UZUPEŁNIENIE STATUTU ASYSTENCJI DUCHOWEJ I DUSZPASTERSKIEJ FZŚ
DLA POLSKI
Asystenci narodowi
1.
Tryb powoływania asystentów narodowych FZŚ zawarty jest w Statucie Narodowym
FZŚ § 56.
2.

W Polsce trzech asystentów narodowych, po jednym z każdej obediencji, tworzą
Konferencję Asystentów Narodowych, na której czele stoi przewodniczący spełniający
swoją posługę podczas trzyletniej kadencji. Funkcję przewodniczącego sprawują per
turnum, a Konferencja jest ciałem kolegialnym.

3.

Wszyscy trzej asystenci narodowi są członkami Rady Narodowej FZŚ w Polsce.

Asystenci prowincjalni
4.

Zgodnie z istniejącym w prowincji zakonnej prawodawstwem partykularnym lub w
przypadku jego nie istnienia minister prowincjalny, jeżeli uzna za stosowne, mianuje
asystenta prowincjalnego FZŚ jako swojego delegata do spraw tegoż Zakonu i określa
mu każdorazowo zakres jego kompetencji.

5.

Asystent prowincjalny może pełnić posługę asystenta regionalnego na terenie swojego
miejsca zamieszkania tylko w jednym regionie.

Asystenci regionalni
6.
Zgodnie z wymogami art. 90,3c Konstytucji Generalnych FZŚ ustala się następujący
sposób powoływania asystenta regionalnego:
a) jeżeli Rada Regionalna FZŚ uzna, że dla dobra regionu wystarczy jeden asystent, lub
gdy nie ma możliwości mianowania ich po jednym z każdej obediencji, zwraca się z
prośbą o asystenta do ministra prowincjalnego tej prowincji zakonnej, do której należy
kandydat na tę funkcję, mieszkający w domu zakonnym znajdującym się na obszarze
regionu. Minister proponowanego kandydata konsultuje się z pozostałymi
przełożonymi wyższymi, których domy znajdują się w danym regionie, aby uzyskać
ich aprobatę dla przedstawionego przez Radę kandydata na asystenta regionalnego
b) jeżeli któraś z Rad Regionalnych FZŚ uzna, że dla dobra regionu jest potrzebne
mianowanie asystentów regionalnych z każdej obediencji Pierwszego Zakonu,
zwraca się z prośbą o mianowanie do ministrów prowincjalnych, których domy
zakonne znajdują się w jej regionie. Jeżeli zaś w obszarze regionu znajdują się domy
zakonne kilku prowincji tej samej rodziny Pierwszego Zakonu, Rada Regionalna
FZŚ zwraca się z prośbą o mianowanie asystenta do wybranego przez nich ministra
prowincjalnego, który mianuje asystenta po uzyskaniu akceptacji pozostałych
ministrów swojej Rodziny.
7.

Jeżeli w Regionie jest więcej niż jeden asystent regionalny tworzą oni Konferencję
Asystentów Regionalnych, w skład której wchodzą reprezentanci Rodzin

Franciszkańskich Pierwszego Zakonu, po jednym z każdej Rodziny. Spośród siebie
wybierają przewodniczącego, który koordynuje posługę asystentów oraz reprezentuje
Konferencję Asystentów Regionalnych na zewnątrz.
8.

Asystent regionalny może pełnić tę posługę na terenie swojego zamieszkania tylko w
jednym regionie.
Asystent miejscowy

9.

Wypełnia swoją funkcję zgodnie z wytycznymi Statutu dla Asystentów oraz Konstytucji
Generalnych FZŚ, Statutu Narodowego FZŚ i prawodawstwa partykularnego
poszczególnych prowincji zakonnych.
Konferencja Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych (KAPiR)

10.

Konferencję Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych FZŚ tworzą asystenci
narodowi, asystenci prowincjalni, jeżeli tacy są mianowani w prowincjach zakonnych
Pierwszego Zakonu, i asystenci regionalni lub przewodniczący Konferencji Asystentów
Regionalnych oraz asystent narodowy Młodzieży Franciszkańskiej. Zadaniem
Konferencji jest koordynacja posługi asystencji wobec wspólnot FZŚ na terenie Polski.

11.

Przewodniczącym KAPiR-u jest każdorazowo przewodniczącym Konferencji
Asystentów Narodowych, a jego zastępcą sekretarz. Razem z pozostałymi asystentami
narodowymi tworzą Prezydium KAPiR, które ustala program spotkań.

12.

Zebrania KAPiR-u zwołuje przewodniczący, gdy uzna, że zaistniała taka potrzeba,
powiadamiając o terminie, co najmniej 30 dni wcześniej. Do uczestnictwa w
spotkaniach zobowiązani są asystenci narodowi, asystenci prowincjalni, asystenci regionalni lub przewodniczący Konferencji Asystentów Regionalnych jeżeli taka istnieje,
albo delegaci powyżej wymienionych. Każde zebranie KAPiR-u poprzedza spotkanie
Prezydium.

