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КАНГРЭГАЦЫЯ

ІНСТЫТУТАЎ КАНСЭКРАВАНАГА ЖЫЦЦЯ

І ТАВАРЫСТВАЎ АПОСТАЛЬСКАГАЖЫЦЦЯ

Prot. n. T. 144 – 1/2000

ДЭКРЭТ
Канферэнцыя генеральных міністраў Першага францішканскага ордэна і Трэцяга

рэгулярнага ордэна пасля папярэдняга прыняцця Генеральным капітулам
Францішканскага ордэна свецкіх, які адбыўся ў кастрычніку 1999 года, прадставіла
Апостальскай сталіцы тэкст Канстытуцыі таго ж Францішканскага ордэна свецкіх,
просячы яе зацвярджэння.

Кангрэгацыя інстытутаў кансэкраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця
пасля стараннага вывучэння вышэйзгаданага тэксту Канстытуцыі

ўхваляе і зацвярджае

яго паводле ўзору, падрыхтаванага на італьянскай мове і змешчанага ў архіве, з
захаваннем таго, што належыць захаваць.

Незалежна ад якіх-небудзь палажэнняў аб адваротным.

Ватыкан, 8 снежня 2000 года.

Ва ўрачыстасць Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Багародзіцы.

Эдуарда Кард. Марцінез Самала

Прэфект

Перджорджыа Сільвана Несці, CP

Сакратар



ПЕРАДАЧА
УСЕАГУЛЬНАЙ КАНСТЫТУЦЫІ

Рым, 1 студзеня 2001 года, ва ўрачыстасць
Святой Багародзіцы Марыі

Дарагая Сястра Эмануэла,
няхай Гасподзь адорвае цябе супакоем!

Кангрэгацыя інстытутаў кансэкраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця 8
снежня 2000 года выдала Дэкрэт (Prot.n.T.144-1/2000) аб зацвярджэнні Усеагульнай
Канстытуцыі Францішканскага ордэна свецкіх з улікам паправак, прынятых на
Генеральным капітуле ФОС у Мадрыдзе ў кастрычніку 1999 года, і прадстаўленай
Паўнамоцным старшынёй Канферэнцыі генеральных міністраў Першага ордэна і Трэцяга
рэгулярнага ордэна.
У цяперашні час ад імя іншых генеральных міністраў зацверджаны тэкст Канстытуцыі

перадаю табе, а праз цябе ўсім братам і сёстрам ФОС. Агульным пакліканнем усёй
францішканскай сям’і, пачынаючы з незвычайнага духоўнага досведу Францішка і Клары,
з’яўляецца “жыць у адпаведнасці са Святым Евангеллем”; для ўвасаблення гэтага
ўнікальнага паклікання ў багатай разнастайнасці яго выражэння, у свеце і ў часе, у якія
Гасподзь пасылае нас, Канстытуцыя з’яўляецца найважнейшай дапамогай. Гаворка ідзе не
пра “яшчэ адзін дакумент” або заключны этап падарожжа, але змястоўны і дынамічны
інструмент, які дапамагае вызначыць нашу ідэнтычнасць і паступова будаваць нашае
жыццё і нашае пакліканне як францішканаў. Разважанні і праца па пераглядзе
Канстытуцыі, зробленыя шматлікімі братамі і сёстрамі з усяго свету, а таксама
зацвярджэнне з боку Маці-Касцёла, патрабуюць ад нас, каб гэтая Канстытуцыя стала
крытэрыем, вакол якога належыць планаваць нашае існаванне паводле евангельскага ладу
жыцця.
Такія вось пажаданні перадаю ад імя Касцёла і генеральных міністраў усім свецкім

францішканам, каб яны маглі быць верагоднымі сведкамі евангельскага агню, які распаліў
існаванне Францішка і Клары з Асізі і ўчыніў іх прыкладамі жыцця, у поўнай меры
рэалізаванага, бо цалкам адданага Богу.

Па-братэрску
Бр. Джакама Біні, OFM
Паўнамоцны старшыня

Канферэнцыі генеральных міністраў
Першага ордэна і Трэцяга рэгулярнага ордэна



АБНАРОДАВАННЕ УСЕАГУЛЬНАЙ КАНСТЫТУЦЫІ

Рым, 6 лютага 2001 года
Circ. 21/96-02

Нацыянальным Радам ФОС
Міжнародным радцам ФОС

Тэма: Абнародаванне Усеагульнай Канстытуцыі ФОС, перагледжанай і зацверджанай
Дэкрэтам Кангрэгацыі інстытутаў кансэкраванага жыцця і таварыстваў апостальскага
жыцця 8 снежня 2000 года.

Дарагія,
Усеагульная Канстытуцыя Францішканскага ордэна свецкіх, накіраваная на тое,

каб прымяніць Правіла, адноўленае ў 1978 годзе, была зацверджана Кангрэгацыяй
інстытутаў кансэкраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця Дэкрэтам ад 8
верасня 1990 года і дзейнічала на працягу шасці гадоў з мэтай апрабавання.

У свой час Прэзідыум Міжнароднай Рады ФОС, у рамках Канферэнцыі
генеральных міністраў Першага ордэна і Трэцяга рэгулярнага ордэна, папрасіў пра працяг
выпрабавальнага тэрміну, прымаючы пад увагу час, які быў неабходны, каб перакласці яе
на іншыя афіцыйныя мовы міжнароднай супольнасці, а затым на мовы асобных краін.
Кангрэгацыя згадзілася на гэтую просьбу i дала падаўжэнне на тры гады.

На працягу гэтага часу Канстытуцыя вывучалася і прымянялася ў жыцці
супольнасцямі ФОС усіх узроўняў, паступова наклаліся на яе характэрныя рысы свецкасці,
адзінства і аўтаноміі нашага ордэна. Не ўсё было лёгка, і некаторыя аспекты павінны
быць яшчэ паўней асіміляваны, каб – на світанні трэцяга тысячагоддзя – ФОС стаў на
самай справе “атрадам, які можа быць авангардам у Касцёле і ў свеце для будавання
супольнасці больш чалавечнай і больш хрысціянскай”, як таго жадаў кардынал Хамер,
прэфект Кангрэгацыі інстытутаў кансэкраванага жыцця і таварыстваў апостальскага
жыцця.

Пробны перыяд даказаў правамоцтва асноўнай часткі Усеагульнай Канстытуцыі
1990 года, і толькі некаторыя яе аспекты патрабавалі перагляду. З гэтай мэтай неабходная
праца была своечасова распачатая Прэзідыумам Міжнароднай Рады ФОС і разгарнулася
на аснове шырокіх кансультацый, у якіх, акрамя самога Прэзідыума, удзельнічалі ўсе
нацыянальныя супольнасці, міжнародныя радцы і некаторыя эксперты, якія належалі да
ФOС, або былі прызначаныя францішканскімі генеральнымі міністрамі.

На Генеральным капітуле ў Мадрыдзе (23-31 кастрычніка 1999 г.) быў прад’яўлены
тэкст, які змяшчаў і каардынаваў меркаванні і пажаданні, якія былі прынятыя, а таксама
прадстаўляў альтэрнатыўныя прапановы, калі не было магчымасці знайсці адназначную
фармулёўку сярод вылучаных нацыянальнымі супольнасцямі. Тэкст, прадстаўлены на
капітуле, адпавядаў наступным крытэрыям:
 адпаведнасць агульнаму праву і ўласнаму праву ФОС,
 павага да тэксту, зацверджанага ў 1990 годзе Апостальскай сталіцай,
 арганізацыйная гнуткасць,
 культурная і лінгвістычная адаптацыя.

Капітул уважліва і глыбока вывучыў прадстаўлены яму тэкст, а таксама выказванні,
сфармуляваныя ў вуснай ці пісьмовай форме падчас паседжанняў капітула.

Вынік абмеркавання і галасавання, праведзеных у дачыненні да кожнага артыкула і
па асобных папраўках, быў прадстаўлены 21 снежня 1999 года Канферэнцыі
францішканскіх генеральных міністраў, якая пасля далейшай праверкі юрыстамі з
чатырох курый 1 жніўня 2000 года прадставіла яго Кангрэгацыі інстытутаў
кансэкраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця для зацвярджэння.



Кангрэгацыя ўхваліла яго сваім Дэкрэтам, датаваным 8 снежня 2000 года, у свята
Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Багародзіцы.

Браты і сёстры ФОС, у цяперашні час на 6 лютага 2001 года абнародавана
зацверджаная Усеагульная Канстытуцыя, якая паслядоўна павінна будзе выконвацца,
пачынаючы з 6 сакавіка 2001 года. Для кожнага з нас яна павінна стаць “духам і жыццём”,
інструментам для ўмацавання і росту нашага ордэна, каб выплыць на глыбіню (“Duc in
altum”), каб ісці наперад з надзеяй, у адпаведнасці з заахвочваннем, адрасаваным усім
хрысціянам Святым Айцом у апостальскім лісце “Novo Millennio Ineunte” у канцы
вялікага юбілею 2000 года. Таксама і мы, свецкія францішкане, пакліканы быць сведкамі,
гэта значыць мучанікамі ў першапачатковым сэнсе гэтага слова, Хрыста ў новым
тысячагоддзі.

Мы невыпадкова выбралі дату 6 лютага для абнародавання перагледжанай
Усеагульнай Канстытуцыі. Гэта дата, пад якой упамінаюцца першыя мучанікі Японіі,
сведкі par excellence, гэта значыць, сямнаццаць францішканскіх тэрцыарыяў,
укрыжаваных разам з Пятром Хрысціцелем, Паўлам Мікі і іншымі іх таварышамі. Няшмат
вядома пра гэтых нашых даволі далёкіх братоў, хіба што пра іх нязломную волю, каб
моцна трываць у веры, каб не берагчы ўласнага жыцця любой цаной за кошт давання
сведчання Евангелля.

Таксама ведаем пра свецкіх францішканаў з мінулага стагоддзя, якія аж да
ахвярнасці жыцця прадэманстравалі вернасць абяцанням святога хросту і ўкаранелы ў
веры супраціў злу.

Згадваем нашага сабратa Цэферына Хіменеса Мале, які стаў ахвярай рэлігійных
пераследаў падчас грамадзянскай вайны ў Гішпаніі (1936-1939) і быў беатыфікаваны 4
траўня 1997 года. Згадваем слугу Божага Францішка Носка, чэшскага палітыка і свецкага
францішканіна, іншую ахвяру камуністычнага гвалту. Згадваем Ювенала Кабера,
кіраўніка супольнасці ў Кігалі, забітага падчас ваенных дзеянняў паміж плямёнамі ў
Руандзе. Гэта толькі некаторыя прыклады, але і да іх aдносіцца тое, што Святы Айцец
нядаўна заявіў: “Гэта, перш за ўсё, дзякуючы мужнаму сведчанню свецкіх вернікаў,
нярэдка аж да пакутніцтва, вера не была цалкам сцёртая з жыцця цэлых народаў”.

Можа быць, ад нас не будзе вымагацца пакутніцкай крыві, але, безумоўна, будзе ад
нас патрабавацца сведчанне паслядоўнасці і стабільнасці ў выкананні абяцанняў хросту,
адноўленых і пацверджаных дабравольнымі абавязацельствамі ў ФОС. Згодна з
абяцаннямі Правіла і яго прымяненне, што вызначае Усеагульная Канстытуцыя, павінны
прадстаўляць для кожнага з нас пункт адліку штодзённага досведу, пачынаючы ад
спецыфічнага паклікання і дакладна акрэсленай тоеснаці. На гэтай падставе трэба нанава
пераасэнсаваць нашае існаванне і знайсці праект жыцця (францішканскі евангельскі
радыкалізм) і месца эўхарыстычным зносінам (братэрства), у якіх можна было б
разабрацца “для чаго і як жыць, любіць і цярпець” (Усеагульная Канстытуцыя, 10).

З такімі пажаданнямі Прэзідыум Міжнароднай Рады ФОС, атрымаўшы
зацверджаную Усеагульную Канстытуцыю, перадае яе ўсяму ордэну, каб – як і Правіла –
вывучалася, палюбілася, выконвалася.

Эмануэла Дэ Нунцыо
Генеральны настаяцель ФОС



Скарачэнні

Дакументы Касцёла

AA – Дэкрэт аб апостальстве свецкіх Apostolicam actuositatem
CIC – Кодэкс кананічнага права
DV – Дагматычная Канстытуцыя аб Аб’яўленні Божым Dei Vеrbum
GS – Пастырская Канстытуцыя аб Касцёле ў сучасным свеце Gaudium et spes
LG – Дагматычная Канстытуцыя аб Касцёле Lumen gentium
LЕ – Энцыкліка Яна Паўла II пра годнасць чалавечай працы Laborem exercens
PO – Дэкрэт аб служэнні і жыцці святароў Presbyterorum ordinis

Творы св. Францішка

2EFi – Ліст да вернікаў. Другая рэдакцыя
RnBu – Незацверджанае булай правіла
ReBu – Зацверджанае булай правіла
SVig – Прывітанне Бласлаўлёнай Дзевы Марыі
Test – Запавет

Францішканскія крыніцы

1Bon – Св. Банавентура, Найпаўнейшая біяграфія св. Францішка
CAss – Асізскі зборнік
1Cel – Томаш з Чэлана, Першая біяграфія св. Францішка
2Cel – Томаш з Чэлана, Другая біяграфія св. Францішка
3Soc – Гісторыя трох таварышаў

Дакументы ФОС

Reg. – Правіла ФОС



Раздзел першы
Францішканскі ордэн свецкіх

Артыкул І

1. Усe вернікі пакліканы да святасці і маюць права ў адзінстве з Касцёлам крочыць
сваім уласным духоўным шляхам1.

Reg. 1,2 2. У Касцёле шмат духоўных сем’яў, якія маюць розныя харызмы. Да гэтых сем’яў
належыць аднесці францішканскую сям’ю, розныя галіны якой прызнаюць Айцом,
натхніцелем і прыкладам св. Францішка Асізскага.

Reg. 2 3. У францішканскай сям’і з самага пачатку сваё ўласнае месца займае
Францішканскі ордэн свецкіх2. Ён фарміруецца праз арганічнае спалучэнне ўсіх каталіцкіх
брацтваў, члены якіх – натхнёныя Святым Духам – абавязуюцца жыць паводле Евангелля
па прыкладзе св. Францішка ў іх свецкім стане, прытрымліваючыся Правіла,
зацверджанага Kасцёлам3.

4. У сілу прыналежнасці да той жа духоўнай сям’і Апастольская сталіца даручыла
пастырскую апеку і духоўную асістэнцыю ФOС Першаму францішканскаму ордэну і
Трэцяму рэгулярнаму ордэну. Гэта “інстытуты” вышэйшага кіраўніцтва, пра што ідзе
гаворка ў каноне 303 Кодэкса кананічнага права4.

5. Францішканскі ордэн cвецкіх з’яўляецца грамадскім аб’яднаннем у Касцёле5. Ён
падзелены на супольнасці розных узроўняў: мясцовая, рэгіянальная, нацыянальная і
міжнародная. Кожная з іх мае статус юрыдычнай асобы ў Касцёле.

Артыкул 2

1. Пакліканне да ФОС з’яўляецца спецыфічным пакліканнем, якое фарміруе жыццё
і апостальскую дзейнасць яго членаў. Таму да ФОС не могуць належаць тыя, хто паводле
вечных абяцанняў звязаны з іншай рэлігійнай сям’ёй або інстытутам кансэкраванага
жыцця.

2. ФOС адкрыты для вернікаў любога стану. Да яго могуць належаць:
- асобы свецкія (мужчыны і жанчыны),
- дыяцэзіяльнае духавенства (дыяканы, святары, біскупы).

Артыкул 3

1. Свецкі характар акрэслівае духоўнасць і апостальскае жыццё тых, хто належыць
да ФOС.

