai dvasiniai asistentai. 

2. Tarptautinėje OFS taryboje yra prezidiumas, sudarantis integralią jos dalį. 

3. Tarptautinė taryba, sušaukta Generalinėje kapituloje, yra aukščiausias OFS valdymo 

organas, turįs įstatymų leidžiamąją, sprendžiamąją ir renkamąją galią. Ji gali priimti sprendimus dėl 

įstatymų leidimo ir nustatyti normas, sutinkamai su Regula ir Konstitucijomis. 

4. Tarptautinė taryba kas šešeri metai susirenka į Generalinę rinkimų kapitulą ir bent kartą 

tarp generalinių rinkimų kapitulų pagal Konstitucijose ir Tarptautiniame statute nustatytas normas. 

 

71 straipsnis 

1. Tarptautinės tarybos tikslai ir užduotys: 

a. skatinti ir palaikyti evangelinį gyvenimą pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasią, 

atsižvelgiant į viso pasaulio tikinčiųjų pasaulietiškas gyvenimo sąlygas; 

b. stiprinti OFS vienybės jausmą gerbiant asmenų ir grupių įvairovę ir skatinant nacionalinių 

brolijų bendrystės, bendradarbiavimo bei tarpusavio pagalbos ryšius; 

c. derinti pagal originalų OFS būdą sveikas tradicijas su teologiniu, pastoraciniu ir teisiniu 

išmanymu turint galvoje ypatingąjį evangelinį pranciškoniškąjį ugdymą; 

d. prisidėti laikantis OFS tradicijos prie pasauliečių pranciškonų pasitarnavimą Bažnyčios ir 

visuomenės gyvenime skatinančių idėjų ir iniciatyvų skleidimo; 

e. nurodyti Prezidiumui veiklos gaires ir nustatyti pirmenybes; 

f. aiškinti Konstitucijas pagal 5 straipsnio 2 skirsnio nuorodas. 

2. Tarptautiniame statute nurodoma Tarptautinės tarybos sudėtis ir kaip šaukiami jos 

susirinkimai. 

 

72 straipsnis 

1. Tarptautinės OFS tarybos prezidiumą sudaro: 

– generalinis ministras; 

– viceministras; 

– prezidiumo nariai; 

– Pranciškoniškojo jaunimo narys; 

– generaliniai OFS dvasiniai asistentai. 

2. Prezidiumo nariai yra renkami pagal Tarptautinio statuto nuorodas, kuriose yra nustatytas 

jų skaičius ir atstovavimo sritys. 

 

73 straipsnis 

Tarptautinės OFS tarybos prezidiumo pareigos ir užduotys: 

a. rūpintis, kad būtų vykdomi Generalinės kapitulos sprendimai ir nuorodos; 

b. vadovauti OFS tarptautiniu lygmeniu, ją koordinuoti ir vesti, idant įvairiais Brolijos 

lygmenimis būtų įgyvendinta OFS tarpusavio priklausomybė ir abipusiškumas; 

c. įsiterpti, laikantis tarnystės dvasios ir atsižvelgiant į aplinkybes, siūlant brolišką pagalbą – 

rimtų ir neatidėliotinų OFS problemų išaiškinimą ir išsprendimą, informuojant suinteresuotąją 

Nacionalinę tarybą ir būsimą Generalinę kapitulą;  

d. stiprinti pasaulio mastu abipusiškus bendradarbiavimo ryšius tarp OFS ir kitų 

pranciškoniškosios šeimos dalių; 

e. organizuoti pagal Tarptautinio statuto normas susirinkimus ar suvažiavimus, skirtus OFS 

gyvenimo ir apaštalavimo skatinimui tarptautiniu lygmeniu; 

f. bendradarbiauti su organizacijomis ir draugijomis, puoselėjančiomis tas pačias vertybes; 

g. atlikti kitas pareigas, nurodytas Konstitucijose ar būtinas siekiant galutinio tikslo. 
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74 straipsnis 

1. Tvirtai laikantis bendros Tarptautinės OFS tarybos prezidiumo atsakomybės, 

generaliniam ministrui kaip pirmajam atsakingajam derėtų pasirūpinti, kad Generalinės kapitulos ir 

Prezidiumo sprendimai ir nuorodos būtų įgyvendinami, ir informuoti juos apie savo veiklą. 

2. Be to, generalinis ministras turi šias pareigas: 

a. šaukti Prezidiumo susirinkimus ir jiems pirmininkauti pagal jo Statutą; 

b. šaukti, Prezidiumui pritariant, Generalinės kapitulos susirinkimus ir juose pirmininkauti; 

c. būti regimu ir paveikiu gyvos bendrystės ir abipusiškumo ženklu tarp OFS ir Pirmojo 

pranciškoniškojo ordino bei TOR generalinių ministrų, prie kurių jis atstovauja OFS, ir rūpintis 

ryšiais su generalinių dvasinių asistentų konferencija; 

d. atstovauti OFS pasaulio mastu bažnytinės ir civilinės valdžios akivaizdoje. Kai 

