
PISMO ČETIRIJU GENERALNIH MINISTARA 
FRANJEVAČKE OBITELJI 

 
braći i sestrama franjevačkoga svjetovnog reda 

u povodu službene predaje Pravila 
koje je za njih odobrila Sveta Stolica 

Radosni smo što vam možemo javiti da je Sveta Stolica apostolskim pismom «Serafski Patrijarh», od 
24. lipnja 1978. godine «s pečatom Ribara», odobrila obnovljeno Pravilo Franjevačkoga svjetovnog 
reda koje dokida i nadomješta prijašnje Pravilo Leona XIII. 

Ovim nas je sjajnim darom zadužio papa Pavao VI. malo prije nego što je napustio ovaj svijet. On vas 
je ljubio. Zaista, mnogo je puta očitovao svoju ljubav prema Franjevačkome svjetovnom redu i uputio 
vam nezaboravne riječi, kao ono u lipnju 1968. i 1971. godine u povodu 750. obljetnice «Memoriale 
Propositi». 
Dug i naporan put trebalo je prevaliti od 7. ožujka 1966. godine, tj. od dana kad je Sveta kongregacija 
za redovnike dopustila da se započne s podanašnjenjem zakonodavstva Franjevačkoga svjetovnog 
reda. 
Osobito moramo istaknuti rad braće i zajednicâ, bilo preko nacionalnih vijeća, bilo preko različitih 
«oblika života» (way of life) ili «duhovnih vodiča», bilo preko zaista neumornoga rada predsjedništva 
Međunarodnoga vijeća od dana kad je ono ustanovljeno 1973. godine. 
Taj je rad bio veoma važan u istraživanju putova Duha i nadasve uspješan kad je trebalo uočiti i 
naglasiti nazočnost i životnost «franjevačke karizme» u Božjemu narodu u ovim našim danima. 
Pravilo koje vam danas predajemo nije samo plod ovih napora. Crkva vam ga predaje kao pravilo i 
život. 
Svoju pažnju ponajprije usmjerite na njegov evanđeoski sadržaj, prihvaćajući franjevačku poruku koju 
vam ono donosi i kao putokaz koji vam se daje da živite po svetom Evanđelju. 
Jedan od stožera sretno započete obnove jest povratak na izvore, na duhovno iskustvo Franje iz 
Asiza i pokorničke braće i sestara koje je on nadahnjivao i vodio. Tu nakanu želi istaknuti i kao 
predgovor dodano «Pismo vjernicima» (prva redakcija), kao i stalno pozivanje na nauk i primjer sv. 
Franje. 
Drugi stožer Pravila jest pozornost na Duha Svetoga u znakovima vremena. 
Oslonjeni na ova dva stožera, morate u djelo provoditi poziv Pravila na stvaralaštvo u suodgovornosti. 
Ovo će se stvaralaštvo u nekim slučajevima morati izraziti u obliku statuta. Stoga se u br. 3 donosi 
opće pravilo, «a primjenu će dati Generalne konstitucije i posebni statuti». 
Mi, franjevački generalni ministri sa svom svojom braćom spremni smo i voljni pružiti vam svaku 
pomoć da skupa s vama idemo putovima Gospodnjim. 
S ovim osjećajima čast nam je što obnovljeno Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda možemo predati 
Predsjedništvu Međunarodnoga vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda i po njemu svim franjevcima 
svjetovnjacima. Neka ga prime kao pravilo i život. 

U Rimu, 4. listopada 1978. 
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