1 Пар. CIC 210; 214; LG 40.
2 Таксама называецца Трэці францішканскі ордэн (TOF). Пар. Reg. 2, спасылка 5. CIC 303 так вызначае Трэція ордэны: „Таварыствы,
члены якіх, жывучы ў свеце, дзейнічаюць у духу нейкага манаскага інстытута, пад агульным кіраўніцтвам гэтага ж інстытута, вядуць
апостальскае жыццё і імкнуцца да хрысціянскай дасканаласці, называюцца трэцімі ордэнамі або атрымліваюць іншую адпаведную
назву”.
3 Пасля Правілаў, зацверджаных Папам Мікалаем IV у 1289 г. і Папам Львом XIII у 1883 г., цяперашняе Правіла было зацверджана
Папам Паўлам VI 24 чэрвеня 1978 года.
4 Пар. Канстытуцыя ФОС 85,2. Калі цытуецца Канстытуцыя без далейшага ўдкладнення, то спасылка датычыцца актуальнай
Канстытуцыі ФОС.
5 Пар. CIC 116; 301,3; 312; 313.



2. Іх свецкасць у пакліканні і апостальскім жыцці выяўляецца ў адпаведнасці з іх
станам, а менавіта:

- для свецкіх праз садзейнічанне будове Божага Валадарства праз прысутнасць у
рэальнасці і часовай дзейнасці6;

- для дыяцэзіяльнага духавенства праз выкананне адпаведных паслуг Божаму
народу разам з біскупам і прэзбітарамі7,

Адны і другія натхняюцца евангельскім выбарам святога Францішка Асізскага і
ўдзельнічаюць у працягу яго місіі з іншымі прыналежнымі да францішканскай сям’і.

3. Пакліканне да ФOС з’яўляецца пакліканнем жыць паводле Евангелля ў
братэрскай еднасці. З гэтай мэтай члены ФOС далучаюцца да касцельных супольнасцяў,
якія называюцца братэрскімі супольнасцямі.

Артыкул 4

1. ФOС кіруецца паўсюдным правам Касцёла і ўласным: Правілам, Канстытуцыяй,
Рытуалам і партыкулярнымі Статутамі.

2. Правіла вызначае натуру, мэту і дух ФOС.

Reg. 3 3. Мэты Канстытуцыі:
- дастасаванне Правіла,
- канкрэтнае ўказанне умоў прыналежнасці да ФOС, спосаб кіравання ім,

арганізацыя братэрскага жыцця, сядзіба8.

Артыкул 5

Reg. 3 1. Аўтэнтычная інтэрпрэтацыя Правіла і Канстытуцыі належыць Апастольскай
сталіцы.

2. Практычнае тлумачэнне Канстытуцыі ў мэтах яе гарманічнага прымянення ў
розных галінах і на розных узроўнях ордэна належыць Генеральнаму капітулу ФОС.

3. Паясненне спецыфічных пунктаў, якія патрабуюць неадкладнага вырашэння,
належыць да кампетэнцыі Прэзідыума Міжнароднай Рады ФОС. Такое паясненне мае моц
да наступнага Генеральнага капітула.

Артыкул 6

1. Міжнародная супольнасць ФОС мае свой Статут, зацверджаны Генеральным
капітулам.

2. Нацыянальныя супольнасці маюць свае Статуты, зацверджаныя Прэзідыумам
Міжнароднай Рады ФОС.

3. Рэгіянальныя і мясцовыя супольнасці могуць мець свае ўласныя Статуты,
зацверджаныя Радай вышэйшага ўзроўню.

6 Пар. CIC 225; Прамова Яна Паўла II да ФОС, 27 верасня 1982, L’Osservatore Romano, 28 верасня 1982 г.
7 Пар. CIC 275 і наст.; PO 12; 14; 15 і наст.
8 Пар. CIC 304.



Артыкул 7

Усе пастановы, не згодныя з дадзенай Канстытуцыяй, адмяняюцца.

Раздзел другі
Лад жыцця і апостальская дзейнасць

Падраздзел 1
Лад жыцця

Артыкул 8

1. Свецкія францішкане ў адпаведнасці з абяцаннямі абавязваюцца жыць у сваім
свецкім стане згодна з Евангеллем паводле францішканскай духоўнасці.

2. Стараюцца ў святле веры паглыбляць каштоўнасці і выбар евангельскага жыцця
паводле Правіла ФОС:
Reg. 7 - на няспынным шляху навяртання і фармавання;
Reg. 4 - адкрытыя да патрабаванняў грамадства і рэчаіснасці Касцёла, пераходзячы ад
Евангелля да жыцця і ад жыцця да Евангелля;

- у асабістым і супольным вымярэнні гэтага шляху.

Артыкул 9

Reg. 5 1. Духоўнасць свецкага францішканіна – гэта, хутчэй, лад жыцця, сканцэнтраваны
на асобе Ісуса Хрыста і Яго перайманні9, чым падрабязная праграма, якую патрэбна
рэалізаваць.

Reg. 4 2. Свецкі францішканін, захоплены перайманнем прыкладу і вучэння Хрыста, мае
абавязак асабістага і няспыннага вывучэння Евангелля і Святога Пісання. Супольнасць і
адказныя за яе асобы няхай падтрымліваюць любоў да евангельскага слова і дапамагаюць
братам у пазнанні яго і зразуменні так, як яно з дапамогай Духа абвяшчаецца Касцёлам10.

Артыкул 10

Reg. 10 “Убогі і ўкрыжаваны Хрыстос”, пераможца смерці і ўваскрослы, – найвышэйшае
аб’яўленне любові Бога да чалавека, кніга, з якой браты, пераймаючы Хрыста, вучацца,
для чаго і як жыць, любіць і цярпець. У Ім адкрываюць вартасць супраціўлення ў абароне
справядлівасці, а таксама сэнс цяжкасцяў і крыжоў штодзённага жыцця. З Ім яны могуць
прыняць волю Айца нават у самых цяжкіх акалічнасцях і жыць францішканскім духам
супакою, адкідваючы ўсялякія тэорыі, якія супярэчаць годнасці чалавека.

Артыкул 11

Памятаючы, што Святы Дух з’яўляецца крыніцай іх паклікання, актывізатарам
братэрскага жыцця і місіі, свецкія францішкане няхай стараюцца выконваць заўвагі
святога, каб па-над усё “жадаць атрымаць Духа Госпада разам з Яго асвячальным
дзеяннем”11.

9 Пар. RnBu 22,41; 2EFi 51.
10 Пар. DV 10.
11 RnBu 10,8.



Артыкул 12

1. Натхнёныя прыкладам і творамі Францішка, а асабліва ласкай Духа, браты няхай
кожны дзень з верай перажываюць вялікі дар, які прынёс нам Хрыстос, – аб’яўленне Айца.
Няхай даюць сведчанне гэтай веры перад людзьмі:

- у сямейным жыцці,
- у працы,
- у радасці і выпрабаваннях,
- у спатканні з людзьмі, якія ўсе з’яўляюцца братамі ў тым самым Айцу,
- у прысутнасці і ўдзеле ў грамадскім жыцці,
- у братэрскіх адносінах да ўсіх стварэнняў.

Reg. 10 2. З Ісусам, паслухмяным ажно да смерці, няхай стараюцца пазнаць і выконваць
волю Айца. Няхай дзякуюць Богу за дар свабоды і за аб’яўленне закона любові. Няхай
прымаюць дапамогу, якую – для выканання волі Божай – прапануе ім Касцёл як пасрэднік
праз тых, хто ўстаноўлены ў ім для ажыццяўлення ўлады, і праз братоў. Няхай з
жыццярадаснай рашучасцю прымаюць з рызыкай адважныя рашэнні ў грамадскім жыцці.

Reg. 8 3. Браты няхай любяць сыноўскае спатканне з Богам, а малітва і сузіранне няхай
будзе душой іх уласнага жыцця і дзеяння. Няхай стараюцца адкрываць прысутнасць Айца
ва ўласным сэрцы, у прыродзе і ў гісторыі людзей, у якой выконваецца Яго збаўчы план.
Сузіранне гэтай таямніцы будзе іх падрыхтоўваць да супрацоўніцтва ў гэтым намеры
любові.

Артыкул 13

Reg. 7 1. Свецкія францішкане, якіх першапачаткова называлі “братамі і сёстрамі
пакаяння”, вырашаюць жыць духам няспыннага навяртання. Сродкамі для выхавання
гэтай рысы францішканскага паклікання, індывідуальна і ў супольнасці, з’яўляюцца:
слуханне Божага слова і набажэнствы, пераасэнсаванне жыцця, духоўнае засяроджанне,
дапамога духоўнага радцы і набажэнствы пакаяння. Няхай часта прыступаюць да
сакраманту паяднання і клапоцяцца пра яго супольную цэлебрацыю як у сваёй
супольнасці, так і з усім Божым народам12.

2. У гэтым духу навяртання трэба перажываць любоў да аднаўлення Касцёла,
злучаную з асабістым і супольным аднаўленнем. Плод навяртання, што з’яўляецца
адказам на Божую любоў, – гэта чыны любові да братоў13.

3. Такія практыкі пакаяння, як пост і ўстрыманне, традыцыйныя сярод
францішканскіх падзвіжнікаў пакаяння, павінны быць вядомыя, шанаваныя і
перажываныя згодна з агульнымі ўказаннямі Касцёла.

Артыкул 14

1. Свядомыя, што Бог захацеў з нас усіх учыніць адзін народ і што ўстанавіў свой
Касцёл паўсюдным сакрамантам збаўлення, браты няхай у духу веры прымаюць
непасрэдны ўдзел у разважанні на тэму Касцёла, яго місіі ў сучасным свеце і ролі ў ім

12 Парадак пакаяння, Уводзіны 22 і наст.
13 Пар. 2EFi 25 і наст.



свецкіх францішканаў, прымаючы выклікі і адказнасць, якія гэтыя разважанні дазволяць
ім адкрыць.

Reg. 8 2. Эўхарыстыя з’яўляецца цэнтрам жыцця Касцёла. У ёй Хрыстос яднае нас са
сваёй асобай і нас паміж сабой як адно цела. Таму Эўхарыстыя няхай будзе цэнтрам
жыцця супольнасці; браты няхай удзельнічаюць у Эўхарыстыі як мага часцей, памятаючы
пра пашану і любоў Францішка, які ў Эўхарыстыі перажываў усе таямніцы жыцця Хрыста.

3. Няхай удзельнічаюць у сакрамантах Касцёла, дбаючы не толькі пра асабістае
асвячэнне, але таксама і пра тое, каб спрыяць узрастанню Касцёла і пашырэнню Божага
Валадарства. Няхай супрацоўнічаюць у жывым і свядомым правядзенні літургіі ва
ўласных парафіях, а асабліва ў здзяйсненні сакраманту хросту, канфірмацыі, сужэнства і
намашчэння хворых.

4. Браты і супольнасці няхай дапасоўваюцца да ўказанняў Рытуалу, якія датычаць
розных формаў далучэння да літургічнай малітвы Касцёла, аддаючы перавагу цэлебрацыі
Літургіі гадзінаў14.

5. Сапраўдныя вызнаўцы Айца могуць у кожным месцы і кожным часе аддаваць
культ і маліцца да Яго, аднак жа браты няхай стараюцца знаходзіць час для цішыні і
засяроджання, пасвячаючы яго выключна малітве.

Артыкул 15

Reg. 11 1. Свецкія францішкане імкнуцца жыць духам Бласлаўленняў, асабліва духам
беднасці. Евангелічная беднасць паказвае давер да Айца, дае ўнутраную свабоду і схіляе
да падтрымкі справядлівага размеркавання дабротаў.

2. Свецкія францішкане, якія праз працу і матэрыяльныя даброты павінны
клапаціцца пра ўласную сям’ю і служыць грамадству, мусяць асаблівым чынам жыць у
евангельскай беднасці. Каб гэта зразумець і рэалізаваць, патрэбна сур’ёзнае асабістае
старанне, а таксама падтрымка супольнасці праз малітву і дыялог, супольны перагляд
жыцця з прыслухоўваннем да ўказанняў Касцёла і патрэбаў грамадства.

3. Свецкія францішкане няхай стараюцца абмежаваць асабістыя патрэбы, каб яны
маглі лепш дзяліцца духоўнымі і матэрыяльнымі дабротамі з братамі, асабліва з тымі, якіх
лічаць апошнімі. Няхай дзякуюць Богу за атрыманыя даброты, выкарыстоўваючы іх як
добрыя кіраўнікі, а не як уладальнікі.

Няхай зоймуць станоўчую паставу супраць спажывальніцтва, а таксама ідэалогій і
практык, якія ставяць багацце вышэй за чалавечыя і рэлігійныя каштоўнасці, а таксама
дазваляюць выкарыстоўваць чалавека.

4. Няхай любяць і практыкуюць чысціню сэрца, якая з’яўляецца крыніцай
сапраўднага братэрства.

Артыкул 16

Reg. 9 1. Марыя, Маці Ісуса, з’яўляецца прыкладам у слуханні слова і вернасці
пакліканню: у Ёй бачым, як і Францішак, усе рэалізаваныя евангельскія15 цноты.

14 Рытуал ФОС, Дадатак 26, 27.
15 SVig.



2. Браты няхай падтрымліваюць у сабе гарачую любоў да Найсвяцейшай Дзевы,
перайманне Яе прыкладу, малітву і сыноўскую адданасць. Няхай выказваюць сваю
пабожнасць выразамі шчырай веры ў формах, прынятых Касцёлам.

3. Марыя з’яўляецца для ўсёй касцельнай супольнасці ўзорам плоднай і шчырай
любові. Свецкія францішкане і супольнасці няхай стараюцца жыць досведам Францішка,
які Дзеву Марыю зрабіў правадніком сваёй справы; з Ёй, як вучні ў Дзень Пяцідзесятніцы,
няхай прымаюць Духа, каб рэалізавацца ў супольнасці любові16.

Падраздзел II
Актыўная прысутнасць у Касцёле і свеце

Артыкул 17

Reg. 6 1. Закліканыя да супрацоўніцтва ў будаванні Касцёла як сакраманту збаўлення
для ўсіх людзей, і стаўшы праз хрост і абяцанне евангельскага жыцця “сведкамі і
прыладамі яго місіі”, свецкія францішкане абвяшчаюць Хрыста жыццём і словам. Яны
аддаюць перавагу апостальству праз асабістае сведчанне ў асяроддзі, у якім жывуць17, і
служаць будаванню Божага Валадарства ў зямной рэальнасці.

2. У супольнасцях няхай праводзяць падрыхтоўку братоў да распаўсюджвання
евангельскай весткі “ў звычайных абставінах, уласцівых свету”18 і да супрацоўніцтва ў
катэхізацыі ў касцельных супольнасцях.

3. Тыя, хто пакліканы выканаць місію катэхетаў, кіраўнікоў касцельных
супольнасцяў або да іншых паслугаў, а таксама распарадчыкі святых дзеянняў, няхай
набываюць любоў Францішка да слова Божага, яго веру ў тых, хто яго прапаведуе, і
вялікае захапленне, з якім ён прыняў ад Папы місію прапаведвання пакаяння.

4. Удзел у служэнні асвячэння, якое Касцёл выконвае праз літургію, малітву і
чыны пакаяння і любові, няхай браты выконваюць, перш за ўсё, у сваёй сям’і, потым ў
супольнасці і, нарэшце, праз актыўную прысутнасць у мясцовым Касцёле і грамадстве.

Дзеля справядлівага і братэрскага грамадства

Артыкул 18

1. Свецкія францішкане пакліканы рабіць свой уласны ўнёсак, натхнёныя асобай
св. Францішка Асізскага, у цывілізацыю, у якой годнасць чалавечай асобы, агульная
адказнасць і любоў – гэта жывая19 рэальнасць.

Reg. 13 2. Яны павінны паглыбіць праўдзівыя асновы ўсеагульнага братэрства і паўсюль
распаўсюджваць дух гасціннасці і атмасферу братэрства. Няхай актыўна бяруць удзел у
супрацьстаянні любым формам эксплуатацыі, дыскрымінацыі і маргіналізацыі і
супраць усякай абыякавасці да іншых.

16 Пар. 2Cel 198.
17 Пар. RnBu 17,3; 3Soc 36; 2EFi 53.
18 LG 35.
19 GS 31 і наст.