Tarptautinė brolija yra civilinis juridinis asmuo, ministras yra teisinis jos atstovas; 

e. broliškai vizituoti nacionalines tarybas pačiam arba pasiųsti delegatą; 

f. pirmininkauti nacionalinių tarybų rinkimuose ir juos patvirtinti pačiam asmeniškai arba 

per delegatą; 

g. reikalauti, sutinkant Prezidiumui, pastoracinių Pirmojo ordino ir TOR generalinių 

ministrų konferencijos vizitų; 

h. neatidėliotinais atvejais įsiterpti, apie tai informuojant Prezidiumą; 

i. tvirtinti oficialius Tarptautinės brolijos dokumentus; 

l. naudotis, sutinkant Prezidiumui, Tarptautinės brolijos nuosavybės teisėmis drauge su kitu 

šio organo paskirtu Prezidiumo nariu; 

m. prieš kiekvieną Generalinę kapitulą Tarptautinės brolijos finansų bei nuosavybės padėtį 

pavesti patikrinti šioje srityje kvalifikuotam, bet neįtrauktam į ekonominį bei finansinį Prezidiumo 

tvarkymą asmeniui. 

 

75 straipsnis 

Tarptautinės tarybos narių specifinės pareigos nustatytos Tarptautiniame statute. 

 

Ketvirtas skirsnis 

 

RINKIMAI Į PAREIGAS IR JŲ PABAIGIMAS 

 

Rinkimai 

 

76 straipsnis 

1. Įvairių lygmenų rinkimai tevyksta pagal Bažnyčios teisės normas
37

 ir Konstitucijas. 

Į rinkimus turi būti kviečiama bent prieš mėnesį, nurodant jų vykimo vietą, dieną ir laiką. 

2. Rinkimų suvažiavimui, arba kapitulai, tepirmininkauja ir rinkimus patvirtina tiesiogiai 

aukštesnysis vyresnysis arba jo delegatas. 

Ministras arba jo delegatas negali pirmininkauti savo vietos brolijos rinkimuose nei 

aukštesniojo lygmens tarybos, kurios narys jis yra, rinkimuose. 

Tiesiogiai aukštesniojo lygmens dvasinio asistento arba jo delegato dalyvavimas tebūna 

bendrystės su Pirmuoju ordinu ir TOR liudijimas. 

Pirmojo ordino ir TOR generalinių ministrų konferencijos atstovas pirmininkauja rinkimams 

į Tarptautinės OFS tarybos prezidiumą ir juos tvirtina. 

3. Kapitulos pirmininkas ir aukštesniojo lygmens dvasinis asistentas neturi balsavimo teisės. 

4. Kapitulos pirmininkas iš kapitulos narių skiria sekretorių ir du balsų skaičiuotojus. 

 

 

                                                           
37

 Plg. can. 164 ss. 
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77 straipsnis 

1. Vietos brolijoje turi aktyvų balsą, t.y. gali rinkti, ir pasyvų, t.y. gali būti renkami, tos 

brolijos amžinųjų įžadų broliai. Laikinųjų įžadų broliai teturi tik aktyvų balsą. 

2. Kituose lygmenyse aktyvų balsą turi: pasauliečiai baigiančios kadenciją Tarybos nariai, 

tiesiogiai žemesniojo lygmens ir Pranciškoniškojo jaunimo atstovai, jei jie yra davę įžadus. 

Daliniuose statutuose turi būti nustatytos konkretesnės ankstesnių nuorodų taikymo normos, idant 

būtų laiduojamas kuo plačiausias rinkimų ratas. Pasyvų balsą turi atitinkamos srities amžinųjų įžadų 

pasauliečiai pranciškonai. 

3. Ir nacionaliniai statutai, ir Tarptautinis statutas – kiekvienas savo srityje – gali nustatyti 

objektyvius kriterijus tiems, kurie gali būti išrinkti į įvairias pareigas. 

4. Kad rinkimų kapitulos šventimas būtų galiojantis, reikia jog jame dalyvautų bent daugiau 

kaip pusė turinčių teisę balsuoti. Vietos lygmeniui Nacionaliniuose statutuose gali būti nustatyti 

skirtingi kriterijai. 

 

78 straipsnis 

1. Ministro rinkimuose reikia absoliučios daugumos dalyvaujančiųjų balsų, atiduotų slapta. 

Po dviejų nedavusių rezultatų balsavimų balsuojama už vieną iš dviejų kandidatų, surinkusių 

daugiausia balsų, arba, jei jų yra daugiau nei du, – už vieną iš dviejų kandidatų, seniausiai davusių 

įžadus. Jei per trečiąjį balsavimą abu surenka vienodai balsų, laikomas išrinktu seniausiai davęs 

įžadus. 

2. Viceministro rinkimai vyksta taip pat. 

3. Jei per Tarybos narių rinkimus pirmą kartą balsuojant nesurenkama absoliuti dauguma, 

pakanka santykinės daugumos dalyvaujančiųjų balsų, atiduotų slapta, nebent daliniuose Statutuose 

reikalaujama didesnės daugumos. 

4. Sekretorius paskelbia rinkimų rezultatus. Pirmininkas, jei viskas vyko tinkamai, ir 

išrinktieji priėmė pareigas, patvirtina rinkimus pagal Apeigyną
38

. 

