NRTIC yra nevyriausybin organizacija, teikianti informacij ir
pagalb asmenims, susid rusiems su naujaisiais religiniais
jud jimais. Centro steig jai yra psichologijos, teis s, religijotyros,
religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažny ios istorijos bei
teologijos sri i specialistai.
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupi , apie kurias teikia
informacij visuomenei.
NRTIC teikia objektyvi informacij apie naujuosius religinius
jud jimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia
informacija suteikia galimyb daryti atsakingus pasirinkimus, mažina
socialin tamp , kuri kyla d l NRJ veiklos. NRTIC,
bendradarbiaudamas su kit sri i specialistais, siekia pad ti
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje,
gauti kvalifikuot psichologin ar teisin pagalb . M s tikslas –
pl toti pilietin visuomen , gr st pasitik jimu ir tolerancija.
Organizacijos adres ir telefonus pasiteiravimui rasite šio
lankstinuko nugar l je.
w w w . r e l i g i j a . l t – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetain apie
religij ir naujuosius religinius jud jimus lietuvi kalba. Svetain je
pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analiz , religijos sociologijos,
religijotyros tekstai.
Atskira rubrika svetain je skirta tiems, kuriems, susid rus su
„sektomis“, reikalinga pagalba.

Konsultacijos teikiamos kiekvien
pirmadien ir antradien
nuo 17 iki 19 val.
Vilniaus Bernardin bažny ios raštin s patalpose
(Maironio g. 10).
Konsultuojama religini ir pseudo religini jud jim
klausimais.
Nurodytomis valandomis informacijos taip pat galite teirautis
Vilniaus Bernardin bažny ios raštin s telefonu
(8~5)2609292

mus galite kreiptis:
Paštu: Maironio g. 10,
LT-01124 Vilnius
El. paštu: info@religija.lt
Telefonu:
Milda Ališauskien : (8~686) 13183
Donatas Glodenis: (8~685) 44611
Gediminas Pulokas: (8~650) 10158
Klausimus nauj j religij specialistams galite
užduoti NRTIC žiniatinklio svetain je
www.religija.lt

Išleista Vilniaus m. savivaldyb s
Sveikatos ir socialin s apsaugos departamentui par mus.
© NRTIC, 2006. Visos teis s saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeist tekst ar tik dal lankstinuko draudžiama.
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Tarptautin kunig tradicionalist draugija, gimusi kaip
pasipriešinimas pasikeitimams Katalik Bažny ioje po II Vatikano
susirinkimo.
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Šv. Pijaus X kunig brolij 1970 m. k r Arkivyskupas Marselis
Lefebras (Marcel-François Lefebvre C. S. Sp. (1905 -1991)). Jis
gim pamaldžioje šeimoje, kurioje iš 8 vaik jis su broliu tapo
kunigais, o 3 seserys – vienuol mis. Baig s Romoje pranc zišk j
Santa Chiara seminarij bei Grigaliaus Universitet teologijos ir
filosofijos daktaro laipsniu, stojo Šventosios Dvasios t v
kongregacij ir daugel met buvo misionieriumi Afrikoje. 1947 m. jis
buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas dirbti Dakare. 1960 m.
Popiežiaus Jono XXIII buvo paskirtas popiežiaus sosto asistentu ir
dalyvavo ruošiant Vatikano II Susirinkimo dokument schemas,
kurios v liau Susirinkimo buvo atmestos. Su bendramin iais
Susirinkime patyr s tradicionalist pralaim jim , jis v liau tik dar
labiau sitikino, koks tariamai žalingas Bažny iai yra modernizmas,
religin laisv , vyskup kolegialumas, ekumenizmas ir religij
dialogas. 1969 m. jis gavo leidim Frib re (v liau Ecône) steigti
seminarij modernizmu nepatenkintiems klierikams, kuriems ir
pasi l susiburti kunig draugij be žad . Draugijos glob ju buvo
pasirinktas šventasis popiežius Pijus X - uolus kovotojas su
modernizmu, jo vadinamu „vis erezij kloaka“.