Reg. 13 3. Няхай яны супрацоўнічаюць з рухамі міжнароднай падтрымкі братэрства,
няхай займаюцца “стварэннем годных умоў жыцця” для ўсіх на карысць свабоды
кожнага народа.

4. Пераймаючы прыклад Францішка, апекуна эколагаў, няхай актыўна
падтрымліваюць ініцыятывы па абароне кожнага стварэння, прыкладваючы намаганні
для прадухілення забруджвання і заняпаду прыроды, а таксама стварэння ўмоў жыцця і
навакольнага асяроддзя, якія б не станавіліся пагрозай для чалавека.

Артыкул 19

Reg. 14 1. Свецкія францішкане заўсёды павінны выступаць у якасці закваскі ў асяроддзі,
у якім яны жывуць, праз сведчанне братэрскай любові і выразныя хрысціянскія матывы.

2. У духу будучы меншымі, няхай яны выберуць, перадусім, адносіны пераважна
з убогімі і маргінальнымі людзьмі, ці будуць гэта асобныя асобы або катэгорыі асобаў
або цэлыя нацыі; няхай супрацоўнічаюць у пераадоленні маргіналізацыі людзей і тых
формаў беднасці, якія з’яўляюцца плодам неэфектыўнасці і несправядлівасці.

Артыкул 20

Reg. 14 1. Пакліканыя да пабудовы Божага Валадарства ў зямных справах і дзейнасці,
свецкія францішкане па прыродзе свайго паклікання перажываюць уласную
прыналежнасць да Касцёла і грамадства як непарыўную рэальнасць.

2. Першым і асноўным укладам у пабудову свету, больш справядлівага і
братэрскага, няхай будзе імкненне да кампетэнтнага выканання абавязкаў у працы, а
таксама іх адпаведная прафесійная падрыхтоўка. У тым жа духу службы няхай нясуць
сваю сацыяльную і грамадзянскую адказнасць.

Артыкул 21

Reg. 16 1. Для Францішка праца з’яўляецца дарам, а тое, што ёсць магчымасць
працаваць, – ласкай. Штодзённая праца з’яўляецца не толькі сродкам для існавання, але
і магчымасцю служыць Богу і людзям, а таксама шляхам развіцця ўласнай
індывідуальнасці. У перакананні, што праца з’яўляецца правам і абавязкам і што
кожная форма занятасці заслугоўвае павагі, няхай браты імкнуцца, каб кожны меў
магчымасць працаваць і каб працэс працы станавіўся ўсё больш і больш людскім.

2. Адпачынак і забавы маюць сваё ўласнае значэнне і неабходныя для развіцця
чалавека. Свецкія францішкане няхай клапоцяцца пра раўнавагу паміж працай і
адпачынкам і стараюцца ажыццявіць у вольны час адпаведныя формы заняткаў20.

Артыкул 22

Reg. 15 1. Свецкія францішкане “няхай удзельнічаюць у грамадскім жыцці...”; няхай
прымаюць удзел, наколькі гэта магчыма, у выданні справядлівых законаў і пастаноў.

2. Супольнасці ў адпаведнасці з францішканскім пакліканнем і дырэктывамі
Касцёла павінны ўдзельнічаць у смелых ініцыятывах у галіне чалавечага развіцця і
справядлівасці. Няхай займаюць выразную пазіцыю, калі нехта закранае чалавечую

20 Пар. GS 67; LE 16 і наст.



годнасць у сувязі з якой-небудзь формай прыгнёту або абыякавасці. Няхай яны служаць
ахвярам несправядлівасці.

3. Адмова ад прымянення насілля, характэрная для вучняў Францішка, зусім не
азначае адмовы ад дзеяння; аднак, няхай браты пільнуюць, каб іх дзеянні былі заўсёды
натхнёныя хрысціянскай любоўю.

Артыкул 23

Reg. 19 1. Супакой з’яўляецца справай справядлівасці, а таксама плодам яднання і
братэрскай любові.21 Свецкія францішкане пакліканы быць носьбітамі супакою ў сваіх
сем’ях і грамадстве:

- няхай клапоцяцца пра прэзентацыю і распаўсюджванне мірных ідэй і поглядаў;
- няхай развіваюць сваю ўласную ініцыятыву і ўдзельнічаюць як індывідуальна,

так і супольна ў ініцыятывах Папы, партыкулярных касцёлаў і францішканскай сям’і;
- няхай супрацоўнічаюць з рухамі і ўстановамі, якія садзейнічаюць міру з

захаваннем яго сапраўдных асноў.

2. Няхай шануюць выбар, зроблены тымі, хто з-за сумлення адмаўляецца “насіць
зброю”, прызнаючы, аднак, права як асабістае, так і нацыянальнае на законную абарону.

3. Дзеля захавання супакою ў сям’і браты павінны ў адпаведны час скласці
завяшчанне сваёй маёмасці.

У сям’і

Артыкул 24

Reg. 17 1. Свецкія францішкане няхай лічаць сваю ўласную сям’ю прыярытэтным
асяроддзем, у якім яны павінны перажываць сваё хрысціянскае заданне і
францішканскае пакліканне, і няхай ствараюць у ёй месца для малітвы, слова Божага і
хрысціянскай веры, злучаючы павагу да кожнага жыцця ад зачацця і да смерці. Муж і
жонка ў Правіле ФОС знойдуць эфектыўную дапамогу на сваім уласным шляху
хрысціянскага жыцця, ведаючы, што ў сакраманце сужэнства іх любоў удзельнічае ў
любові, якой Хрыстос адарыў свой Касцёл. Каханне сужэнцаў і пацвярджэнне
каштоўнасці вернасці з’яўляецца глыбокім сведчаннем, дадзеным уласнай сям’і,
Касцёлу і свету.

2. У братэрскай супольнасці:
- тэмай дыялогу і абмену досведам няхай будзе духоўнасць сям’і і сужэнства, а

таксама хрысціянскі пункт гледжання на сямейныя праблемы;
- няхай будзе сумесны ўдзел у важных момантах сямейнага жыцця братоў, а

таксама братэрскі клопат пра тых, хто жыве ў цяжкіх сітуацыях і ўмовах: тыя, хто
абраў цэлібат, нежанатыя, удовы або ўдаўцы, адзінокія бацькі, якія выхоўваюць
дзяцей, тыя, хто жывуць асобна, разведзеныя;

Reg. 19 - няхай будуць створаны спрыяльныя ўмовы для дыялогу паміж пакаленнямі;
- няхай будзе падтрымлівацца фармаванне груп сужэнцаў і сямейных груп.

3. Няхай браты ўзаемадзейнічаюць у намаганнях, якія прымаюцца ў Касцёле і
грамадстве, каб пацвердзіць каштоўнасць і павагу да жыцця і рэагаваць на сацыяльныя
праблемы сям’і.

21 Пар. GS 78.



Артыкул 25

Пераканаўшыся ў неабходнасці выхоўваць дзяцей так, каб яны адкрывалі свой
розум супольнасці і “каб у ёй усведамлялі сябе жывымі і актыўнымі членамі Божага
народу”22, а таксама ў захапленні, якое можа аказаць на іх Францішак, варта
заахвочваць фармаванне груп дзяцей, дзе з дапамогай педагогікі і арганізацыі,
адаптаванай да іх узросту, іх пазнаёмяць з пазнаннем і любоўю да францішканскага
жыцця. Нацыянальныя Статуты даюць адпаведныя ўказанні для арганізацыі гэтых груп
і іх адносін з братэрскай супольнасцю і групамі моладзі.

Веснікі радасці і надзеі

Артыкул 26

Reg. 19 1. Таксама ў цярпенні Францішак жыў даверам і радасцю, якія чэрпаў з:
- досведу бацькоўства Бога,
- непахіснай веры ва ўваскрашэнне з Хрыстом да вечнага жыцця,
- досведу магчымасці спаткання і праслаўлення Творцы ў паўсюдным братэрстве

з усімі стварэннямі23.
Reg. 19 Таму паводле Евангелля свецкія францішкане кажуць сваё “так” надзеі і радасці
жыцця. Уносяць свой уклад у супрацьстаянне недахопам і песімізму, падрыхтоўваючы
лепшую будучыню.

2. У супольнасці браты няхай падтрымліваюць узаемнае паразуменне і
клапоцяцца, каб атмасфера сустрэч была прыемнай і радаснай. Няхай яны ўзаемна
падтрымліваюць і заахвочваюць адзін аднаго да дабра.

Артыкул 27

Reg. 19 1. Браты, узрастаючы ў гадах, няхай вучацца прымаць хваробы і розныя
цяжкасці, а таксама надаваць больш глыбокі сэнс свайму жыццю праз паступовае
адрыванне ад прывязанасцяў і накіроўванне да зямлі абяцанай. Няхай будуць цвёрда
перакананыя ў тым, што супольнасць веруючых у Хрыста і тых, хто любіць адзін
аднаго, будзе трываць з Ім далей у жыцці вечным як “супольнасць святых”.

2. Свецкія францішкане павінны імкнуцца стварыць у сваім асяроддзі, асабліва ў
супольнасцях, атмасферу веры і надзеі так, каб “сястра-смерць” была прынята як
пераход да Айца і ўсе спакойна маглі падрыхтавацца да яе.

Раздзел III
Жыццё ў братэрскай супольнасці

Падраздзел I
Агульныя рэкамендацыі

Артыкул 28

22 AA 30.
23 Пар. 2Cel 125; CAss 83; 1Bon 9,1.



1. Супольнасць ФОС бярэ свой пачатак у натхненні св. Францішка Асізскага,
якому Найвышэйшы аб’явіў евангельскі сэнс жыцця ў братэрскай супольнасці24.

Reg. 20 2. “ФОС дзеліцца на супольнасці розных узроўняў” з мэтай падтрымаць
упарадкаванае адзінства і ўзаемнае супрацоўніцтва паміж братамі і іх актыўную і
супольную прысутнасць як у партыкулярным, так і паўсюдным Касцёле. ФОС таксама
павінен заахвочваць супольнасці ўдзельнічаць у служэнні свету, асабліва ў жыцці
грамадства.

3. Браты аб’ядноўваюцца як у мясцовыя супольнасці, заснаваныя пры касцёле,
або кляштары, так і персанальныя супольнасці, арганізаваныя па прычыне дакладных
матывацый, сапраўдных i прызнаных ва ўстаноўчым Дэкрэце25.

Артыкул 29

1. Няхай мясцовыя супольнасці злучаюцца на розных узроўнях: рэгіянальным,
нацыянальным, міжнародным у адпаведнасці з тэрытарыяльнымі крытэрыямі Касцёла
або іншага характару. Яны павінны быць каардынаваныя і злучаныя ў адпаведнасці з
Правілам і Канстытуцыяй. Гэта з’яўляецца патрабаваннем адзінства паміж
супольнасцямі, згоднага супрацоўніцтва паміж імі і еднасці ФОС.

Reg. 20 2. Супольнасцям, якія з’яўляцца юрыдычнымі асобамі ў Касцёле, належыць
атрымаць, калі гэта магчыма, грамадзянскую юрыдычную праваздольнасць для
лепшага выканання сваёй місіі. Нацыянальная Рада павінна даць указанні адносна
матывацыі і працэдур вядзення спраў.

3. Нацыянальныя Статуты павінны вызначыць крытэрыі арганізацыі ФОС у
краіне. Прымяненне гэтых крытэрыяў застаецца ў сферы разважлівай ацэнкі асоб,
адказных за захаванне інтарэсаў супольнасці і Нацыянальнай Рады.

Артыкул 30

1. Браты сумесна нясуць адказнасць за жыццё супольнасці, да якой яны
належаць, і ФОС як арганічнае адзінства ўсіх супольнасцяў, рассеяных па свеце.

2. Пачуццё сумеснай адказнасці членаў патрабуе асабістай прысутнасці,
сведчання, малітвы, дзейнага супрацоўніцтва паводле асабістых здольнасцяў кожнага і
магчымай працы ў актывізацыі супольнасці.

Reg. 25 3. У сямейным духу няхай кожны брат па меры сваіх магчымасцяў зробіць
унёсак у касу супольнасці дзеля павелічэння фінансавых сродкаў, неабходных для
жыцця супольнасці, а таксама для спраў, неабходных для культу, апостальства і
міласэрнасці. Браты няхай таксама паклапоцяцца пра фінансаванне, а таксама іншыя
ўнёскі для падтрымання актыўнай дзейнасці супольнасцяў вышэйшага ўзроўню.

Артыкул 31

Reg. 21 1. “На розных узроўнях кожная супольнасць падтрымліваецца і кіруецца Радай і
настаяцелем”. Гэтыя пасады перадаюцца праз выбары ў адпаведнасці з Правілам,
Канстытуцыяй і ўласнымі Статутамі. Толькі ў выключных выпадках або на першым

24 Пар. Канстытуцыя 3, 3; Test 14.
25 Пар. CIC 518.



этапе іх стварэння супольнасці могуць існаваць без звычайнай Рады. Гэты недахоп
пераадольваецца Радай вышэйшага ўзроўню на час, выключна неабходны для
забеспячэння аднаўлення або накіравання супольнасці, фармавання яе актыву і
правядзення выбараў.

2. Пасада настаяцеля або радцы з’яўляецца братэрскім служэннем, заданнем,
якое выконваецца з пачуццём гатоўнасці адказваць за кожнага брата і супольнасць, каб
кожны рэалізаваўся ва ўласным пакліканні, а кожная супольнасць была сапраўды
францішканскай касцельнай супольнасцю, актыўна ўдзельнічала ў Касцёле і
грамадстве.

3. Адказныя за ФОС на кожным узроўні павінны быць братамі пасля вечных
абяцанняў, перакананымі ў важнасці францішканскага евангельскага жыцця,
зацікаўленымі ў жыцці Касцёла і грамадства, з шырокімі і высакароднымі поглядамі,
адкрытымі да дыялогу, гатовымі даваць і атрымліваць дапамогу і супрацоўнічаць.

4. Адказныя няхай клапоцяцца пра падрыхтоўку, а таксама духоўную і
арганізацыйную актывізацыю сходаў як супольнасцяў, так і Радаў. Няхай стараюцца
ажыўляць супольнасць праз уласнае сведчанне, прапаноўваючы адпаведныя сродкі для
развіцця жыцця супольнасці і апостальскай дзейнасці ў святле асноўных
францішканскіх прынцыпаў. Яны павінны паклапаціцца пра тое, каб былі выкананыя
прынятыя рашэнні, а таксама павінны падтрымліваць супрацоўніцтва паміж братамі.

Артыкул 32

1. Настаяцель і радцы павінны жыць і падтрымліваць дух і рэчаіснасць адзінства
паміж братамі, рознымі супольнасцямі, а таксама паміж імі і францішканскай сям’ёй.
Няхай, перадусім, прыкладаюць сэрца да справы супакою і прымірэння ў коле
супольнасці.

Reg. 21 2. Кіраўнічы абавязак настаяцеляў і радцаў з’яўляецца часовым. Браты,
пазбягаючы якіх-небудзь амбіцый, павінны аказваць любоў да супольнасці праз дух
служэння і гатоўнасці як прыняць, так і пакінуць пасаду.

Артыкул 33

1. У кіраванні i каардынаванні супольнасці і ордэна трэба падтрымліваць
асабістасць і здольнасці кожнага брата і кожнай супольнасці, а таксама паважаць
разнастайнасць выразу францішканскага ідэалу і культурную адмысловасць.

2. Рада больш высокага ўзроўню няхай не выконвае таго, што належным чынам
можа быць зроблена мясцовай супольнасцю, а таксама Радай ніжэйшага ўзроўню;
няхай паважаюць і падтрымліваюць іх актыўнасць, каб яны належным чынам
выконвалі свае ўласныя абавязкі. Мясцовыя супольнасці і зацікаўленыя Рады няхай
удзельнічаюць у ажыццяўленні рэзалюцый Міжнароднай Рады i iншых Радаў
вышэйшага ўзроўню і ў рэалізацыі іх праграм, адаптуючы іх па меры неабходнасці да
ўласнай рэальнасці.