 

79 straipsnis 

1. Ministras ir viceministras gali būti išrinkti dviem trejų metų kadencijoms paeiliui. Kad 

būtų išrenkama paeiliui trečią ir paskutinį kartą į ministro ir viceministro pareigas, reikia per pirmąjį 

balsavimą surinkti du trečdalius dalyvaujančių balsų.  

2. Tik kadenciją baigęs ministras negali būti išrinktas viceministru. 

3. Tarybos nariai gali būti renkami daugiau nei dviem paeiliui trejų metų kadencijoms. 

Pradedant trečiu iš eilės rinkimu, reikia per pirmąjį balsavimą surinkti du trečdalius dalyvaujančiųjų 

balsų. 

4. Generalinis ministras, viceministras ir Prezidiumo nariai gali būti renkami tik dviem iš 

eilės šešerių metų kadencijoms. 

5. Aukštesniojo lygmens taryba turi teisę bei pareigą paskelbti rinkimus negaliojančiais ir 

sušaukti juos iš naujo visais atvejais, kai nesilaikoma pirmiau išdėstytų normų. 

 

80 straipsnis 

Daliniuose statutuose gali būti ir kiti nuostatai dėl rinkimų, jei jie neprieštarauja 

Konstitucijoms. 

 

Neužimtos pareigos 

 

81 straipsnis 

1. Kai ministro pareigos lieka laisvos dėl mirties, atsistatydinimo ar kitos neabejotinos 

kliūties, jas prisiima viceministras iki iš pradžių išrinkto ministro įgaliojimų laikotarpio pabaigos. 

                                                           
38

 Plg. OFS apeigynas, II dalis: II skyrius. 
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2. Į laisvas viceministro pareigas išrenkamas vienas iš brolijos tarybos narių, suteikiant 

įgaliojimus iki būsimos rinkimų kapitulos. 

3. Kai lieka laisvos tarybos nario pareigos, pagal savo Statutą taryba tepasirūpina jo 

pavaduotoju, suteikdama jam įgaliojimus iki būsimos rinkimų kapitulos. 

 

Nesuderinamos pareigos 

 

82 straipsnis 

Yra nesuderinamos: 

a. dviejų skirtingų lygmenų ministro pareigos; 

b. to paties lygmens ministro, viceministro, sekretoriaus ir iždininko pareigos. 

 

Atsistatydinimas iš pareigų 

 

83 straipsnis 

1. Bet kurio lygmens ministro atsistatydinimą kapitulos metu priima ta pati kapitula. 

Ministrui atsistatydinant ne kapitulos metu, apie tai turi būti informuojama taryba. Priėmus 

atsistatydinimą, jį turi patvirtinti aukštesniojo lygmens ministras, generalinio ministro 

atsistatydinimą – Pirmojo ordino ir TOR generalinių ministrų konferencija. 

2. Apie atsistatydinimą iš kitų pareigų informuojami ministras ir jo taryba, kuriems 

priklauso priimti atsistatydinimą. 

Atleidimas 

 

84 straipsnis 

1. Jei ministras neatlieka savo pareigų, suinteresuotoji taryba pareiškia savo susirūpinimą 

broliškame pokalbyje su juo. Jei šis pokalbis neduoda teigiamų rezultatų, taryba teinformuoja 

aukštesniojo lygmens tarybą, kuri yra kompetentinga ištirti šį reikalą ir, jei reikia, slaptu balsavimu 

nuspręsti atleisti ministrą. 

2. Dėl svarbių, viešų ir įrodytų priežasčių aukštesniojo lygmens taryba po broliško pokalbio 

su suinteresuotuoju gali slaptu balsavimu nuspręsti paliepti žemesniojo lygmens ministrui 

atsistatydinti. 

3. Dėl svarbių priežasčių atleisti einantį taryboje kitas pareigas priklauso tarybai, kurios 

narys jis yra, slaptu balsavimu tai nutarus po broliško pokalbio su juo. 

4. Prašymą sustabdyti nušalinimą nuo pareigų per trisdešimt dienų galima pateikti tiesiogiai 

aukštesniojo lygmens nei priėmusioji sankciją tarybai
39

. 

5. Atleisti generalinį ministrą yra Pirmojo ordino ir TOR generalinių ministrų konferencijos 

galioje. 

6. Jei ministras ar taryba neatlieka svarbių pareigų ar nesilaiko tvarkos, aukštesniojo 

lygmens taryba teapsilanko su brolišku vizitu toje taryboje ir, jei reikia, reikalauja pastoracinio 

vizito. Vadovaudamasi gailestingumu ir apdairumu teįvertina išsiaiškintą situaciją ir tenusprendžia, 

kokių tuo atveju tinkamiausių priemonių imtis, įskaitant galimą su tuo susijusios tarybos ar 

atsakingųjų nušalinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Plg. can. 1736, 2. 
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Penktas skirsnis 

 

DVASINĖ IR PASTORACINĖ PAGALBA OFS 

 

85 straipsnis 

1. Kaip neatskiriama pranciškoniškosios šeimos dalis, pašaukta gyventi Pranciškaus 

charizma pasaulietiškoje plotmėje, OFS turi ypatingus, glaudžius ryšius su Pirmuoju ordinu ir 

TOR
40

. 