nepanoro pasilikti ekskomunikoje ir per jo Vatikano patvirtint Šv.
Petro kunig draugij . Vis tik FSSPX nelaiko sav s atskira bažny ia
ir pripaž sta Katalik Bažny ios popiežius, atmesdama tik „eretiniusmodernistinius“ j mokymus. KB taip pat pripaž sta FSSPX
šventimus galiojan iais, nors ir neteis tais. Katalikai nežinodami
apie kunig schizm arba esant neatid liotinai b tinybei, pagal KB
Kanon kodeks gali priimti galiojan ius sakramentus.

Pagal vien iš oficiali draugijos internetini puslapi www.fsspx.org
2006 m. FSSPX tur jo 4 vyskupus, 463 narius kunigus 27 šalyse,
160 seminaristus šešiose tarptautin se seminarijose. Draugijos
kasdien 600 centr yra šven iamos Mišios pagal Tridentin rit .
FSSPX turi devynis rekolekcij namus, 14 mokykl . Pagrindin
seminarija yra Ecône, Šveicarijoje, taip pat Jungtin se Valstijose
(Winona), Pranc zijoje (Flavigny-sur-Ozerain), Vokietijoje
(Zaitzkofen), Australijoje (Goulburn) ir Argentinoje (La Reja).
Nepaisant to, kad draugija yra iš esm s kunig , bet jai gali priklausyti
ir kiti luomai. Išskiriamos yra penkios FSSPX šeimos: kunig ,
seser , broli , oblat bei tre iojo ordino. Draugija aktyviai skleidžia
savo id jas internete, leisdama leidinius, tokius kaip The Angelus,
knygas. Brolijos nariai neretai randa palanki dirv pastoracijai labai
tradicin se bendruomenin se bei tarp besidomin i scholastine
teologija arba grigališkuoju choralu. Jie taip pat labai aktyv s kai
kuri skaut grupi sielovadoje.
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Nepaisant to, kad draugija buvo patvirtinta bandomajam 6 met
laikotarpiui Frib ro vyskupo bei palaiminta kunig kongregacijos
prefekto Johno Wrighto, daugelis Katalik Bažny ios (KB) vyskup
j ži r jo tariai ir kritikavo jos tradicionalizm bei prisirišim prie
Tridentini Miši . 1976 metais arkivyskupas Lefebvras šventino
trylika kunig ir buvo suspenduotas, tai yra neteko kunigyst s ir
vyskupyst s galiojim . Tais pa iais metais Popiežius Paulius VI
kalb damas apie nauj j Apeigyn viešai pasisak prieš
Arkivyskup Marsel Lefebvr ir jo paži ras. 1983 m. nuo FSSPX
atskilo devyni draugijos nariai prad j sede vacante, tuš io
Apaštališkojo sosto nuo Pijaus XII mirties, jud jim . V liau jie k r
Šv. Pijaus V draugij (FSSPV).
1988 m. nepaisydamas Romos draudim ir b damas suspenduotas
teikti šventimus Marselis Lefebvreas šventino 4 FSSPX kunigus
vyskupus. Jonas Paulius II savo apaštališkajame laiške Ecclesia Dei
pasmerk tai kaip schizm . Dalis Marselio Lefebvreo sek j