Артыкул 34

У выпадку, калі сітуацыя асяроддзя і патрэбы яе членаў гэтага вымагаюць, у
рамках супольнасці пад кіраўніцтвам адной Рады могуць быць створаны секцыі ці



групы, якія збіраюць членаў, злучаных асаблівымі патрабаваннямі, супадзеннем
інтарэсаў або ідэнтычнасцю распачатых дзеянняў.

Гэтыя групы будуць мець магчымасць акрэсліць сабе спецыфічныя нормы
адносна сустрэч і дзейнасці, з захаваннем вернасці патрабаванням, якія вынікаюць з
прыналежнасці да супольнасці. Нацыянальныя Статуты вызначаюць адпаведныя
крытэрыі для стварэння і функцыянавання секцый або груп.

Артыкул 35

1. Дыяцэзіяльныя святары, якія лічаць сябе пакліканымі Духам удзельнічаць у
харызме св. Францішка Асізскага ў супольнасці свецкіх, няхай у ёй знойдуць асаблівыя
рысы, адпаведныя іх місіі ў Божым народзе.

2. Дыяцэзіяльныя святары-францішкане могуць таксама аб’ядноўвацца ў
персанальныя супольнасці ў мэтах паглыблення асабістага аскетычнага і пастырскага
натхнення, якое дае ім жыццё і вучэнне Францішка і Правіла ФОС, каб лепш
перажываць сваё пакліканне ў Касцёле. Пажадана, каб гэтыя супольнасці мелі ўласныя
Статуты, якія прадугледжваюць канкрэтныя спосабы стварэння гэтых супольнасцяў,
братэрскіх сустрэч і духоўнага фармавання, а таксама ажыццяўлення і падтрымлівання
сувязі з усім ордэнам.

Артыкул 36

1. Вялікай дапамогай у духоўным і апостальскім развіцці ФОС могуць быць
браты, якія праз прыватныя абяцанні абавязваюцца жыць духам Бласлаўленняў і
становяцца больш гатовымі да кантэмпляцыі і служэння супольнасці.

2. Гэтыя браты і сёстры могуць аб’ядноўвацца ў групы ў адпаведнасці са
Статутамі, зацверджанымі Нацыянальнай Радай або, калі гэтыя групы распаўсюдзіліся
за межы краіны, Прэзідыумам Міжнароднай Рады ФОС.

3. Гэтыя Статуты павінны быць згодныя з Канстытуцыяй.

Падраздзел II
Уступленне ў ордэн і фармаванне

Артыкул 37

Reg. 23 1. Далучэнне да ордэна ажыццяўляецца праз перыяды ўводзінаў, фармавання і
складання абяцанняў захоўваць Правіла.

2. Ужо з моманту ўступлення ў супольнасць пачынаецца шлях фармавання, якое
павінна развівацца на працягу ўсяго жыцця. Памятаючы пра тое, што Святы Дух
з’яўляецца галоўным фактарам фармавання, і заўсёды стараючыся супрацоўнічаць з Ім,
адказнымі за фармаванне з’яўляюцца: сам кандыдат, уся супольнасць, Рада і настаяцель,
адказны за фармаванне і асістэнт.

3. Браты нясуць адказнасць за іх уласнае фармаванне, каб развіваць пакліканне,
атрыманае ад Госпада, і ўдасканальваць яго. Супольнасць паклікана дапамагаць братам
на гэтым шляху праз шчырасць, малітву і прыклад.



4. Нацыянальным і Рэгіянальным Радам належыць пры сумесным пагадненні
распрацаваць і прыняць меры, адаптаваныя да мясцовых умоў, у якасці дапамогі для
асобаў, адказных за фармаванне ў асобных супольнасцях.

Перыяд уводзінаў

Артыкул 38

Reg. 23 1. Перыяд уводзінаў з’яўляецца падрыхтоўчай фазай да сапраўднага і
правільнага перыяду фармавання і накіраваны на разуменне паклікання і ўсталяванне
ўзаемаразумення паміж супольнасцю і пастулантам. Ён павінен забяспечыць свабоду і
сур’ёзнасць уступлення ў ФОС.

2. Працягласць і спосаб перыяду ўводзінаў устанаўліваюцца нацыянальнымі
Статутамі.

3. Рада супольнасці мае права прыняцця рашэння пра магчымае вызваленне ад
перыяду ўводзінаў з улікам указанняў Нацыянальнай Рады.

Прыём у ордэн

Артыкул 39

Reg. 23 1. Заява аб прыёме ў ордэн прадстаўляецца пастулантам настаяцелю мясцовай
супольнасці ў форме фармальнага пісьмовага дакумента, наколькі гэта магчыма.

2. Умовамі прыёму з’яўляюцца: каталіцкае веравызнанне, жыццё ў адзінстве з
Касцёлам, вядзенне добрага маральнага жыцця, праяўленне відавочных прыкметаў
паклікання26.

3. Рада супольнасці прымае калегіяльнае рашэнне па заяве і дае афіцыйны адказ
пастуланту і інфармуе супольнасць.

4. Абрад прыёму выконваецца ў адпаведнасці з Рытуалам27. Складзены дакумент
захоўваецца ў архівах супольнасці.

Перыяд фармавання

Артыкул 40

Reg. 23 1. Перыяд пачатковага фармавання займае, прынамсі, адзін год. Нацыянальныя
Статуты могуць вызначыць, што гэты перыяд можа працягвацца даўжэй. Яго мэтай
з’яўляецца ўмацаванне паклікання, досвед евангельскага жыцця ў супольнасці, лепшае
разуменне ордэна. Гэтае фармаванне ідзе шляхам частых сустрэч для навучання і
малітвы, канкрэтнага досведу служэння і апостальства. Такога роду сустрэчы, калі гэта
магчыма і мэтазгодна, павінны адбывацца разам з кандыдатамі іншых супольнасцяў.

2. Кандыдатаў знаёмяць з чытаннем Святога Пісання і разважаннямі над ім, з
асобай і творамі Францішка і францішканскай духоўнасцю, вывучаюць Правіла і

26 Пар. CIC 316.
27 Пар. Рытуал ФОС, Уводзіны 10; раздзел 1.



Канстытуцыю. Яны выхоўваюцца ў любові да Касцёла і спасціжэнні яго вучэння.
Свецкія вучацца жыць евангельскім жыццём у часовым свеце.

3. Удзел у спатканнях мясцовай супольнасці з’яўляецца неабходнай умовай для
пасвячэння ў супольную малітву і жыццё супольнасці.

4. Належыць прымяненне педагогікі ў францішканскім стылі з улікам
менталітэту асяроддзя.

Абяцанне евангельскага жыцця

Артыкул 41

Reg. 23 1. Кандыдат пасля завяршэння пачатковага фармавання падае просьбу
настаяцелю мясцовай супольнасці пра складанне абяцанняў. Рада супольнасці,
выслухаўшы адказнага за фармаванне і асістэнта, прымае тайным галасаваннем
рашэнне пра допуск да складання абяцанняў, дае адказ кандыдату і інфармуе
супольнасць.

2. Умовы складання абяцанняў евангельскага жыцця:
- дасягненне ўзросту, вызначанага нацыянальнымі Статутамі,
- актыўны ўдзел у фармаванні на працягу года,
- згода Рады мясцовай супольнасці.

3. У выпадку, калі гэта лічыцца слушным, можна працягнуць перыяд
пачатковага фармавання; аднак ён не можа быць падоўжаны больш чым на год звыш
перыяду, вызначанага нацыянальным Статутам.

Артыкул 42

1. Складанне абяцанняў з’яўляецца ўрачыстым касцельным актам, праз які
кандыдат, памятаючы пра пакліканне, атрыманае ад Хрыста, аднаўляе абяцанні Хросту
і публічна пацвярджае сваё ўласнае жаданне жыць паводле Евангелля ў свеце па
прыкладзе Францішка і выконваць Правіла ФОС.

Reg. 23 2. Праз абяцанні, якія па сваёй прыродзе з’яўляюцца вечным абавязацельствам,
кандыдат далучаецца да ордэна. Вечным абяцанням могуць папярэднічаць часовыя
абяцанні, якія аднаўляюцца штогод. Увесь перыяд часовых абяцанняў не можа
перавышаць тры гады28.

3. Абяцанні ад імя Касцёла і ФОС прымае настаяцель мясцовай супольнасці або
яго прадстаўнік. Абрад праводзіцца ў адпаведнасці з Рытуалам ФОС29.

4. Абяцанні абавязваюць не толькі братоў у адносінах да супольнасці, але і такім
жа чынам абавязваецца супольнасць прыняць на сябе клопат пра іх чалавечы і ордэнскі
дабрабыт.

5. Складзены дакумент аб абяцаннях захоўваецца ў архіве супольнасці.

Артыкул 43

28 Пар. Рытуал ФОС, Уводзіны 18.
29 Пар. Рытуал ФОС, Уводзіны 13, раздзел ІІ.



Нацыянальныя Статуты вызначаюць:
Reg. 23 - мінімальны ўзрост для складання абяцанняў, які не можа быць меншы за 18
гадоў,

- знак, які сведчыць пра прыналежнасць да ордэна (“Таў” або іншы
францішканскі сімвал).

Пастаяннае фармаванне

Артыкул 44

1. Распачатае на папярэдніх этапах фармаванне братоў ажыццяўляецца
пастаянна і бесперапынна. Трэба яго разумець як дапамогу ў навяртанні кожнага30 і
ўсіх, а таксама як выкананне ўласнай місіі ў Касцёле і грамадстве.

2. Супольнасць мае абавязак надаць асаблівую ўвагу фармаванню новых братоў
пасля вечных абяцанняў і братоў пасля часовых абяцанняў, каб магло выспець іх
пакліканне і паглыбіцца пачуццё прыналежнасці.

3. Пастаяннае фармаванне братоў, якое адбываецца таксама праз курсы,
сустрэчы, абмен досведам, імкнецца дапамагчы ўсім братам:
Reg 4. - у слуханні Божага слова і разважаннях над ім, “пераходзячы ад Евангелля да
жыцця і ад жыцця да Евангелля”;

- у разважаннях пад уплывам святла веры і падтрымкі праз дакументы
Настаўніцкага інстытута над падзеямі ў Касцёле і грамадстве, займаючы паслядоўна
правільнае стаўленне да іх;

- у ажыццяўленні і паглыбленні францішканскага паклікання праз вывучэнне
твораў св. Францішка, св. Клары і францішканскіх аўтараў.

Папулярызацыя паклікання

Артыкул 45

1. Папулярызацыя паклікання ў ордэн з’яўляецца абавязкам усіх братоў і
прыкметай жыццяздольнасці саміх супольнасцей. Браты, перакананыя ў важнасці і
значнасці францішканскага ладу жыцця, просяць Бога пра ласку францішканскага
паклікання для новых членаў.

2. Хоць нішто не можа замяніць сведчання кожнага брата і супольнасцей, Рада
павінна прыняць адпаведныя меры па садзейнічанні свецкаму францішканскаму
пакліканню.

Падраздзел III
Супольнасці розных узроўняў

Мясцовыя супольнасці

Артыкул 46

30 Пар. Канстытуцыя 8, 1Cel 103.



Reg. 22 1. Кананічнае ўстанаўленне мясцовай супольнасці належыць да кампетэнтнага
вышэйшага манаскага настаяцеля па просьбе зацікаўленых братоў пасля папярэдняй
кансультацыі і ў супрацоўніцтве з Радай больш вышэйшага ўзроўню, якая будзе звязана
з новай супольнасцю ў адпаведнасці з нацыянальным Статутам.

Для кананічнага ўстанаўлення супольнасці па-за кляштарамі або касцёламі
францішканскіх манахаў Першага ордэна і Трэцяга рэгулярнага ордэна неабходна
пісьмовая згода ардынарыя месца31.

2. Для сапраўднага ўстанаўлення мясцовай супольнасці патрэбна, прынамсі,
пяць братоў пасля вечных абяцанняў. Прыём у ордэн і складанне абяцанняў гэтых
першых братоў ажыццяўляе Рада іншай мясцовай супольнасці або Рада вышэйшага
ўзроўню, якая адпаведным чынам паклапоціцца пра іх фармаванне. Дакументы аб
прыёме і складанні абяцанняў, а таксама ўстаноўчы Дэкрэт захоўваюцца ў архіве
супольнасці, а копія перасылаецца ў Раду вышэйшага ўзроўню.

3. Калі нацыя не мае супольнасцяў ФОС, то паклапаціцца пра гэта належыць
Прэзідыуму Міжнароднай Рады ФОС.

Артыкул 47

Reg. 22 1. Кожная мясцовая супольнасць як асноўная ячэйка ордэна даручаецца
пастырскай апецы францішканскага ордэна, якім яна кананічна створана.

2. Мясцовая супольнасць можа перайсці пад пастырскую апеку іншага
францішканскага ордэна ў парадку, прадугледжаным нацыянальным Статутам.

Артыкул 48

1. У выпадку, калі супольнасць перастае існаваць, яе уласнасць, бібліятэка і
архіў перадаецца супольнасці непасрэдна вышэйшага ўзроўню.

2. У выпадку адраджэння супольнасць атрымае нанова магчыма захаваныя рэчы,
сваю ўласную бібліятэку і архіў у адпаведнасці з кананічным правам.

Рада супольнасці

Артыкул 49

1. Раду мясцовай супольнасці ўтвараюць тыя, хто займае наступныя пасады:
настаяцель, намеснік настаяцеля, сакратар, скарбнік і адказны за фармаванне. У
адпаведнасці з патрэбамі кожнай супольнасці могуць быць далучаныя іншыя пасады.
Да Рады належыць згодна з правам духоўны асістэнт супольнасці32.

2. Супольнасць, скліканая на сход або капітул, разглядае пытанні, якія
датычацца яе жыцця і арганізацыі. Кожныя тры гады сход або капітул выбірае
настаяцеля і Раду ў адпаведнасці з правіламі, прадугледжанымі ў Канстытуцыі і
Статуце.

Артыкул 50

31 Пар. CIC 312.
32 Пар. Канстытуцыя 90,2.



1. Радзе мясцовай супольнасці належыць:
- садзейнічанне ініцыятывам, што спрыяюць развіццю братэрскага жыцця,

умацаванню чалавечага, хрысціянскага і францішканскага фармавання яе членаў, каб
падтрымаць іх падчас сведчання і працы ў свеце;

- здзяйсненне канкрэтнага і адважнага, адэкватнага сітуацыі супольнасці выбару
абавязацельстваў сярод разнастайнай магчымай дзейнасці на апостальскай прасторы.

2. Акрамя таго, задачай Рады з’яўляецца:
а) рашэнне пра прыём і допуск да складання абяцанняў новых братоў33;
б) стварэнне братэрскага дыялогу з членамі, якія знаходзяцца ў асаблівых цяжкасцях, і
паслядоўнае прымяненне сродкаў для іх пераадольвання;
в) прыём просьбы пра адыход і рашэнне пра спыненне прыналежнасці дадзенага члена
да супольнасці;
г) прыняцце рашэнняў пра стварэнне секцый або груп у адпаведнасці з Канстытуцыяй і
Статутам;
д) рашэнне пра размеркаванне сродкаў, якія знаходзяцца ў распараджэнні, і агульны
разгляд пытанняў, датычных фінансавага кіравання і эканамічных спраў супольнасці;
е) даручэнне задач радцам і іншым братам пасля абяцанняў;
ё) просьба пра адпаведных і падрыхтаваных манахаў у якасці асістэнтаў, накіраваная
кампетэнтным настаяцелям Першага ордэна і Трэцяга рэгулярнага ордэна;
ж) выкананне іншых абавязкаў, указаных у Канстытуцыі, або неабходных для
дасягнення адпаведных мэтаў.

Пасады ў супольнасці

Артыкул 51

1. Пры ўмове захавання непарушнай супольнай адказнасці Рады ў актывізацыі і
кіраванні супольнасцю, настаяцелю, які з’яўляецца першай адказнай за супольнасць
асобай, належыць клопат пра тое, каб былі рэалізаваныя ўказанні і рашэнні супольнасці
і Рады, якія ён будзе інфармаваць пра сваю дзейнасць.