2. Dvasinis ir pastoracinis rūpinimasis OFS, Bažnyčios patikėtas Pirmajam pranciškonų 

ordinui ir TOR, pirmiausia yra jų generalinių ministrų ir provincijolų pareiga. Jiems priklauso 

l’altius moderamen, aptariamas 303 kanone. L’altius moderamen tikslas – laiduoti OFS ištikimybę 

pranciškoniškajai charizmai, bendrystę su Bažnyčia ir vienybę su pranciškoniškąja šeima – 

vertybes, išreiškiančias pasauliečių pranciškonų gyvenimo įsipareigojimą. 

 

86 straipsnis 

1. Generaliniai ministrai ir provincijolai vykdo savo pareigas OFS atžvilgiu: 

– steigdami vietos brolijas; 

– lankydamiesi su pastoraciniais vizitais; 

– teikdami dvasinę pagalbą visų lygmenų brolijoms. 

Šias savo pareigas jie gali vykdyti asmeniškai arba per delegatą. 

2. Ši vienuolių ministrų tarnystė apima, bet nepakeičia pasauliečių tarybos bei ministrų 

tarnystės. Būtent jie turi vesti bei koordinuoti įvairių lygmenų brolijas ir joms vadovauti. 

 

87 straipsnis 

1. Visam tam, kas susiję su visu OFS, generaliniai ministrai turi taikyti kolegialiai l’altius 

moderamen.  

2. Būtent Pirmojo ordino ir TOR generalinių ministrų konferencijai priklauso: 

– rūpintis ryšiais su Šventuoju Sostu, kai reikia tvirtinti teisinius ar liturginius dokumentus, 

kuriuos tvirtinti yra Šventojo Sosto kompetencija; 

– vizituoti Tarptautinės OFS tarybos prezidiumą; 

– tvirtinti Tarptautinės OFS tarybos prezidiumo rinkimus. 

3. Kiekvienas generalinis ministras savo ordine rūpinasi sudominti vienuolius OFS ir juos 

parengti tarnystei OFS, remiantis atitinkamo ordino ir OFS Konstitucijomis. 

 

88 straipsnis 

1. Provincijų ministrai ir kiti aukštesnieji vyresnieji savo jurisdikcijos srityje laiduoja 

dvasinę pagalbą jų jurisdikcijai pavestoms vietos brolijoms. Jie savo vienuolius skatina domėtis 

OFS ir užtikrina, kad tinkami bei parengti asmenys būtų skiriami į dvasinės pagalbos tarnystę. 

2. Ypatinga aukštesniųjų vyresniųjų pareiga dėl jų jurisdikcijos: 

a. kanoniškai steigti naujas vietos brolijas ir laiduoti joms dvasinę pagalbą; 

b. jų jurisdikcijai priklausančioms vietos brolijoms dvasiškai vadovauti ir jas lankyti; 

c. būti informuotiems apie dvasinę pagalbą, suteiktą OFS. 

3. Aukštesnieji vyresnieji yra atsakingi už dvasinę pagalbą jų pačių įsteigtoms vietos 

brolijoms. 

                                                           
40

 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; Id. OFM Conv., 116; Id. OFM Cap., 95; Id. TOR, 157; Popiežiaus Leono XIII 

Trečiojo ordino regula, 3, 3; Pauliaus VI patvirtinta Regula, 26. 
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4. Aukštesnieji vyresnieji, turintys jurisdikciją toje pačioje teritorijoje, tesusitaria, kaip 

tinkamiausia laiduoti dvasinę pagalbą vietos brolijoms, kad jos neliktų be šios pagalbos dėl jiems 

nepavaldžių priežasčių. 

5. Aukštesnieji vyresnieji, turintys jurisdikciją toje pačioje teritorijoje, tesusitaria, kaip 

tinkamiausia kolegialiai vykdyti savo pareigas regionų ir nacionalinių OFS brolijų atžvilgiu. 

 

89 straipsnis 

1. Dėka gyvo abipusiško bendravimo tarp pranciškoniškosios šeimos vienuolių bei 

pasauliečių ir dėl aukštesniųjų vyresniųjų atsakomybės visų lygmenų OFS bendruomenėms turi būti 

užtikrinama dvasinė pagalba, kaip esminė bendrystės dalis. 

2. Dvasinis asistentas yra kompetentingo aukštesniojo vyresniojo paskirtas asmuo atlikti šią 

tarnystę nustatytai OFS bendruomenei. 

3. Kad būtų liudijamas pranciškoniškasis dvasingumas ir broliškas vienuolių palankumas 

pasauliečiams pranciškonams, kad būtų išlaikomas bendrystės tarp vienuolinio Ordino ir OFS ryšys, 

dvasinis asistentas tebūna pranciškonas vienuolis, Pirmojo ordino arba TOR narys. 

