PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 543/18/I
DEKRET
PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy władzy w
szczególny sposób jej udzielonej przez Ojca Świętego Papieża Franciszka, na usilne prośby niedawno
zaniesione przez Przewielebnego O. Alberta Ireneusza Krzywańskiego OFM, Kustosza Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej z Wambierzyc, w Diecezji Świdnickiej, za poparciem Jego Ekscelencji
Ks. Bp. Ignacego Deca, Biskupa Diecezjalnego, z okazji uroczystych obchodów jubileuszowych ku czci
Najświętszej Maryi Panny, które będą się odbywały od 31 maja 2018 roku do 31 maja 2019 roku, z niebieskich
skarbców Kościoła łaskawie udziela Odpustu zupełnego, który winien być uzyskany pod zwykłymi warunkami
(spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego) przez wiernych szczerze
pokutujących i miłością przynaglonych, który mogą ofiarować także jako wsparcie dla dusz wiernych
przebywających w czyśćcu, jeśli nawiedzą w pielgrzymce grupowo albo osobno wspomniane Sanktuarium
Maryjne i tam będą podczas Roku Jubileuszowego z pobożnością uczestniczyć w uroczystych i wyjątkowych
obrzędach, o czym wspomniano w skierowanej prośbie, albo przynajmniej przed cudowną figurą Najświętszej
Maryi Panny, Matki Bożej, Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej, wystawionej do publicznej czci, przez
jakiś czas będą trwali na modlitwie, kończąc ją odmówieniem Modlitwy Pańskiej, Wyznania wiary oraz
wezwań do Najświętszej Maryi Panny.
Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu
uzyskać Odpust zupełny, jeśli – postanowią unikać wszelkiego grzechu i będą mieć pragnienie wypełnienia,
gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków – włączą się duchowo w obchody jubileuszowe,
ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia albo niedogodności swego życia.
Dlatego więc, aby skuteczniej, przez wzgląd na miłość pasterską, uwidocznił się dostęp do otrzymania łaski
Bożej przez posługę Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby Bracia Mniejsi, którym jest powierzone
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, z ochoczym i wspaniałomyślnym sercem oddawali się
sprawowaniu Sakramentu Pokuty i często udzielali komunii świętej chorym.
Na mocy obecnego pisma wszystko to będzie obowiązywało przez cały Rok Jubileuszowy w Sanktuarium
Maryjnym w Wambierzycach.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.
Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 7 maja 2018 roku.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof Nykiel
Regens
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PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość,
Ojca i Pana Naszego w Chrystusie, z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji
Najczcigodniejszemu Ojcu Ignacemu Decowi, Biskupowi Świdnickiemu, albo za jego zgodą innemu
wyznaczonemu biskupowi, aby w czasie Jubileuszu Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Wambierzyckiej, w
wybranym dogodnym dla wiernych dniu, po odprawieniu Najświętszej Ofiary, wszystkim obecnym wiernym,
którzy szczerze czyniąc pokutę i poruszeni miłością będą uczestniczyć tych obrzędach, udzielił Papieskiego
Błogosławieństwa wraz z dołączonym Odpustem zupełnym, który powinien być uzyskany pod zwykłymi
warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego).
Wierni, którzy nabożnie przyjmą Papieskie Błogosławieństwo, choć z uzasadnionej okoliczności nie będą
fizycznie obecni podczas świętych obrzędów, będą mogli otrzymać Odpust zupełny zgodnie z przepisami
prawa, byleby z pobożną intencją śledzi-li transmitowane za pośrednictwem środków telewizyjnych lub
radiowych obrzędy podczas ich sprawowania.
Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.
Dan w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 7 maja, roku Pańskiego 2018.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof Nykiel
Regens