2. Акрамя таго, заданнем настаяцеля з’яўляецца:
а) скліканне, старшынства і кіраванне сходамі супольнасці і Рады; скліканне кожныя
тры гады выбарчага капітула супольнасці пасля слухання прапаноў Рады, што тычыцца
фармальнасці склікання;
б) падрыхтоўка гадавой справаздачы для Рады вышэйшага узроўню пасля папярэдняга
зацвярджэння Радай супольнасці;
в) прадстаўленне супольнасці ва ўсіх адносінах з касцельнымі і грамадзянскімі ўладамі.
Калі супольнасць атрымае статус юрыдычнай асобы ў грамадзянскім заканадаўстве,
настаяцель – дзе гэта магчыма – бярэ на сябе прававое прадстаўніцтва;
г) просьба з дазволу Рады пра пастырскую і братэрскую візітацыю, прынамсі, адзін раз
на тры гады;
д) здзяйсненне на практыцы таго, што паводле Канстытуцыі належыць яго кампетэнцыі.

Артыкул 52

1. Абавязкамі намесніка настаяцеля з’яўляюцца:
а) супрацоўніцтва з настаяцелем у духу братэрства і дапамога яму ў выкананні яго задач;
б) выкананне функцый, ускладзеных на яго Радай або сходам ці капітулам;
в) выкананне абавязкаў настаяцеля ў выпадку яго адсутнасці або часовай перашкоды;

33 Пар. Канстытуцыя 39,3; 41,1.



г) прыняцце функцый настаяцеля, калі пасада вакантная34.

2. Абавязкамі сакратара з’яўляюцца:
а) вядзенне афіцыйных дакументаў супольнасці і Рады, а таксама клопат пра іх адпраўку
адпаведным адрасатам;
б) дбанне пра захаванне на рэгулярнай аснове архіваў і запісаў, дзе адзначаецца прыём у
ордэн, складанне абяцанняў, смерць, адыход і перавод з супольнасці35;
в) клопат пра паведамленне найбольш значных фактаў розным узроўням і, калі гэта
слушна, пра распаўсюджванне іх праз сродкі масавай інфармацыі.

3. Задачамі адказнага за фармаванне з’яўляюцца:
а) каардынацыя з дапамогай іншых членаў Рады дзейнасці па фармаванні супольнасці;
б) навучанне і актывізацыя пастулантаў у перыяд уводзінаў, кандыдатаў у перыяд
пачатковага фармавання і новых братоў пасля складання абяцанняў;
в) інфармаванне Рады супольнасці перад складаннем абяцанняў пра прыдатнасць
кандыдата да жыцця паводле Правіла.

4. Задачамі скарбніка, або эканома, з’яўляюцца:
а) пільная ахова атрыманых унёскаў, запіс у адпаведным рэестры ўсіх даходаў, даты іх
перадачы яму і прозвішча ахвярадаўцы, альбо таго, хто іх сабраў;
б) запіс у тым жа рэестры звестак пра выдаткі з пералічэннем даты і прызначэння згодна
з указаннямі Рады супольнасці;
в) прадстаўленне справаздачы па сваёй дзейнасці на сходах супольнасці і перад яе Радай
у адпаведнасці з нацыянальным Статутам.

5. Палажэнні адносна кампетэнцый намесніка настаяцеля, сакратара і скарбніка
маюць моц на ўсіх узроўнях, улічваючы адпаведную карэкціроўку.

Удзел у жыцці супольнасці

Артыкул 53

Reg. 24 1. Супольнасць павінна даць сваім членам магчымасць сустрэч і супрацоўніцтва
праз спатканні, арганізаваныя так часта, як на гэта дазваляе сітуацыя, з удзелам усіх
членаў.

Reg. 8 2. Супольнасць таксама павінна перыядычна сустракацца як супольнасць
Касцёла для ўдзелу ў Эўхарыстыі ў атмасферы, якая бы ўзмацняла братэрскую сувязь і
вызначала ідэнтычнасць францішканскай сям’і. Там, дзе няма магчымасці цэлебрацыі
толькі для супольнасці, свецкія францішкане павінны прыняць удзел у Эўхарыстыі ў
больш шырокай касцельнай супольнасці.

3. Далучэнне да мясцовай супольнасці і ўдзел у жыцці супольнасці з’яўляецца
адным з найважнейшых элементаў прыналежнасці да ФОС.

Згодна з указаннямі нацыянальных Статутаў належыць здзяйсняць адпаведныя
ініцыятывы для падтрымання сувязі супольнасці з братамі, якія – па важных прычынах
здароўя, сям’і, працы або адлегласці – маюць перашкоды для актыўнага ўдзелу ў жыцці
супольнасці.

34 Пар. Канстытуцыя 81,1.
35 Кожная мясцовая супольнасць павінна мець, прынамсі, рэестр прынятых (прыёмы ў ордэн, складанне абяцанняў, пераводы, смерць і
кожны іншы важны запіс, які тычыцца канкрэтных членаў), кнігу пратаколаў сходаў Рады і адміністрацыйны рэестр.



4. Супольнасць узгадвае з удзячнасцю памерлых братоў і надалей падтрымлівае
адзінства з імі ў малітве і Эўхарыстыі.

5. Нацыянальныя Статуты могуць прадугледжваць пэўныя формы сувязяў з
супольнасцю для тых, хто – не належачы да ФОС – хочуць удзельнічаць у яго жыцці і
дзейнасці.

Артыкул 54

1. У выпадку, калі б супольнасць якога-небудзь узроўню валодала рухомай або
нерухомай маёмасцю, належыць згодна з нацыянальным Статутам праявіць
неабходную ініцыятыву, каб супольнасць атрымала грамадзянскую юрыдычную
праваздольнасць.

2. Нацыянальныя Статуты на падставе адпаведнага грамадзянскага
заканадаўства павінны вызначыць дакладныя крытэрыі для рэалізацыі мэтаў праз
юрыдычную асобу для распараджэння маёмасцю і звязаных з ёй механізмаў унутранага
кантролю; яны павінны таксама змяшчаць указанні пра рэгуляванне канстытуцыйным
актам таго, што тычыцца дэвалюцыі яе маёмасці у выпадку заканчэння тэрміну дзеяння
юрыдычнай асобы.

3. Нацыянальныя Статуты павінны таксама вызначыць дакладныя крытэрыі для
мясцовых супольнасцяў, якія валодаюць маёмасцю або кіруюць ёй, каб адпаведная
Рада да канца свайго мандата даручыла кампетэнтнай асобе, якая не з’ўляецца членам
Рады, або калегіі рэвізораў, зрабіць праверку рахункаў супольнасці, яе фінансавага і
маёмаснага становішча.

Перавод

Артыкул 55

Калі які-небудзь брат па якой-колечы абгрунтаванай прычыне хоча перайсці ў
іншую супольнасць, пасля папярэдняга паведамлення Рады супольнасці, да якой ён
належыць, складае матывацыйную просьбу настаяцелю супольнасці, да якой хоча быць
прыняты. Рада апошняй супольнасці прымае рашэнне пасля атрымання неабходнай
інфармацыі ў пісьмовай форме ад супольнасці паходжання.

Часовыя рашэнні

Артыкул 56

Reg. 23 1. Браты, якія знаходзяцца ў цяжкім становішчы, могуць папрасіць пра часовы
адыход з супольнасці, склаўшы фармальны акт. Рада з любоўю і разважлівасцю
разгледзіць просьбу пасля братняй размовы паміж настаяцелем і асістэнтам з
зацікаўленым. Калі матывацыя падаецца апраўданай, то пасля заканчэння перыяду,
дадзенага брату, які знаходзіцца ў цяжкім становішчы, для разважання, Рада прымае
яго просьбу.

2. Паўторнае і працяглае невыкананне абавязкаў, якія вынікаюць з жыцця
супольнасці, і іншыя паводзіны, якія моцна кантрастуюць з Правілам, павінны
разглядацца Радай у дыялогу з нядобрасумленным братам. Толькі ў выпадку ўпартасці



або рэцыдыву Рада шляхам тайнага галасавання можа прыняць рашэнне пра спыненне
прыналежнасці да супольнасці, паведаміўшы ў пісьмовай форме зацікаўленую асобу.

3. Добраахвотны выхад з супольнасці або рашэнне пра спыненне прыналежнасці
да яе павінны быць зазначаны ў рэестрах супольнасці. Гэта цягне за сабой выключэнне
з сустрэч і мерапрыемстваў супольнасці, разам з правам актыўнага і пасіўнага
галасавання, застаецца аднак нязменнай прыналежнасць да ордэна.

Артыкул 57

1. Свецкі францішканін у выпадку добраахвотнага выхаду або прыпынення
прыналежнасці да супольнасці можа прасіць пра паўторны прыём, накіроўваючы
адпаведную пісьмовую просьбу настаяцелю.

2. Рада, разгледзеўшы прычыны, пададзеныя зацікаўленай асобай, ацэньвае, ці
можна лічыць неактуальнымі матывы, якія прывялі да выхаду або прыпынення
прыналежнасці да супольнасці, і ў выпадку пацвярджэння прымае яго зноў,
адзначаючы рашэнне ў актах супольнасці.

Канчатковыя рашэнні

Артыкул 58

1. Брат, які мае намер канчаткова выйсці з ордэна, прадстаўляе ў пісьмовай
форме свой намер настаяцелю супольнасці. Настаяцель і асістэнт мясцовай супольнасці
з любоўю і разважлівасцю праводзяць размову з зацікаўленым братам, інфармуючы пра
гэта Раду. Калі брат пацвярджае ў пісьмовай форме сваё рашэнне, Рада прымае гэта да
ведама і ў пісьмовай форме паведамляе зацікаўленую асобу. Канчатковы выхад
зазначаецца ў рэестры супольнасці, а таксама пра гэта паведамляецца Рада больш
высокага ўзроўню.

2. У выпадку ўзнікнення сур’ёзных знешніх прычын, ускладняльных і
юрыдычна даказаных, настаяцель і асістэнт мясцовай супольнасці з любоўю і
разважлівасцю праводзяць размову з зацікаўленым братам і інфармуюць Раду. Брату
даецца час для разважанняў і роздуму, а таксама прапануецца магчымая знешняя
кампетэнтная дапамога. Калі час, дадзены на роздум, мінае без выніку, Рада
супольнасці просіць Раду больш высокага ўзроўню выключыць брата з ордэна. Просьба
павінна суправаджацца ўсімі дакументамі, датычнымі гэтай справы. Рада вышэйшага
ўзроўню пасля калегіяльнага азнаямлення з просьбай і адпаведнай дакументацыяй, а
таксама праверкі выканання нормаў права і Канстытуцыі выдае дэкрэт аб выключэнні.

3. Брат, які публічна адыходзіць ад веры, выключаецца з эклезіяльнай камуніі;
альбо брат, на якога накладваецца або абвяшчаецца санкцыя адлучэння, у сілу самаго
факту, выключаецца з ордэна. Не вызваляе гэта Раду мясцовай супольнасці ад
наладжвання дыялогу з зацікаўленым і прапановы яму братэрскай дапамогі. Рада
больш высокага ўзроўню па просьбе Рады мясцовай супольнасці збірае доказы і робіць
афіцыяльнае заключэнне пра выключэнне з ордэна.

4. Дэкрэт пра выключэнне з ордэна, каб набыць моц, павінен быць зацверджаны
Нацыянальнай Радай, да якой будзе накіравана ўся дакументацыя.

Артыкул 59



Той, хто будзе адчуваць сябе пакрыўджаным праз рашэнні, вынесеныя супраць яго,
на працягу трох месяцаў можа звярнуцца да Рады вышэйшага ўзроўню ў дачыненні да той,
што прыняла рашэнне, і да наступных інстанцый вышэйшых узроўняў аж да Прэзідыума
Міжнароднай Рады ФОС, а ў апошнім выпадку да Апостальскай сталіцы36.

Артыкул 60

Палажэнні дадзенай Канстытуцыі адносна мясцовых супольнасцяў дзейнічаюць
настолькі, наколькі іх можна прымяніць, гэтак жа і ў адносінах да персанальных
супольнасцяў.

Рэгіянальная cупольнасць

Артыкул 61

1. Рэгіянальная супольнасць уяўляе сабой арганічнае аб’яднанне ўсіх мясцовых
супольнасцяў, што існуюць на дадзенай тэрыторыі або якія могуць быць інтэграваныя ў
натуральным адзінстве як з-за блізкасці, так і агульных праблемаў, і пастырскай
рэальнасці. Яна забяспечвае сувязь паміж мясцовымі супольнасцямі і нацыянальнай
супольнасцю ў пашане адзінства ФОС і ў інтэграцыі з сем’ямі францішканскага ордэна,
якія клапоцяцца пра духоўную асістэнцыю ў рэгіёне.

2. Стварэнне рэгіянальнай супольнасці належыць Нацыянальнай Радзе ў
адпаведнасці з Kанстытуцыяй і нацыянальнымі Статутамі; пра гэта паведамляецца
кампетэнтным настаяцелям ордэна, у якіх трэба прасіць пра духоўную асістэнцыю.

3. Рэгіянальная супольнасць:
- актывізуецца і кіруецца Радай і настаяцелем,
- кіруецца нацыянальным Статутам і ўласным Статутам,
- мае ўласную сядзібу.

Артыкул 62

1. Склад Рэгіянальнай Рады вызначаюць палажэнні нацыянальнага і ўласнага
Статутаў. У коле Рэгіянальнай Рады можа быць створаны выканаўчы камітэт з
паўнамоцтвамі, якія будуць яму нададзеныя Статутам.

2. Задачамі Рэгіянальнай Рады з’яўляюцца:
а) падрыхтоўкa выбарчага капітула;
б) падтрымка, актывізацыя і каардынацыя ў межах рэгіёна жыцця і дзейнасці ФОС і
далучэнне яго да партыкулярнага Касцёла;
в) распрацоўка праграмы дзейнасці ФОС у рэгіёне і імкненне да яе распаўсюджвання
сярод мясцовых супольнасцей у адпаведнасці з указаннямі Нацыянальнай Рады і ў
супрацоўніцтве з ёй;
г) перадача мясцовым супольнасцям дырэктываў Нацыянальнай Рады і
партыкулярнага Касцёла;
д) дбанне пра фармаванне актыву;
е) дапамога мясцовым супольнасцям у іх фармацыйных патрэбах і дзейнасці;
ё) абмеркаванне і зацвярджэнне гадавой справаздачы для Нацыянальнай Рады;

36 Пар. CIC 1732-1739. Кампетэнтнай дыкастэрыяй у такіх выпадках з’яўляецца Кангрэгацыя Інстытутаў кансэкраванага жыцця і
таварыстваў апостальскага жыцця.



ж) прыняцце рашэнняў пра братэрскія візітацыі ў мясцовыя супольнасці, нават пры
адсутнасці просьбы, калі на гэта ўказваюць абставіны;
з) рашэнне пра размеркаванне сродкаў, якія знаходзяцца ў распараджэнні, і агульны
разгляд пытанняў, датычных фінансавага кіравання і эканамічных спраў рэгіянальнай
супольнасці;
і) даручэнне да канца свайго мандата кампетэнтнай асобе, якая не з’ўляецца членам
Рады, або калегіі рэвізораў зрабіць праверку рахункаў супольнасці, яе фінансавага і
маёмаснага становішча;
й) выкананне іншых абавязкаў, указаных у Канстытуцыі, або неабходных для
дасягнення адпаведных мэтаў.

Артыкул 63

1. Пры ўмове захавання непарушнай супольнай адказнасці Рады ў актывізацыі і
кіраванні рэгіянальнай супольнасцю, настаяцелю, які з’яўляецца першай адказнай за
супольнасць асобай, належыць клопат пра тое, каб былі рэалізаваныя ўказанні і
рашэнні Рады, якую ён будзе інфармаваць пра сваю дзейнасць.