4. Kuomet neįmanoma brolijai paskirti tokį dvasinį asistentą, kompetentingas aukštesnysis 

vyresnysis gali dvasinės pagalbos teikimo tarnystę patikėti: 

a. kitų pranciškoniškųjų institutų [vienuolinio] pašvęstojo gyvenimo broliams ar seserims; 

b. vyskupijos dvasininkams ar kitiems asmenims, ypač šiai tarnystei parengtiems OFS 

nariams; 

c. kitiems diecezijos dvasininkams ar ne pranciškonams vienuoliams. 

5. Pirmesnis vyresniojo ar vietos ordinaro įgaliojimas, duotas reikalui esant, neatleidžia 

pranciškonų aukštesniojo vyresniojo nuo atsakomybės rūpintis pastoracinės tarnystės ir dvasinės 

pagalbos kokybe. 

 

90 straipsnis 

1. Esminė dvasinio asistento užduotis – perteikti pranciškoniškąjį dvasingumą ir 

bendradarbiauti pradiniame ir tęstiniame brolių ugdyme. 

2. Dvasinis asistentas teisiškai yra turintis balsą brolijos, kuriai jis teikia pagalbą ir kurios 

visoje veikloje bendradarbiauja, tarybos narys. Dvasinis asistentas nesinaudoja savo balsavimo teise 

sprendžiant finansinius klausimus. 

3. Ypač: 

a. generaliniai dvasiniai asistentai patarnauja Tarptautinės OFS tarybos prezidiumui, sudaro 

konferenciją ir kolegialiai rūpinasi dvasine pagalba visam OFS; 

b. nacionaliniai dvasiniai asistentai patarnauja Nacionalinei tarybai, rūpinasi dvasine 

pagalba OFS visoje Nacionalinės brolijos teritorijoje ir nacionaliniu lygmeniu regionų dvasinių 

asistentų koordinavimu. Jei jų yra daugiau nei vienas, jie sudaro konferenciją ir tarnauja kolegialiai; 

c. regionų dvasiniai asistentai patarnauja regiono tarybai ir rūpinasi dvasine pagalba regiono 

brolijai. Jei jų yra daugiau nei vienas, jie sudaro konferenciją ir tarnauja kolegialiai; 

d. vietos dvasiniai asistentai patarnauja vietos brolijai ir jos tarybai. 

 

91 straipsnis 

1. Kiekvieno lygmens brolijos taryba iš kompetentingų Pirmojo ordino ir TOR vyresniųjų 

reikalauja tinkamų ir parengtų dvasinių asistentų. 

2. Ypač: 

a. Tarptautinės OFS tarybos prezidiumas iš atitinkamo generalinio ministro teprašo 

generalinio dvasinio asistento; 

b. Nacionalinė taryba iš aukštesniojo vyresniojo, kolegialiai paskirto aukštesniųjų 

vyresniųjų, turinčių jurisdikciją Nacionalinės brolijos teritorijoje, teprašo dvasinio asistento;  
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c. regiono taryba iš aukštesniojo vyresniojo, kolegialiai paskirto aukštesniųjų vyresniųjų, 

turinčių jurisdikciją Regiono brolijos teritorijoje, teprašo dvasinio asistento; 

d. vietos taryba iš atsakingos už pagalbą jurisdikcijos aukštesniojo vyresniojo teprašo 

dvasinio asistento. 

3. Kompetentingas aukštesnysis vyresnysis, išklausęs suinteresuotosios brolijos tarybą, 

paskiria dvasinį asistentą pagal šių Konstitucijų ir Pasauliečių pranciškonų ordino dvasinės ir 

pastoracinės pagalbos statuto normas. 

 

Šeštas skirsnis 

 

BROLIŠKAS IR PASTORACINIS VIZITAVIMAS 

 

92 straipsnis 

Reg. 26  1. Ir broliško, ir pastoracinio vizito tikslas – atgaivinti evangelinę pranciškoniškąją dvasią, 

laiduoti ištikimybę charizmai ir Regulai, teikti pagalbą brolijos gyvenimui, sustiprinti Ordino 

vienybės saitus ir skatinti kuo veiksmingiausią įsijungimą į pranciškoniškąją šeimą ir Bažnyčią. 

2. Atitinkamai tarybai sutinkant, tiek broliško, tiek pastoracinio vizito prašo: 

a. vietos ar regiono brolijos ministras bent kartą per trejus metus iš tiesiogiai aukštesniojo 

lygmens tarybos ir atitinkamos dvasinių asistentų konferencijos; 

b. nacionalinis ministras bent kartą per šešerius metus iš Tarptautinės OFS tarybos 

prezidiumo ir Generalinių asistentų tarybos; 

c. generalinis ministras bent kartą per šešerius metus iš Generalinių ministrų konferencijos. 

3. Dėl neatidėliotinų ir svarbių priežasčių arba ministrui neatliekant pareigų, arba tarybai 

prašant, broliškas ir pastoracinis vizitas gali vykti atitinkamos kompetentingos tarybos ir dvasinių 

asistentų konferencijos iniciatyva. 

 

93 straipsnis 

1. Vizituodamas vietos brolijas ir įvairių lygmenų tarybas vizituotojas tepatikrina jų 

evangelinį ir apaštališką gyvybingumą, Regulos ir Konstitucijų laikymąsi ir brolijų įsijungimą į 

Ordiną bei Bažnyčią. 

