DLA RZYMU I ŚWIATA

DEKRET

Szczególne przedsięwzięcia duchowe wypełnione w Roku Kapłańskim,
ogłoszonym dla uczczenia św. Jana Marii Vianey’a,
obdarzone są darem świętych odpustów.

Nadchodzi dzień, w którym będziemy wspominać 150 lat od świątobliwego przejścia do
nieba św. Jana Marii Vianney’a, proboszcza miasteczka Ars, który był tu na ziemi
niezwykłym wzorem prawdziwego Pasterza – sługi Chrystusowej Trzody.

Skoro więc jego przykład zajaśniał w tym celu, aby pobudzić wiernych, a zwłaszcza
kapłanów, do naśladowania jego cnót, Ojciec Święty Benedykt XVI uznał, iŜ ze wszech miar
wypada, aby, korzystając z tej okazji, od dnia 19 czerwca 2009 r. do 19 czerwca 2010 r., w
całym Kościele był obchodzony szczególny Rok Kapłański, aby w czasie jego trwania
poprzez duchowe medytacje, a takŜe inne święte czynności oraz stosowne przedsięwzięcia,
kapłani coraz to bardziej umacniali się w wierności wobec Chrystusa.

Ten zaś święty czas weźmie swój początek w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa,
wybraną właśnie jako dzień kapłańskiego uświęcenia, kiedy to Ojciec Święty będzie
celebrował Nieszpory w obecności relikwii św. Jana Marii Vianney’a, przywiezionych do
Rzymu przez Jego Ekscelencję biskupa Belley-Ars. Ojciec Święty osobiście zamknie Rok
Kapłański na Placu św. Piotra w obecności kapłanów z całego świata, którzy odnowią wtedy
wierność wobec Chrystusa i więź wzajemnego braterstwa.

Kapłani więc niech się starają poprzez modlitwy i dobre czyny otrzymać od NajwyŜszego
Kapłana tę łaskę, aby mogli jaśnieć wiarą, nadzieją, miłością oraz innymi cnotami, a
sposobem Ŝycia jak równieŜ strojem zewnętrznym niech pokazują, Ŝe są całkowicie oddani
duchowemu dobru ludzi; co zresztą zawsze najbardziej leŜało na sercu Kościołowi.

Do osiągnięcia tego bardzo upragnionego celu nade wszystko przyczyni się dar świętych
odpustów, jaki Stolica Apostolska przez niniejszy dekret, wydany zgodnie z osobistym
oczekiwaniem Jego Świątobliwości, hojnie udziela na przestrzeni Roku Kapłańskiego:

A – Kapłanom prawdziwie skruszonym, którzy w dowolnym dniu poboŜnie odmówią
przynajmniej Jutrznię lub Nieszpory wobec Najświętszego Sakramentu czy to wystawionego
do publicznej adoracji, czy teŜ przechowywanego w tabernakulum, oraz ochotnym i
szlachetnym sercem oddadzą się celebracji sakramentów, zwłaszcza pokuty, naśladując
przykład św. Jana Marii Vianney’a, udziela się łaskawie w Panu odpustu zupełnego, który
moŜe być równieŜ ofiarowany na sposób wstawiennictwa za zmarłych kapłanów, jeśli,
zgodnie z przepisami prawa, oprócz powyŜszego, podejmą sakramentalną spowiedź,
przystąpią do Stołu eucharystycznego oraz pomodlą się w intencjach Ojca Świętego.

Ponadto, udziela się kapłanom odpustu cząstkowego, moŜliwego równieŜ do ofiarowania dla
zmarłych współbraci, ilekroć poboŜnie odmówią zaaprobowane przepisami modlitwy w
intencji prowadzenia świętego Ŝycia oraz świętego wypełniania powierzonych im świętych
posług.

B – Wszystkim wiernym prawdziwie skruszonym, którzy w kościele lub kaplicy będą
poboŜnie uczestniczyć w Ofierze Mszy św. oraz ofiarują Jezusowi Chrystusowi,
NajwyŜszemu i Wiecznemu Kapłanowi, modlitwy i jakiekolwiek dobre uczynki spełnione
tego dnia za kapłanów Kościoła, aby On ich uświęcił i uczynił kapłanami według swojego
Serca, udziela się odpustu zupełnego, o ile tylko wyznają swoje grzechy w sakramentalnej
spowiedzi i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego: w dniach, w których będzie otwarty i
zamknięty Rok Kapłański, w dniu 150. rocznicy świątobliwego przejścia do nieba św. Jana
Marii Vianney’a, w pierwszy czwartek kaŜdego miesiąca, czy teŜ w jakiekolwiek inne dni,
które winny być wyznaczone dla poŜytku wiernych przez ordynariuszy miejsca.

Ze wszech miar wypada, aby w katedrach oraz kościołach parafialnych kapłani, pełniący
funkcje duszpasterskie, publicznie pokierowali owymi poboŜnymi praktykami, celebrowali
Mszę świętą oraz przyjmowali od wiernych wyznanie grzechów.

Osobom starszym, chorym oraz wszystkim tym, którzy ze słusznej przyczyny nie mogą wyjść
z domu, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu w sercu wypełnienia,

kiedy tylko będzie to moŜliwe, we własnym domu czy teŜ tam, gdziekolwiek zatrzyma ich
przeszkoda, trzech zwykłych warunków, udziela się równieŜ odpustu zupełnego, jeśli w
dniach wyŜej wyznaczonych odmówią modlitwy w intencji uświęcenia kapłanów oraz z
ufnością ofiarują Bogu przez Maryję, Królową Apostołów, choroby czy teŜ utrapienia
własnego Ŝycia.