2. Акрамя таго, задачамі рэгіянальнага настаяцеля з’яўляюцца:
а) скліканне сходаў Рэгіянальнай Рады і старшынства на іх; скліканне кожныя тры гады
рэгіянальнага выбарчага капітула пасля слухання прапаноў Рады, датычных
фармальнасці склікання;
б) кіраванне выбарамі мясцовых супольнасцяў і зацвярджэнне іх, асабіста альбо праз
дэлегата, члена Рэгіянальнай Рады, якім не можа быць духоўны асістэнт;
в) здзяйсненне братэрскай візітацыі ў мясцовыя супольнасці, асабіста альбо праз
дэлегата, члена Рады;
г) удзел у спатканнях, устаноўленых Нацыянальнай Радай;
д) прадстаўленне супольнасці ў выпадку атрымання статусу юрыдычнай асобы ў
грамадзянскім заканадаўстве;
е) падрыхтоўка гадавой справаздачы для Нацыянальнай Рады;
ё) просьба з дазволу Рады пра пастырскую і братэрскую візітацыю, прынамсі, адзін раз
на тры гады.

Артыкул 64

Рэгіянальны капітул з’яўляецца органам, які прадстаўляе ўсе супольнасці, што
існуюць у межах рэгіянальнай супольнасці, з выбарчай і заканадаўчай уладай.
Нацыянальныя Статуты вызначаюць фармальнасці склікання, асабісты склад,
перыядычнасць і кампетэнцыі капітула.

Нацыянальная супольнасць

Артыкул 65

1. Нацыянальная супольнасць з’яўляецца арганічным аб’яднаннем мясцовых
супольнасцяў, якія існуюць на тэрыторыі адной або некалькіх краін, аб’яднаных і
каардынаваных паміж сабой праз рэгіянальныя супольнасці, там, дзе яны існуюць.

2. Прэзідыуму Міжнароднай Рады ФОС належыць стварэнне новых
нацыянальных супольнасцяў, па просьбе і ў дыялогу з Радамі зацікаўленых
супольнасцяў. Яны павінны паведаміць пра гэта кампетэнтных настаяцеляў ордэна, да
якіх трэба будзе звяртацца па духоўную асістэнцыю.



3. Нацыянальная супольнасць:
- актывізуецца і кіруецца Радай і настаяцелем,
- рэгулюецца ўласным Статутам,
- мае ўласную сядзібу.

Артыкул 66

1. Склад Нацыянальнай Рады вызначаюць палажэнні нацыянальнага Статута. У
коле Нацыянальнай Рады можа быць створаны выканаўчы камітэт з паўнамоцтвамі,
якія будуць нададзены яму Статутам.

2. Задачы Нацыянальнай Рады:
а) падрыхтоўка правядзення Нацыянальнага выбарчага капітула ў адпаведнасці з
уласным Статутам;
б) пашырэнне знаёмства і падтрымка ў рамках уласнай нацыянальнай супольнасці
свецкай францішканскай духоўнасці;
в) распрацоўка гадавых праграм мерапрыемстваў нацыянальнага характару;
г) пошук, указанне, выпуск і распаўсюджванне неабходных сродкаў для фармавання
свецкіх францішканаў;
д) актывізацыя і каардынаванне дзейнасці Рэгіянальных Радаў;
е) падтрыманне сувязі з Прэзідыумам Міжнароднай Рады ФОС;
ё) забеспячэнне прадстаўніцтва нацыянальнай супольнасці ў Міжнароднай Радзе і
прыняцце на сябе звязаных з гэтым выдаткаў;
ж) абмеркаванне і зацвярджэнне гадавой справаздачы для Прэзідыума Міжнароднай
Рады ФОС;
з) дбанне пра прысутнасць ФОС у касцельных структурах на нацыянальным узроўні;
і) прыняцце рашэнняў пра братэрскія візітацыі ў Радах рэгіянальных і мясцовых
супольнасцяў, нават пры адсутнасці просьбы, калі на гэта ўказваюць абставіны;
й) прыняцце рашэння пра размеркаванне грашовых сродкаў, якія знаходзяцца ў
распараджэнні, і ў цэлым па эканамічных пытаннях супольнасці;
к) даручэнне да канца свайго мандата кампетэнтнай асобе, якая не з’ўляецца членам
Рады, або калегіі рэвізораў зрабіць праверку рахункаў, фінансавага і маёмаснага
становішча нацыянальнай супольнасці;
л) выкананне іншых абавязкаў, указаных у Канстытуцыі, або неабходных для
дасягнення адпаведных мэтаў.

Артыкул 67

1. Пры ўмове захавання непарушнай супольнай адказнасці Рады ў актывізацыі і
кіраванні нацыянальнай супольнасцю, настаяцелю, які з’яўляецца першай адказнай за
супольнасць асобай, належыць клопат пра тое, каб былі рэалізаваныя ўказанні і
рашэнні Рады, якую ён будзе інфармаваць пра сваю дзейнасць.

2. Акрамя таго, нацыянальны настаяцель мае наступныя задачы:
а) скліканне і правядзенне сходаў Нацыянальнай Рады; скліканне кожныя тры гады
Нацыянальнага выбарчага капітула пасля слухання прапаноў Рады, датычных
фармальнасці склікання згодна з нацыянальным Статутам;
б) кіраванне і каардынаванне з нацыянальнымі адказнымі асобамі дзейнасці на
нацыянальным узроўні;
в) перадача інфармацыі пра жыццё і дзейнасць ФОС у сваёй краіне Радзе і
Нацыянальнаму капітулу;



г) прадстаўленне нацыянальнай супольнасці ў дачыненні з касцельнымі і грамадзянскімі
уладамі. Калі нацыянальная супольнасць мае грамадзянскую юрыдычную
праваздольнасць, настаяцель з’яўляецца юрыдычным прадстаўніком;
д) правядзенне і зацвярджэнне выбараў у Рэгіянальныя Рады, асабіста або праз дэлегата,
члена Нацыянальнай Рады, якім не можа быць духоўны асістэнт;
е) правядзенне братэрскай візітацыі ў Рэгіянальных Радах, асабіста або праз дэлегата,
члена Нацыянальнай Рады;
ё) просьба з дазволу Рады пра братэрскую і пастырскую візітацыю, прынамсі, адзін раз
на шэсць гадоў.

Артыкул 68

1. Нацыянальны капітул з’яўляецца прадстаўнічым органам супольнасці, якая
існуе ў межах нацыянальнай супольнасці, з заканадаўчай, выканаўчай і выбарчай
уладай. Можа прымаць заканадаўчыя рашэнні і выдаваць стандарты ў адпаведнасці з
Правілам і Канстытуцыяй, якія дзейнічаюць у межах нацыянальных структур.
Нацыянальныя Статуты вызначаюць асабісты склад, перыядычнасць, кампетэнцыі і
парадак склікання Нацыянальнага капітула.

2. Нацыянальныя Статуты могуць прадугледжваць іншыя формы сустрэч і
сходаў у мэтах падтрымкі жыцця і апостальства на нацыянальным узроўні.

Міжнародная супольнасць

Артыкул 69

1. Міжнародная супольнасць фарміруецца шляхам арганічнага аб’яднання
каталіцкіх францішканскіх свецкіх супольнасцяў усяго свету. Яна ідэнтыфікуе сябе з
усім ФОС. Мае сваю ўласную юрыдычную праваздольнасць у Касцёле.
Арганізоўваецца і дзейнічае ў адпаведнасці з Канстытуцыяй і ўласным Статутам.

2. Міжнародную супольнасць актывізуе і накіроўвае Міжнародная Рада ФОС
(CIOFS) з месцазнаходжаннем у Рыме (Італія), а таксама яе Прэзідыум і генеральны
настаяцель або міжнародны кіраўнік.

Артыкул 70

1. У склад Міжнароднай Рады ўваходзяць наступныя члены, выбраныя ў
адпаведнасці з палажэннямі Канстытуцыі і ўласнага Статута:

- браты пасля вечных абяцанняў ФОС,
- прадстаўнікі францішканскай моладзі.

Акрамя таго, у склад Міжнароднай Рады ўваходзяць чатыры генеральныя асістэнты.

2. У коле Міжнароднай Рады фарміруецца Прэзідыум Міжнароднай Рады ФОС,
які з’яўляецца яе неад’емнай часткай.

3. Міжнародная Рада, скліканая на Генеральным капітуле, з’яўляецца
найвышэйшым органам кіраўніцтва ФОС з заканадаўчай, выканаўчай і выбарчай
уладай. Яна можа прымаць заканадаўчыя рашэнні і выдаваць распараджэнні ў
адпаведнасці з Правілам і Канстытуцыяй.



4. Міжнародная Рада склікаецца кожныя шэсць гадоў на Генеральным выбарчым
капітуле і, прынамсі, адзін раз паміж двума агульнымі выбарчымі капітуламі ў
адпаведнасці з палажэннямі Канстытуцыі і міжнароднага Статута.

Артыкул 71

1. Мэты і задачы Міжнароднай Рады ФОС наступныя:
а) заахвочваць і падтрымліваць евангельскае жыццё вернікаў, якія жывуць па ўсім свеце
ў свецкім стане, паводле Духа святога Францішка Асізскага;
б) умацоўваць пачуццё адзінства ФОС у павазе плюралізму асобаў і групаў, а таксама
ўмацоўваць сувязь адзінства, супрацоўніцтва і абмену паміж нацыянальнымі
супольнасцямі;
в) узгадняць у адпаведнасці з першапачатковым характарам ФОС здаровыя традыцыі з
паляпшэннем іх на багаслоўскім, пастырскім і прававым полі, маючы на ўвазе
спецыфічную францішканскую евангельскую фармацыю;
г) садзейнічаць у адпаведнасці з традыцыяй ФОС распаўсюджванню ідэй і ініцыятыў,
якія служаць для падтрымкі прысутнасці свецкіх францішканаў у жыцці Касцёла і
грамадства;
д) акрэсліваць напрамкі і расстаўляць прыярытэты дзеяння яе Прэзідыума;
е) інтэрпрэтаваць Канстытуцыю ў адпаведнасці з тым, што прадугледжана ў артыкуле
5.2.

2. Міжнародны Статут вызначае склад Міжнароднай Рады і парадак склікання яе
сходаў.

Артыкул 72

1. У склад Прэзідыума Міжнароднай Рады ФОС уваходзяць:
 генеральны настаяцель,
 намеснік генеральнага настаяцеля,
 радцы Прэзідыума,
 адзін прадстаўнік францішканскай моладзі,
 генеральныя асістэнты ФОС.

2. Радцы Прэзідыума выбіраюцца ў адпаведнасці з міжнародным Статутам, які
вызначае іх колькасць і зоны, якія яны павінны прадстаўляць.

Артыкул 73

1. Абавязкі і задачы Прэзідыума Міжнароднай Рады ФОС:
а) спрыяць ажыццяўленню рашэнняў і ўказанняў Генеральнага капітула;
б) каардынаваць, актывізоўваць і кіраваць ФОС на міжнародным узроўні, каб зрабіць
эфектыўнай узаемазалежнасць супольнасцяў ФОС на розных узроўнях;
в) умешвацца ў духу служэння, у залежнасці ад абставін, каб прынесці братэрскую
дапамогу ў тлумачэнні і вырашэнні важных і тэрміновых праблем ФОС, інфармуючы
Нацыянальную Раду і бліжэйшы Генеральны капітул;
г) умацоўваць на сусветным узроўні ўзаемныя кантакты супрацоўніцтва паміж ФОС і
іншымі прыналежнымі да францішканскай сям’і;
д) арганізоўваць у адпаведнасці з міжнародным Статутам спатканні або сходы для
падтрымкі жыцця і апостальства ФОС на міжнародным узроўні;
е) супрацоўнічаць з арганізацыямі і асацыяцыямі, якія падтрымліваюць адны і тыя ж
каштоўнасці;



ё) выконваць іншыя абавязкі, названыя ў Канстытуцыі або неабходныя для дасягнення
адпаведных мэтаў.

Артыкул 74

1. Падтрымліваючы супольную адказнасць Прэзідыума Міжнароднай Рады ФОС,
генеральнаму настаяцелю, які з’яўляецца яго першай адказнай асобай, належыць
ажыццяўляць рашэнні і прынцыпы кіравання Генеральнага капітула і Прэзідыума, якія
ён будзе інфармаваць пра сваю дзейнасць.

2. Генеральны настаяцель, акрамя таго, выконвае наступныя задачы:
а) склікаць і праводзіць сходы Прэзідыума ў адпаведнасці з уласным Статутам;
б) за згодай Прэзідыума склікаць і праводзіць сходы Генеральнага капітула;
в) быць бачным і паспяховым прыкладам зносін і жывой сувязі паміж ФОС і
генеральнымі міністрамі Першага ордэна францішканаў і Tрэцяга рэгулярнага ордэна,
сярод якіх ён прадстаўляе ФОС, а таксама клапаціцца пра сувязь з Канферэнцыяй
генеральных асістэнтаў;
г) прадстаўляць ФОС на сусветным узроўні перад касцельнымі і дзяржаўнымі ўладамі.
Калі міжнародная супольнасць мае грамадзянскую юрыдычную праваздольнасць,
прадстаўніцтва належыць да настаяцеля;
д) праводзіць братэрскую візітацыю Нацыянальных Рад асабіста або праз дэлегата;
е) праводзіць і зацвярджаць выбары ў Нацыянальныя Рады асабіста або праз дэлегата;
ё) прасіць пасля ўзгаднення з Прэзідыумам пастырскую візітацыю ў Канферэнцыі
генеральных міністраў Першага ордэна і Tрэцяга рэгулярнага ордэна;
ж) умешвацца ў тэрміновыя справы, інфармаваць пра гэта Прэзідыум;
з) падпісваць афіцыйныя дакументы міжнароднай супольнасці;
і) выконваць з дазволу Прэзідыума разам з іншым радцам, прызначаным Прэзідыумам,
уласныя маёмасныя правы міжнароднай супольнасці;
й) перад кожным Генеральным капітулам праводзіць праверку фінансавага і маёмаснага
становішча міжнароднай супольнасці з дапамогай кваліфікаванага бухгалтара, які не
ўдзельнічае ў эканамічным і фінансавым кіраванні Прэзідыума.

Артыкул 75

Канкрэтныя задачы міжнародных радцаў вызначаюцца міжнародным Статутам.

Падраздзел IV
Выбары ва ўладу і заканчэнне яе тэрміну

Выбары

Артыкул 76

1. Выбары праводзяцца на розных узроўнях у адпаведнасці з правам Касцёла37 і
Канстытуцыяй. Іх скліканне павінна адбывацца, прынамсі, за месяц з указаннем месца,
дня і гадзіны правядзення выбараў.

2. Выбарчы сход, ці капітул, праводзіць настаяцель непасрэдна вышэйшага
ўзроўню або яго дэлегат, які пацвярджае абранне.

37 Пар. CIC 164 і наст.



Настаяцель або дэлегат не можа праводзіць ані выбары ва ўласнай мясцовай
супольнасці, ані выбары ў Раду іншага ўзроўню, членам якой ён з’яўляецца. Павінен
прысутнічаць духоўны асістэнт непасрэдна вышэйшага ўзроўню або яго дэлегат у
якасці сведкі адзінства з Першым ордэнам і Tрэцім рэгулярным ордэнам.

Прадстаўнік Канферэнцыі генеральных міністраў Першага ордэна і Трэцяга
рэгулярнага ордэна праводзіць і пацвярджае выбары ў Прэзідыум Міжнароднай Рады
ФОС.

3. Кіраўнік капітула і асістэнт вышэйшага ўзроўню не маюць права голасу.

4. Кіраўнік капітула прызначае з ліку членаў капітула сакратара і двух членаў
падліковай камісіі.

Артыкул 77

1. У мясцовай супольнасці маюць актыўны голас, гэта значыць могуць выбіраць,
і пасіўны голас, гэта значыць могуць быць абраныя, браты пасля вечных абяцанняў
гэтай жа супольнасці. Браты пасля часовых абяцанняў маюць толькі актыўны голас.

2. На іншых узроўнях актыўны голас маюць: свецкія члены папярэдняй Рады,
прадстаўнікі непасрэдна ніжэйшага ўзроўню і францішканскай моладзі, калі яны
з’яўляюцца братамі пасля абяцанняў. Партыкулярныя Статуты вызначаюць больш
канкрэтныя палажэнні, датычныя прымянення папярэдняга палажэння, каб
забяспечыць як мага больш шырокую выбарчую базу. Пасіўны голас маюць свецкія
францішкане, якія з’яўляюцца братамі пасля вечных абяцанняў належнай акругі.