2. Vizituodamas vietos brolijas ir įvairių lygmenų tarybas vizituotojas laiku tepraneša 

suinteresuotajai tarybai vizito tikslą ir programą. Teperžiūri registrus ir dokumentus, tarp jų 

susijusius su ankstesniais vizitais, tarybos rinkimais ir turto administravimu. 

Vizituotojas tesurašo ataskaitą apie įvykusį vizitą ir teįdeda ją į atitinkamą vizituotos 

brolijos registrą, apie vizitą teinformuoja vizitą atlikusio lygmens tarybą. 

3. Vizituodamas vietos broliją vizituotojas tesusitinka su visa brolija ir su jos grupėmis bei 

sekcijomis, į kurias ji suskirstyta. Vizituotojas teskiria ypatingą dėmesį ugdomiems broliams ir 

prašantiems asmeninio susitikimo. Ten, kur reikia, vizituotojas broliškai pataiso pastebėtus 

netobulumus. 

4. Du vizituotojai, pasaulietis ir vienuolis, jei tai pasitarnautų brolijai, gali abu vienu metu ją 

vizituoti, prieš tai susitarę dėl kiekvieno iš jų misiją atitinkančios programos. 

5. Broliškas ir pastoracinis vizitas, kurį atliko tiesiogiai aukštesnis lygmuo, nepanaikina 

vizituotos brolijos teisės kreiptis į aukštesnio lygmens tarybą ar dvasinių asistentų konferenciją. 

 

Broliškas vizitas 

 

94 straipsnis 

1. Broliškas vizitas yra bendrystės veiksmas, įvairių lygmenų pasauliečių atsakingųjų 

tarnystės ir konkretaus rūpinimosi išraiška, idant brolija augtų ir būtų ištikima savo pašaukimui
41

. 

                                                           
41

 Plg. Konstitucijos, 51, 1c; 63, 2g; 67, 2g. 
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2. Be kitų įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiama vizito tikslo, vizituotojas tekreipia ypatingą 

dėmesį į:  

– pradinio ir nuolatinio ugdymo svarumą; 

– su kitomis įvairių lygmenų brolijomis, pranciškoniškuoju jaunimu ir su visa 

pranciškoniškąja šeima palaikomus ryšius; 

– Tarptautinės OFS tarybos ir kitų tarybų nurodymų ir gairių laikymąsi; 

– dalyvavimą vietos Bažnyčios gyvenime. 

3. Vizituotojas teperžiūri tarybos finansų ir nuosavybės tvarkymo ankstesniojo patikrinimo 

ataskaitą, tepatikrina kasos apskaitą ir kiekvieną dokumentą, susijusį su brolijos nuosavybės būkle, 

ir, jei galima, brolijos kaip juridinio asmens padėtį pagal civilinius įstatymus, įskaitant finansinius 

aspektus. Jei privalomas tarybos finansų ir nuosavybės tvarkymo patikrinimas neatliktas, 

vizituotojas gali pavesti tokį patikrinimą atlikti ekspertui, kuris nėra suinteresuotosios tarybos narys. 

Šio patikrinimo išlaidas apmoka vizituojamoji brolija. Kur tik vizituotojas laiko reikalinga, 

tepasitelkia pagelbėti tais klausimais kompetentingą asmenį. 

4. Vizituotojas tepatikrina tarybos rinkimų dokumentus, teįvertina ministro ir kitų 

atsakingųjų tarnystės brolijai kokybę ir su jais tesistengia išspręsti galimas problemas. 

Jei vizituotojas pastebėtų, kad jų tarnystė dėl kokios nors priežasties netenkina brolijos poreikių, jis 

teskatina tinkamas iniciatyvas, ypatingomis aplinkybėmis tetaiko ir tokias priemones kaip 

atsistatydinimas ar nušalinimas iš pareigų
42

. 

5. Vizituotojas negali vizituoti savo vietos brolijos nei to lygmens tarybos, kurios narys jis 

yra. 

 

Pastoracinis vizitas 

 

95 straipsnis 

1. Pastoracinis vizitas yra išskirtinis bendrystės su Pirmuoju ordinu ir TOR momentas. Jis 

atliekamas taip pat Bažnyčios vardu
43

 ir tarnauja kaip garantas bei paskata laikytis Regulos bei 

Konstitucijų ir ištikimybės pranciškoniškajai charizmai. Vizituojama su pagarba organizacijai ir 

paties OFS teisei. 

2. Vizituotojas, tikrindamas kanoninį brolijos įsteigimą, tepasidomi ryšiais tarp brolijos bei 

jos dvasinio asistento ir vietos Bažnyčios ir tesusitinka su ganytojais (vyskupu, klebonu), kai tai 

padeda bendrystei ir Bažnyčios statydinimo tarnystei. 

3. Teskatina bendradarbiavimą ir bendros atsakomybės jausmą tarp pasauliečių atsakingųjų 

ir dvasinių asistentų. Tepatikrina dvasinės pagalbos, teikiamos vizituojamai brolijai, kokybę, 

tepadrąsina dvasinius asistentus atlikti savo tarnystę ir tepaskatina juos nuolatiniam dvasiniam bei 

pastoraciniam ugdymuisi. 