Wszystkim wiernym wreszcie udziela się odpustu cząstkowego, ilekroć w intencji uproszenia
dla kapłanów wytrwania w czystości i świętości Ŝycia poboŜnie odmówią pięć razy Ojcze
nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu... na cześć Najświętszego Serca Jezusowego lub inną
zatwierdzoną w tym celu modlitwę.

Niniejszy dekret będzie obowiązywał przez cały Rok Kapłański. Bez względu na
jakiekolwiek dokumenty stanowiące co innego.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 25 miesiąca kwietnia, w święto
św. Marka Ewangelisty, w roku 2009 od Wcielenia Pańskiego.
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URBIS ET ORBIS

DECRETUM

Dono Sacrarum Indulgentiarum ditantur peculiaria spiritalia incepta per Sacerdotalem
Annum, in honorem Sancti Ioannis Mariae Vianney indictum, peragenda.

Instat dies qua centum et quinquaginta anni revoluti commemorabuntur a pio transitu in
caelum Sancti Ioannis Mariae Vianney, Parochi oppidi Arsensis, qui fuit hic in terris mirum
exemplar veri Pastoris facti servi gregis Christi.

Cum ergo eius exemplum natum sit excitare fideles, et praeprimis sacerdotes ad eius
imitandas virtutes, Summus Pontifex Benedictus XVI censuit maxime convenire, hac
occasione sumpta, ut a die XIX Iunii MMIX ad diem XIX Iunii MMX, peculiaris celebretur in
tota Ecclesia Annus Sacerdotalis, quo durante meditationibus piis, aliis actionibus sacris et
aliis opportunis inceptis, magis ac magis confirmentur sacerdotes in fidelitate erga Christum.

Quae quidem sacra periodus initium sumet in sollemnitate Sacr.mi Cordis Iesu, electa
nimirum in diem sanctificationis sacerdotalis, cum Summus Pontifex vesperas celebrabit
praesentibus sacris exuviis Sancti Ioannis Mariae Vianney ab Exc.mo Episcopo BellicensiArsensi Romam allatis. Ipse Beatissimus Pater Annum Sacerdotalem concludet in foro
petriano adstantibus ex toto orbe terrarum sacerdotibus, fidelitatem erga Christum et vinculum
propriae fraternitatis renovantibus.

Sacerdotes igitur orationibus et bonis operibus a Summo et Aeterno Sacerdote Christo
satagant obtinere ut Fide, Spe, Caritate aliisque virtutibus colluceant et consuetudine vitae
exterioreque quoque habitu indicentur esse plene bono spiritali populi dediti; quod quidem
cordi Ecclesiae maxime semper fuit.

Huic valde desiderato fini consequendo, apprime iuvabit donum Sacrarum Indulgentiarum,

quod Apostolica Paenitentiaria, per praesens Decretum iuxta ipsius Augusti Pontificis mentem
editum, durante Sacerdotali Anno benigne dilargitur:

A.- Sacerdotibus vere paenitentibus, qui quovis die saltem Laudes matutinas vel Vesperas
coram Ss.mo Sacramento, sive publicae adorationi exposito sive in tabernaculo adservato,
devote recitaverint et, prompto et generoso animo, celebrationi sacramentorum, praesertim
Paenitentiae, exemplum Sancti Ioannis Mariae Vianney imitati, sese praebeant, plenaria
misericorditer in Domino impertitur Indulgentia, quam etiam confratribus defunctis per
modum suffragii applicare possint, si, iuxta normam iuris, praeterea sacramentalem
confessionem instituerint, ad eucharisticum Convivium accesserint et ad mentem Summi
Pontificis oraverint.

Sacerdotibus, insuper, partialis conceditur Indulgentia, etiam confratribus defunctis
applicabilis, quoties ad vitam sancte ducendam et ad sacra munera, sibi commissa, sancte
persolvenda, preces rite adprobatas devote recitaverint.

B.- Omnibus christifidelibus vere paenitentibus, qui in ecclesia aut oratorio, et divino Missae
Sacrificio devote astiterint et pro Ecclesiae sacerdotibus obtulerint Iesu Christo, Summo et
Aeterno Sacerdoti orationes et quaecumque opera bona illa die peracta ut ipsos sanctificet et
faciat secundum Cor suum, plenaria conceditur Indulgentia, dummodo peccata sua
sacramentali paenitentia expiaverint et ad mentem Summi Pontificis preces fuderint: diebus,
quibus aperietur et claudetur Annus Sacerdotalis, die CL anniversario pii transitus Sancti
Ioannis Mariae Vianney, prima feria quinta cuiuslibet mensis aliisve quibusdam diebus a
locorum Ordinariis pro fidelium utilitate determinandis.

Summe convenit ut, in cathedralibus atque paroecialibus templis, sacerdotes, cura pastorali
fungentes, haec pietatis exercitia publice dirigant, Sanctam Missam celebrent fideliumque
confessiones excipiant.

Senibus, infirmis, omnibusque qui legitima causa domo exire nequeunt, concepta detestatione
cuiusque peccati et intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, in
propria domo seu ubi impedimentum eos detinet, plenaria pariter conceditur indulgentia, si
diebus supra signatis, preces pro sacerdotum sanctificatione recitaverint et aegritudines vel
incommoda propriae vitae Deo per Mariam, Reginam Apostolorum, fiducialiter obtulerint.

Omnibus fidelibus, denique, partialis conceditur Indulgentia, quoties ad sacerdotum
conservationem in puritate et sanctitate vitae impetrandam, quinquies Pater, Ave et Gloria in
honorem Sacr.mi Cordis Iesu devote recitaverint vel aliam ad hoc approbatam precem.

Praesenti durante Anno Sacerdotali valituro. Quibuscumque in contrarium facientibus non
obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXV mensis Aprilis, in festo S.
Marci, Ev., anno Dominicae Incarnationis MMIX.
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