3. Нацыянальныя Статуты і міжнародны Статут, кожны ў сваіх межах, могуць
вызначыць аб’ектыўныя патрабаванні да кандыдатаў, каб яны маглі быць абраныя на
розныя пасады.

4. Каб правамерна прыступіць да правядзення выбарчага капітула, патрэбна
наяўнасць, прынамсі, большай паловы асобаў, якія маюць права голасу. Для мясцовага
ўзроўню нацыянальныя Статуты могуць вызначыць інакш.

Артыкул 78

1. Выбар настаяцеля патрабуе абсалютнай большасці галасоў прысутных, тайна
адданых. Пасля двух неэфектыўных галасаванняў прыступаюць да галасавання паміж
двума кандыдатамі, якія атрымалі найбольшую колькасць галасоў, або, калі іх больш
чым два, паміж двума кандыдатамі, старэйшымі ў складанні абяцанняў; пасля трэцяга
галасавання, калі застаецца роўная колькасць галасоў, за абранага лічыцца той, хто
старэйшы ў складанні абяцанняў.

2. Выбары намесніка настаяцеля павінны праводзіцца такім жа чынам.

3. Для выбару радцаў, калі пасля першага галасавання яны не атрымалі
пераважнай большасці, дастаткова ў другім галасавані набраць адносную большасць
галасоў прысутных, тайна адданых, хіба што партыкулярны Статут патрабуе большай
колькасці.



4. Сакратар аб’яўляе пра вынікі выбараў; старшыня, калі ўсё адбылося правільна
і абраныя прынялі пасаду, зацвярджае выбары паводле Рытуалу38.

Артыкул 79

1. Настаяцель і яго намеснік могуць быць абраныя на два чарговыя трохгоддзі.
Для абрання на трэці і апошні чарговы тэрмін на пасаду настаяцеля і намесніка
настаяцеля спатрэбіцца 2/3 большасці галасоў прысутных, якія павінны быць атрыманы
ў першым туры галасавання.

2. Настаяцель, які сыходзіць з пасады, не можа быць абраны намеснікам.

3. Радцы могуць быць абраныя на некалькі чарговых трохгадовых тэрмінаў.
Пачынаючы з трэцяга чарговага тэрміну для абрання будзе неабходна 2/3 большасці
галасоў прысутных, якія павінны быць атрыманы ў першым туры галасавання.

4. Генеральны настаяцель, намеснік генеральнага настаяцеля і радцы
Прэзідыума могуць быць абраныя толькi на два чарговыя тэрміны па шэсць гадоў
кожны.

5. Рада вышэйшага ўзроўню мае права-абавязак прызнаць несапраўднымі
выбары і абвясціць іх нанова ва ўсіх выпадках, калі не былі выкананыя вышэй
пералічаныя палажэнні.

Артыкул 80

Партыкулярныя Статуты могуць уключаць дадатковыя інструкцыі адносна
пытання выбараў пры ўмове, што яны не супярэчаць Канстытуцыі.

Вакантныя пасады

Артыкул 81

1. Калі пасада настаяцеля становіцца вакантнай па прычыне смерці, адмовы ад
пасады або іншай перашкоды канчатковага характару, намеснік настаяцеля прымае
гэтую пасаду аж да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў настаяцеля, на які настаяцель
быў калісьці абраны.

2. На вакантную пасаду намесніка настаяцеля Радай супольнасці выбіраецца
адзін з радцаў на тэрмін да выбарчага капітула.

3. Пры вакантнай пасадзе радцы Рада клапоціцца пра яго замену ў адпаведнасці
з уласным Статутам на тэрмін да выбарчага капітула.

Несумяшчальныя пасады

Артыкул 82

Несумяшчальныя пасады:
а) пасада настаяцеля ў супольнасцях на двух розных узроўнях,

38 Пар. Рытуал ФОС, частка ІІ, раздзел ІІ.



б) пасада настаяцеля, намесніка настаяцеля, сакратара і скарбніка ў той самай
супольнасці.

Адмова ад пасады

Артыкул 83

1. Адмова ад пасады настаяцелем на капітуле любого ўзроўню павінна быць
прынятая гэтым капітулам. Адмова ад пасады настаяцелем па-за капітулам павінна
быць прадстаўлена Радзе. Прыняцце адстаўкі павінна быць зацверджана настаяцелем
вышэйшага ўзроўню, а ў выпадку генеральнага настаяцеля – Канферэнцыяй
генеральных міністраў Першага ордэна і Трэцяга рэгулярнага ордэна.

2. Адмова ад іншых пасадаў прадстаўляецца настаяцелю і яго Радзе, да якой
належыць прыняцце адстаўкі.

Адхіленне ад пасады

Артыкул 84

1. У выпадку невыканання настаяцелем уласных абавязкаў зацікаўленая Рада
выказвае сваю занепакоенасць у братэрскім дыялогу з ім. Калі гэта не прыводзіць да
станоўчага выніку, Рада інфармуе Раду вышэйшага ўзроўню, якой належыць
разгледзець справу і, у выпадку неабходнасці, шляхам тайнага галасавання прыняць
рашэнне пра адхіленне настаяцеля.

2. Па вельмі важнай прычыне, публічнай і даказанай, Рада вышэйшага ўзроўню
пасля братэрскага дыялогу з зацікаўленай асобай можа прыняць рашэнне тайным
галасаваннем пра адхіленне настаяцеля ніжэйшага ўзроўню.

3. Адхіленне ад пасады ў Радзе, калі ўзнікае вельмі важная прычына, належыць
да Рады, да якой яна адносіцца, і прымаецца тайным галасаваннем пасля братэрскага
дыялогу з зацікаўленай асобай.

4. Супраць адхілення можна звярнуцца да Рады непасрэдна вышэйшага ўзроўню
ў адносінах да той, якая прыняла рашэнне, ва ўстаноўлены тэрмін да 30 дзён39.

5. Адхіленне ад пасады генеральнага настаяцеля знаходзіцца ў кампетэнцыі
Канферэнцыі генеральных міністраў Першага ордэна і Трэцяга рэгулярнага ордэна.

6. Рада вышэйшага ўзроўню ў выпадку сур’ёзнай нядбайнасці ці парушэнняў з
боку якога-колечы настаяцеля або якой-колечы Рады прызначае братэрскую візітацыю
ў зацікаўленую Раду і, па магчымасці, клапоціцца пра пастырскую візітацыю. З
любоўю і разважлівасцю яна ацэніць сітуацыю і прыме рашэнне наконт справы,
уключаючы магчымае адхіленне Рады або зацікаўленых адказных асобаў.

Падраздзел V
Духоўная і пастырская асістэнцыя ФОС

Артыкул 85

39 Пар. CIC 1736,2.



1. ФОС як неад’емная частка францішканскай сям’і, заснаваны на харызме
Францішка ў свецкім вымярэнні, мае асаблівую цесную сувязь з Першым ордэнам і
Tрэцім рэгулярным ордэнам40.

2. Духоўны і пастырскі клопат пра ФОС, давераны Касцёлам Першаму
францішканскаму ордэну і Трэцяму рэгулярнаму ордэну, з’яўляецца абавязкам,
перадусім, іх генеральных і правінцыйных міністраў. Належыць ім „вышэйшае
кіраўніцтва”, пра што ідзе размова ў каноне 303. „Вышэйшае кіраўніцтва” мае на мэце
забеспячэнне вернасці францішканскай харызме, адзінству з Касцёлам і
францішканскай сям’ёй, каштоўнасцям, якія з’яўляюцца для свецкіх францішканаў
задачай жыцця.

Артыкул 86

1. Генеральныя і правінцыйныя міністры выконваюць свой абавязак адносна
ФОС праз:

 устанаўленне мясцовых супольнасцяў,
 пастырскую візітацыю,
 духоўную асістэнцыю супольнасцям розных узроўняў.
Гэтыя задачы яны могуць выконваць асабіста альбо праз дэлегата.

2. Гэтае служэнне міністраў ордэна дапаўняе, але не замяняе служэння Радаў і
свецкіх настаяцеляў, якім належыць кіраванне, каардынаванне і актывізацыя
супольнасцяў розных узроўняў.

Артыкул 87

1. Ва ўсім, што датычыцца ўсяго ФОС, „вышэйшае кіраўніцтва” павінна
выконвацца генеральнымі міністрамі калегіяльна.

2. Да Канферэнцыі генеральных міністраў Першага ордэна і Трэцяга рэгулярнага
ордэна ў прыватнасці належыць:

 клопат пра кантакты з Апастольскай сталіцай наконт прававых або літургічных
дакументаў, зацвярджэнне якіх адносіцца да кампетэнцыі Апостальскай сталіцы;

 візітацыя Прэзідыума Міжнароднай Рады ФОС;
 зацвярджэнне выбару Прэзідыума Міжнароднай Рады ФОС.

3. Кожны генеральны міністр у сферы ўласнай галіны ордэна клапоціцца пра
зацікаўленасць братоў і іх падрыхтоўку да служэння ФОС паводле адпаведнай
Канстытуцыі і Канстытуцыі ФОС.

Артыкул 88

1. Правінцыйныя міністры і іншыя вышэйшыя настаяцелі з пункту гледжання іх
уласнай юрысдыкцыі павінны аказваць духоўную асістэнцыю мясцовым супольнасцям,
давераных іх юрысдыкцыі. Яны клапоцяцца пра зацікаўленасць ФОС сваіх манахаў, а

40 З францішканскай гісторыі і Канстытуцыі Першага францішканскага ордэна і Трэцяга рэгулярнага ордэна яўна вынікае, што гэтыя
ордэны лічацца абавязанымі згодна з агульным паходжаннем і харызмай, а таксама воляй Касцёла, да духоўнай і пастырскай асістэнцыі
ФОС. Пар. Канстытуцыя OFM 60; Канстытуцыя OFMConv 116; Канстытуцыя OFMCap 95; Канстытуцыя ТРО 157; Правіла Трэцяга
ордэна Папы Льва XIII, 3,3; Правіла, зацверджанае Паўлам VI, 26.



таксама дбаюць пра тое, каб былі адкамандзіраваныя асобы, адпаведныя і
падрыхтаваныя, да служэння духоўным асістэнтам.

2. Вышэйшым настаяцелям згодна з уласнай юрысдыкцыяй, у прыватнасці,
належыць:

а) кананічнае ўстанаўленне новых мясцовых супольнасцей і забеспячэнне ім
духоўнай асістэнцыі;
б) актывізацыя духоўнага жыцця і візітацыя мясцовых супольнасцяў, якія
знаходзяцца пад уласнай юрысдыкцыяй;
в) інфармаванне на рэгулярнай аснове пра духоўную асістэнцыю, аказаную ФОС.

3. Вышэйшыя настаяцелі нясуць адказнасць за духоўную асістэнцыю мясцовым
супольнасцям, якія ўтварылі.

4. Вышэйшыя настаяцелі з юрысдыкцыяй на адной і той жа тэрыторыі
узгадняюць найбольш прыдатныя спосабы, каб забяспечыць духоўную асістэнцыю
мясцовым супольнасцям, якія па розных прычынах былі яе пазбаўлены.

5. Вышэйшыя настаяцелі з юрысдыкцыяй на адной і той жа тэрыторыі,
узгадняюць найбольш прыдатны спосаб калегіяльнага выканання сваёй місіі ў
дачыненні да рэгіянальных і нацыянальных супольнасцяў ФОС.

Артыкул 89

1. У сілу жыццёвай сувязі паміж братамі і свецкімі францішканскай сям’і, а
таксама адказнасці вышэйшых настаяцеляў супольнасцям ФОС усіх узроўняў павінна
быць забяспечана духоўная асістэнцыя як фундаментальны элемент зносін.

2. Духоўным асістэнтам з’яўляецца асоба, прызначаная вышэйшым настаяцелем,
кампетэнтная для выконвання гэтага служэння ў канкрэтнай супольнасці ФОС.

3. Для таго, каб быць сведкам францішканскай духоўнасці і павагі братоў да
свецкіх францішканаў, а таксама адзінства паміж галіной ордэна і ФОС, духоўны
асістэнт павінен быць францішканскім манахам, які належыць да Першага ордэна або
Трэцяга рэгулярнага ордэна.

4. Калі няма магчымасці прызначыць супольнасці такога асістэнта, кампетэнтны
вышэйшы настаяцель паслугу духоўнай асістэнцыі можа даверыць:

а) братам або сёстрам, якія належаць да іншых францішканскіх інстытутаў;
б) дыяцэзіяльным святарам або іншым асобам, спецыяльна падрыхтаваным да
гэтага служэння, якія належаць да ФОС;
в) іншым дыяцэзіяльным не францішканскім святарам або манахам.

5. Папярэдняя аўтарызацыя настаяцеля або ардынарыя месца, калі гэта
неабходна, не вызваляе вышэйшага францішканскага настаяцеля ад адказнасці за
якасць пастырскага служэння і духоўнай асістэнцыі.

Артыкул 90

1. Асноўная задача асістэнта – гэта перадача францішканскай духоўнасці і
супрацоўніцтва ў пачатковым і пастаянным фармаванні братоў.



2. Духоўны асістэнт з’яўляецца членам з правам голасу ў Радзе супольнасці, у
адносінах да якой выконвае функцыі асістэнта і супрацоўнічае з ёй на працягу ўсёй
дзейнасці. Не мае права голасу ў эканамічных пытаннях.

3. У прыватнасці:
а) генеральныя асістэнты выконваюць сваё служэнне для Прэзідыума
Міжнароднай Рады ФОС, яны ўтвараюць Канферэнцыю і калегіяльна
клапоцяцца пра духоўную асістэнцыю ФОС у цэлым;
б) нацыянальныя асістэнты выконваюць сваё служэнне для Нацыянальнай Рады,
а таксама клапоцяцца пра духоўную асістэнцыю для ФОС на ўсёй тэрыторыі
нацыянальнай супольнасці і каардынацыю на нацыянальным узроўні
рэгіянальных асістэнтаў. Калі іх больш чым адзін, яны ўтвараюць Канферэнцыю
і выконваюць служэнне калегіяльна;
в) рэгіянальныя асістэнты выконваюць сваё служэнне для Рэгіянальнай Рады і
клапоцяцца пра духоўную асістэнцыю для рэгіянальнай супольнасці. Калі іх
больш чым адзін, яны ўтвараюць канферэнцыю і сведчаць свае паслугі
калегіяльна;
г) мясцовыя асістэнты выконваюць сваё служэнне для мясцовай супольнасці і яе
Рады.

Артыкул 91

1. Рада супольнасці кожнага ўзроўню просіць кампетэнтных настаяцеляў
Першага ордэна і Трэцяга рэгулярнага ордэна пра прызначэнне адпаведных і
падрыхтаваных асістэнтаў.

2. У прыватнасці:
а) Прэзідыум Міжнароднай Рады просіць адпаведнага генеральнага міністра
прызначыць генеральнага асістэнта;
б) Нацыянальная Рада з просьбай прызначыць нацыянальнага асістэнта
звяртаецца да вышэйшага настаяцеля, вызначанага калегіяльна вышэйшымі
настаяцелямі з юрысдыкцыяй на тэрыторыі нацыянальнай супольнасці;
в) Рэгіянальная Рада з просьбай прызначыць асістэнта звяртаецца да вышэйшага
настаяцеля, вызначанага калегіяльна вышэйшымі настаяцелямі з юрысдыкцыяй
на тэрыторыі рэгіянальнай супольнасці;
г) Мясцовая Рада з просьбай прызначыць асістэнта звяртаецца да вышэйшага
настаяцеля, што адказвае за асістэнцыю.

3. Кампетэнтны вышэйшы настаяцель, выслухаўшы Раду зацікаўленай
супольнасці, прызначае асістэнта ў адпаведнасці з Канстытуцыяй і Статутам
пастырскай і духоўнай асістэнцыі Францішканскага ордэна свецкіх.