4. Teskiria ypatingą dėmesį brolijos programoms, metodams ir ugdomajai patirčiai, 

liturginiam bei maldos gyvenimui ir apaštališkajai veiklai. 

 

Septintas skirsnis 

 

PRANCIŠKONIŠKASIS JAUNIMAS 

 

96 straipsnis 

1. OFS paties savo pašaukimo dėka turi būti pasirengęs dalytis savo evangelinio gyvenimo 

patirtimi su jaunimu, kuris jaučiasi traukiamas šv. Pranciškaus Asyžiečio, ir ieškoti tinkamų 

priemonių supažindinti jaunimą su šiuo šventuoju. 

                                                           
42

 Plg. Konstitucijos, 83; 84. 
43

 Plg. can. 305, 1. 
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2. Pranciškoniškasis jaunimas (PJ), kaip jis suprantamas šiose Konstitucijose ir kiek OFS 

suvokia esąs ypač atsakingas už jį, yra tie jaunuoliai, kurie persmelkti šv. Pranciškaus žinios šviesos 

jaučiasi Šventosios Dvasios kviečiami dalytis savo krikščioniškojo gyvenimo patirtimi brolijoje 

gilindamiesi į savo pašaukimą prie Pasauliečių pranciškonų ordino. 

3. Pranciškoniškasis jaunimas OFS Regulą laiko įkvepiančiu brandinti savo krikščioniškąjį 

ir pranciškoniškąjį pašaukimą tiek pavieniui, tiek grupėse dokumentu. Po tinkamo ugdymo 

laikotarpio, bent vienų metų, šią savo nuostatą patvirtina asmeniniu įsipareigojimu Dievo ir brolių 

akivaizdoje. 

4. Pranciškoniškojo jaunimo nariai, apsisprendę priklausyti OFS, turi laikytis Regulos, 

Konstitucijų ir OFS Apeigyno nurodymų. 

5. Pranciškoniškasis jaunimas turi savitą sąrangą, ugdymo ir mokymo metodus, pritaikytus 

pasaulio jaunimo reikmėms pagal skirtingų šalių sąlygas. Nacionalinis pranciškoniškojo jaunimo 

statutas turi būti patvirtintas atitinkamos Nacionalinės OFS tarybos arba, jei jos nėra, Tarptautinės 

OFS tarybos prezidiumo. 

6. Pranciškoniškasis jaunimas kaip pranciškoniškosios šeimos dalis teprašo iš 

kompetentingų pasauliečių atsakingųjų ir vienuolių vyresniųjų atitinkamai broliško vadovavimo ir 

dvasinės pagalbos. 

 

97 straipsnis 

1. OFS brolijos tinkamomis ir dinamiškomis iniciatyvomis tepuoselėja Pranciškoniškojo 

jaunimo pašaukimą. Tesirūpina Pranciškoniškojo jaunimo brolijų gyvybingumu bei plėtra ir telydi 

jaunimą žmogiškojo ir dvasinio augimo kelionėje siūlydami kryptingą veiklą ir užsiėmimus. 

2. OFS brolijos teįsipareigoja Pranciškoniškojo jaunimo brolijoms paskirti brolišką 

animatorių, kuris drauge su dvasiniu asistentu ir Pranciškoniškojo jaunimo taryba laiduotų tinkamu 

pasaulietišku pranciškonišku ugdymu. 

3. Idant būtų skatinama glaudi bendrystė su OFS, visi Pranciškoniškojo jaunimo tarptautinio 

lygmens atsakingieji ir bent du Pranciškoniškojo jaunimo nacionalinės tarybos nariai tebūna jauni 

įžadus davę pasauliečiai pranciškonai. 

4. Pranciškoniškojo jaunimo atstovas, paskirtas savo tarybos, įeina į atitinkamo lygmens 

OFS tarybą; OFS atstovas, paskirtas savo tarybos, įeina į to paties lygmens Pranciškoniškojo 

jaunimo tarybą. Pranciškoniškojo jaunimo atstovas turi balsavimo teisę OFS taryboje tik tada, jei jis 

yra įžadus davęs pasaulietis pranciškonas. 

5. Pranciškoniškojo jaunimo atstovai į Tarptautinę OFS tarybą yra renkami pagal Tarptautinį 

statutą, kuriame taip pat nustatytas atstovų skaičius, atstovaujamos brolijos ir jų kompetencija. 

 

Aštuntas skirsnis 

 

BENDRYSTĖJE SU PRANCIŠKONIŠKĄJA ŠEIMA IR BAŽNYČIA 

 

98 straipsnis 

Reg. 1  1. Pasauliečiai pranciškonai tesistengia gyventi „gyva savitarpio bendryste“ su visais 

pranciškoniškosios šeimos nariais. Tebūna pasirengę skleisti bendras iniciatyvas ar dalyvauti jose su 

Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo ordino [vienuolinio] pašvęstojo gyvenimo broliais bei seserimis, su 

pasauliečių institutais ir su kitomis pasauliečių bažnytinėmis grupėmis, atpažįstančiomis Pranciškų 

kaip savo pavyzdį ir įkvėpėją, idant drauge darbuotųsi skleisdami Evangeliją, šalindami atstumties 

priežastis ir tarnaudami taikai. 