1991 m. Lietuvoje lank si pirmasis FSSPX kunigas vokietis Markus
Heggenbergeris. Pakviestas vysk. V. Michelevi iaus, jis susitiko su
kard. V. Sladkevi iumi, aplank Kauno seminarij , laik šv. Mišias
Kauno arkikatedroje. V liau kontaktai su Katalik bažny ios
hierarchais nutr ko. Brolijos reguliaraus darbo pradžia Lietuvoje
1995 m. vykusios šv. Ignaco rekolekcijos kuriose dalyvavo šeši
tikintieji. Nuo 1995 m. leidžiamas leidinys „Pulkim ant keli “. 2002 m.
steigiamas Šv. Kazimiero prioratas, pradeda veikti pirmoji Brolijos
Lietuvoje interneto svetain www.fsspx.lt. Nuo 2002 m. šventintas ir
lietuvis FSSPX kunigas Edmundas Naujokaitis. Tikin i j
pamaldas susirenka 10-14. FSSPX leidykla „Už tradicij “ jau yra
išleidus kelet knyg , tame tarpe A. Dvorkino „Sektos. Totalitarini
sekt apžvalga“. Brolija turi kelet koply i Vilniuje ir Kaune,
organizuoja piligriminius žygius Šiluv , Kryži Kaln bei
švent sias vietas kituose kraštuose. Taip pat reguliariai
organizuojamos rekolekcijos.
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Antimodernizmas. FSSPX remiasi doktrina, suformuota dar
popiežiaus Pijaus XI 19 a. pabaigoje paskelbtame Syllabus Errorum,
smerkian iame modernizm , liberalizm , religijos laisv ,
protestantizm , masonus, socialistus, Biblijos draugijas, matant
visame kas nauja pavoj tik jimo grynumui. II Vatikano Susirinkimo
m ginimas atnaujinti Bažny i ir atsiverti pasauliui yra vertinamas ir
kaip „modernistinis paklydimas“, ir kaip „mason s mokslas“.
Tridentin s Mišios. FSSPX laikosi nuo 1570 m. popiežiaus Pijaus V
Mišiolo nusistov jusios apeig formos ir pasisako prieš bet kokius
pakeitimus. Mišios yra celebruojamos lotyniškai, kunigas atsisuk s
veidu altori , giedamas grigališkasis choralas, Miši pabaigoje
kalbamos tradicin s maldos. FSSPX, kaip ir visi katalikai
tradicionalistai mano, kad 1970 m. Pauliaus VI liturgin reforma,
vedusi tautines kalbas bei altori atgr žim , iškraip tikr j Miši
prasm ir pavert šventim pasibjaur tinu renginiu.
Pamaldumas Marijai. FSSPX priekaištauja moderniesiems
katalikams d l protestantizmo takos apleidus š pamaldum . II
Vatikano susirinkime jie pasigenda atskiro dokumento Dievo
Motinai. Ypa akcentuojamas apsireiškimas Fatimoje.
Antiekumenizmas. FSSPX remiasi Pijaus XI 1928 enciklika
„Mortalium animos“, kurioje ekumenizmas smerkiamas kaip
nekatalikiškas ir katalikams nepriimtinas. Matomas pavojus, kad
ekumenizmas ver ia manyti, kad „visos religijos geros“.
Religij dialogui - ne. II Vatikano Susirinkimo pozityvus pasisakymas
apie kitas religijas, FSSPX nuomone yra evangelij nuvertinanti
klaida. Ypa FSSPX papiktino „pagoni “ dalyvavimas maldos už
taik pamaldose Asyžiuje 1986 m.
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Po 1988 m. konsekracij dialogas su KB iš esm s nevyko, tik
2000 m. Jubiliejaus metu prad ta kalb ti apie galimyb FSSPX
steigti asmenin prelat r . Benediktas XVI (buv. Kardinolas Joseph
Ratzinger) yra palankus FSSPX sugr žimui KB ir 2005 m. jis pri m
brolijos vadov Bernard Fellay pokalbiui. FSSPX schizmos
sprendim apsunkina tai, kad nesutariama ne tik d l liturgin s
reformos, bet ir d l II Vatikano Susirinkimo mokymo apie Bažny i ,
ekumenizm , religijos laisv . D l kategorišk pasisakym brolijos
nariai yra sulauk ir kaltinim antisemitizmu. Pranc zijoje jie
išsiskiria antipatija respublikai ir monarchistin mis nuotaikomis.
2006 m. keletas draugijos kunig atsiskyr nuo FSSPX ir k r
„Gerojo ganytojo institut “, esant vienyb je su Šventuoju Sostu.