Падраздзел VI
Братэрская і пастырская візітацыя

Артыкул 92

1. Мэтай візітацыі як братэрскай, так і пастырскай з’яўляецца ажыўленне
евангельскага францішканскага духу, забеспячэнне вернасці харызме і Правілу,
прапанова дапамогі ў рэалізацыі жыцця ў францішканскім вымярэнні, умацаванне
адзінства ордэна і падтрымка яго як найбольш эфектыўнага ўключэння ў
францішканскаю сям’ю і ў Касцёл.



2. Просьбы пра братэрскую і пастырскую візітацыю падаюцца з дазволу
адпаведнай Рады:

а) настаяцелем мясцовай і рэгіянальнай супольнасці, прынамсі, кожныя тры
гады Радзе непасрэдна вышэйшага ўзроўню і адпаведнай Канферэнцыі
духоўных асістэнтаў;
б) нацыянальным настаяцелем, прынамсі, кожныя шэсць гадоў Прэзідыуму
Міжнароднай Рады і Канферэнцыі генеральных асістэнтаў;
в) генеральным настаяцелем, прынамсі, кожныя шэсць гадоў Канферэнцыі
генеральных міністраў.

3. Па пільных і вельмі важных прычынах або ў выпадку непадачы настаяцелем і
Радай просьбы пра візітацыю, братэрская і пастырская візітацыя можа ажыццяўляцца
па ініцыятыве Рады і Канферэнцыі духоўных асістэнтаў, адпаведна кампетэнтных.

Артыкул 93

1. Падчас візітацыі мясцовых супольнасцяў і Рады розных узроўняў візітатар
правярае евангельскую і апостальскую жыццяздольнасць, прытрымліванне Правіла і
Канстытуцыі, уключэнне супольнасцяў у ордэн і Касцёл.

2. Перад візітацыяй мясцовых супольнасцей і Рады розных узроўняў візітатар
своечасова паведамляе Радзе прадмет і праграму візітацыі. Правярае рэестры і
дакументы, уключаючы тыя, якія тычацца папярэдніх візітацый, выбараў Рады і
ўпраўлення маёмасцю. Рыхтуе справаздачу пасля візітацыі, далучаючы яе да
дакументаў у адпаведным рэестры наведанай супольнасці, і інфармуе Раду, якая
праводзіла візітацыю.

3. Падчас візітацыі мясцовай супольнасці візітатар сустракаецца з усёй
супольнасцю, а таксама з групамі і секцыямі, на якія яна дзеліцца. Звяртае асаблівую
ўвагу на братоў, якія знаходзяцца на этапе фармавання, і на тых братоў, якія папросяць
пра асабістую сустрэчу. Калі паўстае неабходнасць, прыступае да братэрскага
выпраўлення нядбайнасцей, з якімі сутыкаецца.

4. Два візітатары, свецкі і манаскі, могуць, калі гэта дапамагае службе
супольнасці, ажыццявіць візітацыю адначасова, узгадняючы загадзя праграму, і такім
чынам, каб найлепей выканаць місію кожнага з іх.

5. Братэрская і пастырская візітацыя, праведзеная непасрэдна прадстаўнікамі
вышэйшага ўзроўню, не пярэчыць таму, каб наведаная супольнасць захавала за сабой
права звярнуцца да Рады і Канферэнцыі духоўных асістэнтаў яшчэ вышэйшага ўзроўню.

Братэрская візітацыя

Артыкул 94

1. Братэрская візітацыя з’яўляецца момантам адзінства, выражэннем служэння і
канкрэтнай зацікаўленасці свецкіх адказных асобаў на розных узроўнях, каб
супольнасць расла і была вернай свайму пакліканню41.

41 Пар. Канстытуцыя 51, 2г; 63,2ё; 67,2ё.



2. Сярод розных ініцыятыў, накіраваных на дасягненне мэты візітацыі, візітатар
звяртае асаблівую ўвагу на:

- адпаведнасць пачатковага і пастаяннага фармавання;
- падтрыманне кантактаў з іншымі супольнасцямі на розных узроўнях, з

маладымі францішканамі і ўсёй францішканскай сям’ёй;
- выкананне дырэктыў і ўказаў Міжнароднай Рады ФОС і іншых Рад;
- прысутнасць у партыкулярным Касцёле.

3. Візітатар знаёміцца з папярэдняй справаздачай праверкі фінансавага і
маёмаснага кіравання Рады, правярае рэестр касы і кожны дакумент, які тычыцца
маёмаснай сітуацыі супольнасці, і магчымы статус юрыдычнай асобы ў грамадзянскім
заканадаўстве, уключаючы фінансавыя аспекты. У выпадку адсутнасці належнай ацэнкі
фінансавага і маёмаснага стану Рады, візітатар можа за кошт наведанай супольнасці
даручыць такую праверку дасведчанай асобе, якая не з’яўляецца членам зацікаўленай
Рады. Калі візітатар палічыць гэта патрэбным, можа з гэтай мэтай карыстацца
дапамогай кампетэнтнай асобы.

4. Візітатар правярае выбарчыя акты Рады, ацэньвае якасць служэння
супольнасці настаяцелем і іншымі адказнымі, а таксама разглядае з імі шляхі
вырашэння магчымых праблемаў. Калі выпадкова выявіў, што па якой-колечы прычыне
іх служэнне не выконваецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі супольнасці, візітатар
прымае адпаведныя ініцыятывы, улічваючы пры асаблівых абставінах таксама
палажэнні, якія тычацца адмовы і адхілення ад пасады42.

5. Візітатар не можа праводзіць візітацыю ані ўласнай мясцовай супольнасці, ані
Рады іншага ўзроўню, членам якой з’яўляецца.

Пастырская візітацыя

Артыкул 95

1. Пастырская візітацыя – прывілеяваны момант адзінства з Першым ордэнам і
Трэцім рэгулярным ордэнам. Яна ажыццяўляецца таксама ад імя Касцёла43 і служыць
для забеспячэння і падтрымкі выканання Правіла і Канстытуцыі, а таксама вернасці
францішканскай харызме. Яна адбываецца з захаваннем арганізацыі і выкананнем
уласнага права ФОС.

2. Візітатар пасля праверкі кананічнага акта стварэння супольнасці цікавіцца
адносінамі паміж супольнасцю і духоўным асістэнтам, а таксама партыкулярным
Касцёлам і сустракаецца з пастырамі (біскупам, пробашчам), калі гэта будзе неабходна
для падтрымкі зносін і служэння ў будаўніцтве Касцёла.

3. Ён будзе падтрымліваць супрацоўніцтва і пачуццё супольнай адказнасці
паміж адказнымі свецкімі і духоўнымі асістэнтамі. Ён павінен ацаніць якасць духоўнай
асістэнцыі наведанай супольнасці, заахвочваць духоўных асістэнтаў да выканання іх
паслугі і падтрымліваць іх бесперапыннае духоўнае і пастырскае фармаванне.

4. Ён прысвячае асаблівую ўвагу праграмам, метадам і досведу ў фармаванні,
літургічнаму і малітоўнаму жыццю, а таксама апостальскай дзейнасці супольнасці.

42 Пар. Канстытуцыя 83;84.
43 Пар. CIC 305,1



Падраздзел VII
Францішканская моладзь

Артыкул 96

1. ФОС у сілу самога свайго паклікання павінен быць гатовы дзяліцца досведам
францішканскага жыцця з маладымі, якія адчуваюць сябе прывабленымі асобай св.
Францішка з Асізі, і шукаць сродкі, каб яго перадаць ім адпаведным чынам.

2. Францішканская моладзь (ФМ), за якую ФОС лічыцца асабліва адказным, у
разуменні дадзенай Канстытуцыі – гэта маладыя людзі, якія адчуваюць сябе
пакліканымі Святым Духам да перажывання ў супольнасці досведу хрысціянскага
жыцця ў святле паслання св. Францішка Асізскага, паглыбляючы сваё ўласнае
пакліканне ў асяроддзі Францішканскага ордэна свецкіх.

3. Члены Францішканскай моладзі разглядаюць Правіла ФОС як натхняльны
дакумент для развіцця свайго ўласнага хрысціянскага і францішканскага паклікання як
індывідуальна, так і ў групе. Пасля адпаведнага перыяду фармавання, прынамсі, на
працягу года, яны пацвярджаюць гэты выбар асабістым абавязацельствам перад Богам і
ў прысутнасці братоў.

4. Члены Францішканскай моладзі, якія хочуць належаць да ФОС, кіруюцца тым,
што прадугледжана ў Правіле, Канстытуцыі і Рытуале ФОС.

5. Францішканская моладзь мае спецыфічную арганізацыю і метады фармавання,
а таксама педагагічныя меры, адаптаваныя да патрэбаў свету моладзі ў адпаведнасці з
рэаліямі, якія існуюць ў розных краінах. Нацыянальны Статут Францішканскай моладзі
павінен быць зацверджаны адпаведнай Нацыянальнай Радай ФОС або, пры адсутнасці
такой, Прэзідыумам Міжнароднай Рады ФОС.

6. Францішканская моладзь як кампанент францішканскай сям’і патрабуе ад
свецкіх кампетэнтных адказных асобаў і манаскіх настаяцеляў адпаведна братэрскай
актыўнасці і духоўнай асістэнцыі.

Артыкул 97

1. Супольнасці ФОС праз індывідуальныя ініцыятывы і дынаміку мусяць
падтрымліваць францішканскае пакліканне моладзі. Няхай клапоцяцца пра
жыццяздольнасць і пашырэнне супольнасцяў Францішканскай моладзі і
суправаджаюць маладых на іх шляху чалавечага і духоўнага развіцця праз прапановы
дзейнасці і адпаведную тэматыку.

2. Супольнасці ФОС няхай праявяць зацікаўленасць, каб даць супольнасцям
Францішканскай моладзі братэрскага актывізатара, які разам з духоўным асістэнтам і
Радай Францішканскай моладзі будзе забяспечваць адэкватнае свецкае францішканскае
фармаванне.

3. Для падтрымкі цесных зносін з ФОС усе адказныя з ліку Францішканскай
моладзі на міжнародным узроўні і, прынамсі, два члены Нацыянальнай Рады
Францішканскай моладзі няхай будуць маладымі свецкімі францішканамі пасля
складання абяцанняў.



4. Прадстаўнік Францішканскай моладзі, прызначаны сваёй Радай, належыць да
адпаведнай Рады ФОС; прадстаўнік ФОС, прызначаны ўласнай Радай, належыць да
Рады Францішканскай моладзі таго самага узроўню. Прадстаўнік Францішканскай
моладзі мае права голасу ў Радзе ФОС толькі тады, калі ён з’яўляецца свецкім
францішканінам пасля складання абяцанняў.

5. Прадстаўнікі Францішканскай моладзі ў Міжнароднай Радзе ФОС выбіраюцца
ў адпаведнасці з міжнародным Статутам, што вызначае іх колькасць, якія супольнасці
могуць прадстаўляць і іх кампетэнцыю.

Падраздзел VIII
У адзінстве з францішканскай сям’ёй і Касцёлам

Артыкул 98

Reg. 1 1. Свецкія францішкане павінны імкнуцца жыць „у жывой узаемнай сувязі” з
усімі членамі францішканскай сям’і. Яны павінны быць гатовыя да падтрымкі
агульных ініцыятыў або ўдзелу ў іх з манахамі і манахінямі Першага, Другога і Трэцяга
ордэнаў, свецкімі інстытутамі і іншымі касцельнымі групамі свецкіх, якія прызнаюць
св. Францішка прыкладам і натхняльнікам, каб супрацоўнічаць у распаўсюджванні
Евангелля, ліквідаванні прычын маргіналізацыі і служэнні справе міру.

2. Яны павінны развіваць асаблівае пачуццё, якое няхай знаходзіць свой выраз у
канкрэтных ініцыятывах братэрскага адзінства, адносна да сясцёр сузіральнага жыцця,
якія – як св. Клара з Асізі – даюць сведчанне у Касцёле і свеце, і праз іх пасрэдніцтва
чакаюць мноства ласкаў для супольнасці і апостальскай працы.

Артыкул 99

Reg. 6 1. Як жывая частка народа Божага, натхнёная ідэяй Серафіцкага Айца, свецкія
францішкане “ў поўнай еднасці з Папам і біскупамі” павінны імкнуцца спасцігаць і
вывучаць навуку, прадстаўленую Настаўніцкім інстытутам Касцёла ў больш важных
дакументах, і няхай яны будуць адчувальныя да прысутнасці Святога Духа, які
ажыўляе веру і любоў Божага народа44. Няхай супрацоўнічаюць у ініцыятывах, якія
падтрымлівае Апостальская сталіца, асабліва ў тых, у якіх яны закліканы працаваць
адпаведна свецкаму францішканскаму пакліканню.

2. ФОС як міжнароднае грамадскае аб’яднанне злучаны асаблівай сувяззю з
Папам Рымскім, ад якога ён атрымаў адабрэнне Правіла і пацвярджэнне сваёй місіі ў
Касцёле і свеце.

Артыкул 100

1. Пакліканне да “аднаўлення” Касцёла павінна заахвочваць братоў да любові і
шчырага паглыблення зносін з партыкулярным Касцёлам, у якім яны развіваюць
уласнае пакліканне і рэалізуюць сваё апостальскае заданне, разумеючы, што ў дыяцэзіі
дзейнічае Касцёл Хрыста45.

44 LG 12.
45 Christus Dominus 11; CIC 369; 2Cel 10; 1Cel 18.



2. Свецкія францішкане няхай выконваюць самааддана задачы, да якіх яны
абавязаны перад партыкулярным Касцёлам, аказваюць дапамогу ў грамадскай
дзейнасці дыяцэзіі46. У духу служэння няхай яны будуць прысутнічаць як супольнасць
ФОС у жыцці дыяцэзіі, гатовыя супрацоўнічаць з іншымі касцельнымі групамі і
ўдзельнічаць у пастырскіх Радах.

3. Вернасць уласнай харызме, францішканскай і свецкай, і сведчанне шчырага і
адкрытага братэрства – іх асноўнае служэнне Касцёлу, які з’яўляецца супольнасцю
любові. Няхай яны будуць у ім распазнаныя па іх “спосабе быцця”, з якога выходзіць іх
місія.

Артыкул 101

1. Свецкія францішкане няхай супрацоўнічаюць з біскупамі і прытрымліваюцца
іх указанняў, як тых, якія кіруюць у служэнні Слова і літургіі, а таксама каардынуюць
розныя формы апостальства ў партыкулярным Касцёле47.

2. Супольнасці падлягаюць кантролю ардынарыя, бо выконваюць сваю
дзейнасць у партыкулярным Касцёле48.

Артыкул 102

1. Супольнасці, створаныя ў парафіяльным Касцёле, павінны імкнуцца да
супрацоўніцтва ў актывізацыі парафіяльнай супольнасці, літургіі і братэрскіх адносінаў;
няхай інтэгруюцца з усімі ў пастырскай дзейнасці, аддаючы перавагу дзейнасці, больш
уласцівай традыцыям і францішканскай свецкай духоўнасці.

2. У парафіях, даручаных францішканскім манахам, супольнасці з’яўляюцца
пасрэднікамі і даюць свецкае сведчанне францішканскай харызмы ў развіцці ўзаемнай
жывой сувязі ў парафіяльнай супольнасці. Таму разам з манахамі клапоцяцца пра
распаўсюджванне евангельскага паслання і францішканскага ладу жыцця.

Артыкул 103

1. Захоўваючы вернасць уласнай ідэнтычнасці, супольнасці будуць старацца
ацаніць кожную магчымасць малітвы, фармавання і эфектыўнага супрацоўніцтва з
іншымі касцельнымі групамі. Няхай ахвотна прымаюць тых, хто – не належачы да ФОС
– хоча раздзяляць іх досвед і дзейнасць.

2. Супольнасці няхай падтрымліваюць, дзе гэта магчыма, братэрскія адносіны з
некаталіцкімі асацыяцыямі, якія чэрпаюць натхненне ад Францішка.

46 Пар. CIC 311.
47 Пар. CIC 394; 756; 775 і наст.
48 Пар. CIC 305; 392
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