2. Jie privalo puoselėti ypatingą prielankumą, pasireiškiantį konkrečiomis broliškos 

bendrystės iniciatyvomis kontempliatyvaus gyvenimo seserų atžvilgiu. Jos kaip šv. Klara Asyžietė 

liudija Bažnyčiai ir pasauliui ir dėl jų tarpininkavimo tikimasi malonės apstumo brolijai ir 

apaštalavimo darbams.  



PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO GENERALINĖS KONSTITUCIJOS 
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99 straipsnis 

Reg. 6  1. Būdami gyva Dievo tautos dalis, įkvėpti serafiškojo Tėvo, pasauliečiai pranciškonai, 

gyvendami „visiškoje bendrystėje su popiežiumi, vyskupais ir kunigais“, tesistengia pažinti bei 

labiau gilintis į Bažnyčios Magisteriumo svarbiausiuose dokumentuose skelbiamą mokymą ir 

tebūna dėmesingi Šventosios Dvasios, gaivinančios Dievo tautos tikėjimą ir meilę, dvelkimui
44

. 

Teprisideda prie Šventojo Sosto skatinamų iniciatyvų, ypač tose srityse, kur jie yra kviečiami 

darbuotis dėl pasauliečių pranciškonų pašaukimo. 

2. OFS kaip tarptautinė vieša asociacija yra ypatingais ryšiais susaistyta su Romos 

popiežiumi, kuris pritarė jos Regulai ir patvirtino Ordino misiją Bažnyčioje ir pasaulyje. 

 

100 straipsnis 

1. Pašaukimas „atstatyti“ Bažnyčią turi paskatinti brolius nuoširdžiai mylėti ir gyventi 

bendrystėje su vietos Bažnyčia, kurioje jie ugdo savo pašaukimą ir įgyvendina savo apaštališkąjį 

įsipareigojimą, suvokdami kad vyskupijoje veikia Kristaus Bažnyčia
45

. 

2. Pasauliečiai pranciškonai su atsidavimu tevykdo savo pareigas, kurias jie turi vietos 

Bažnyčios atžvilgiu; tepadeda vyskupijos apaštalavimo ir socialinėje veikloje
46

. Laikydamiesi 

tarnystės dvasios tedalyvauja kaip OFS bendruomenė vyskupijos gyvenime, pasirengę 

bendradarbiauti su kitomis bažnytinėmis grupėmis ir dalyvauti pastoracinėse tarybose. 

3. Ištikimybė savo kaip pranciškonų ir pasauliečių charizmai, nuoširdžios ir atviros brolybės 

liudijimas yra esminė jų tarnystė Bažnyčioje – meilės bendruomenėje. Tebūna jie atpažįstami 

Bažnyčioje iš jų „buvimo“, trykšdinančio jų misiją. 

 

101 straipsnis 

1. Pasauliečiai pranciškonai tebendradarbiauja su vyskupais ir tevykdo jų nurodymus tiek, 

kiek jie yra Žodžio bei Liturgijos tarnybos tvarkytojai ir įvairių apaštalavimo formų vietos 

Bažnyčioje koordinatoriai
47

. 

2. Brolijos yra ordinaro priežiūros objektas tiek, kiek jos vykdo savo veiklą vietos 

Bažnyčiose
48

. 

 

102 straipsnis 

1. Parapijos bažnyčioje įsteigtos brolijos tesistengia bendradarbiauti gaivinant parapijos 

bendruomenę, liturgiją ir broliškus ryšius; kaip visuma teįsitraukia į pastoracinę veiklą, pirmenybę 

teikdamos veiklai, artimesnei pasauliečių pranciškonų tradicijai ir dvasingumui. 

2. Pranciškonams vienuoliams patikėtose parapijose brolijos, vaisingai ir gyvybingai su jais 

bendradarbiaudamos, yra pranciškoniškosios charizmos tarpininkės ir pasaulietiškos jos liudytojos 

parapijos bendruomenėje. Taigi suvienytos su vienuoliais tesirūpina skleisti Evangelijos žinią ir 

pranciškoniškojo gyvenimo būdą. 

 

103 straipsnis 

1. Likdamos ištikimos savo tapatybei brolijos tesirūpina branginti kiekvieną progą maldai, 

ugdymui ir aktyviam bendradarbiavimui su kitomis bažnytinėmis grupėmis. Maloniai tesutinka 

tuos, kurie nors nepriklauso OFS, nori dalytis patirtimi ir dalyvauti veikloje. 

2. Kur galima, brolijos teskatina broliškus ryšius su Pranciškaus įkvėptomis nekatalikų 

asociacijomis. 

                                                           
44

 Lumen Gentium, 12. 
45

 Christus Dominus, 11; Can. 369; Plg. Antrasis Celaniečio, 10: FF 593; Pirmasis Celaniečio, 18: FF 350. 
46

 Plg. can. 311. 
47

 Plg. cann. 394; 756; 775 ss. 
48

 Plg. cann. 305; 392. 


