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Papa Pavao VI 
na trajni spomen 

Serafski patrijarh, sv. Franjo Asiški, mnoge je - tijekom svoga života kao i poslije svoje 
dragocjene smrti - pridobivao za službu Bogu ne samo u redovničkoj obitelji koju je on ustanovio, nego 
je privlačio i mnoge svjetovnjake da stupe - koliko im je to u svijetu moguće - u njegove ustanove. I 
doista, da se poslužimo riječima svoga predšasnika Pija XI., <<čini se... da nije bilo nikoga u kome je 
zasjala vjernija i življa slika i evanđeoskiji način života Krista Gospodina kao u Franji. Stoga je on, koji 
je sama sebe nazivao Glasnikom velikoga Kralja, s pravom bio smatran drugim Kristom, jer se svojim 
suvremenicima kao i budućim stoljećima pokazao kao ponovno oživljeni Krist. A to je razlog što on i 
danas živi pred očima ljudi i što će živjeti ubuduće>>. (Enciklika Rite expletis, od 30. travnja 1926; 
AAS 18, 1926, str. 154). 

Zaista se radujemo što <<franjevačka karizma>> i u ovo naše vrijeme, u kojemu se šire toliki 
samodopadni nauci i gaje tolike težnje koje odvraćaju duše od Boga i od nadnaravnih stvari, još uvijek 
služi na dobro Crkvi i ljudskome rodu. Stoga je pohvalno nastojanje i zajednički rad četiriju 
franjevačkih Redova koji su se kroz jedno desetljeće trudili da izrade novo Pravilo Franjevačkoga 
Trećeg reda, ili, kako se sada zove, Franjevačkoga svjetovnog reda. To se naime smatralo potrebnim 
zbog izmijenjenih prilika vremena i zbog toga što je Drugi vatikanski sveopći sabor izdao za to korisne 
odredbe i upute. 

Stoga su nam dragi sinovi generalni ministri četiriju franjevačkih Redova uputili molbu da 
potvrdimo tako sastavljeno Pravilo. Mi pak, slijedeći primjer nekoliko svojih predšasnika, od kojih je 
posljednji bio Leon XIII, odlučismo drage volje toj molbi udovoljiti. Kad je tome tako - a u nadi da će 
time način života što ga je propovijedao ovaj divni čovjek iz Asiza nekim novim zamahom još snažnije 
procvasti i oživjeti, i pošto smo se posavjetovali sa Svetom kongregacijom za redovnike i svjetovne 
ustanove koja je dostavljeni joj primjerak pomno proučila, i pošto smo sve pažljivo razmotrili - sa 
sigurnim uvjerenjem i svojom zrelom odlukom i punom apostolskom vlašću - snagom ovoga pisma 
odobravamo Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda, dajući mu snagu apostolske uredbe, uz uvjet da 
se slaže s primjerkom koji se čuva u arhivu iste Svete kongregacije za redovnike i svjetovne ustanove, 
kojeg su prve riječi <<Među duhovnim obiteljima...>>, a posljednje <<...prema propisima 
Konstitucija>>. 

Ujedno ovim pismom i svojom vlašću dokidamo prijašnje Pravilo Franjevačkoga Trećeg reda, 
kako se do sada nazivao. Određujemo napokon da ovo pismo ostane na snazi i u cijelosti postigne 
svoje učinke sada i u budućnosti. Dokida se sve ono što bi se ovome protivilo. 

Dano u Rimu, kod Sv. Petra, s pečatom Ribara, dne 24. lipnja 1978. godine, šesnaeste 
našega papinstva. 

Ivan kardinal Villot 
državni tajnik 
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