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DEKRET
w sprawie mo2liwoSci uryskania odpustu
w czasie Nadnrryczaj nego Jubileuszu Milosie rdzia
w Diecezji Kieleckiej
Maj4c na uwadze papiesk4 bullg ,,Misericordiae vultus" z dnia II kwietnia 2015 r.
zapowiadajqcq Nadzwyczajny Jubileusz Milosierdzia oraz List Papieaa Franciszka do
PrzewodniczEcego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z dnia 1 wrzesnia 2015
r. dotyczqcy mozliwoSci uzyskania odpustu zupelnego z okazjitego| Jubileuszu - gdzie istnieje
w Roku Mitosierdzia dodatkowa mozliwoS6 zyskiwania odpustu zupelnego, zachowuj4c
powy1sze postanowienia Ojca Swigtego oraz normy prawa o odpustach zawarte w Kodeksie
Prawa Kanonicznego i Enchiridion Indulgentiarum z dnia 16 lipca 1999 r.postanawiam:

wierni w Diecezji Kieleckiej w Roku Milosierdzia do dnia 20 listopada 2016 r. moga
ryskad laskg odpustu zupelnego po spelnieniu zrvyczajnych warunk6w i crynnoSci,
z kt6rymi rwipzany jest zupelny odpust jubileuszowy.

1.

Jubileuszowy odpust zupelny mogq zyska(, wierni zakaadymrazem, gdy odbgdqpoboanq
pielgrzymkg do Drzwi Swigtych w wyznaczonych koSciolach diecezji kieleckiej oraz
nawiedzaj4c wyznaezone przeze mnie koScioly jubileuszowe. Do zyskania traski odpustu
zupelnego wuZne jest, aby czynnoS6 odpustowa byLa poLqczona zprzystqpieniem do
Sakramentu Pokuty i Pojednania, uczestniczeniem we Mszy Swigtej, przyjgciem Komuni Sw.
Ponadto konieczne jest, aby w czasie tego nabohnego nawiedzenia koSciola jubileuszowego
odm6wi6 wyznanie wiary oraz modlitwg za osobg Ojca Swigtego i w Jego intencjach.
KoScioly jubileuszowe w diecezji kieleckiej:

I.

KoScioly zlaskqDrzwi Swigtych:
azylika Katedralna w Kielcach
Bazylika Grobu Bozego w Miechowie
B
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Bazylika p.w. Sw. Marcina b.w. w Pacanowie
Bazylika p.w. Naro dzeniaNMP w WiSlicy

II. Pozostale koScioty jubileuszowe:
anktuarium
Sanktuarium
Sanktuarium
KoSci6l p.w.
KoSci6t p.w.

Milosie r dzia B ozego w Kielcach
Mgki Pariskiej w Imbramowicach
Matki Bozej Milosierdzia w Piekoszowie
Milosierdzia BoZego w Kazimierzy Wielkiej
Mitosierdzia Bozego w Piriczowie
KoSci6tr p.w.
ego w Busku Zdroju
KoSci6l p.w.
arzynie
KoSci6l p.w.
e
KoSci6l p.w. Bl. Wincentego Kadtrubka bp. w. w Jgdrzejowie.
S

qw.
qw.
Sw.

2. Odpust zupelny mog4 zyskal r6wniez te osoby, kt6re nie bgd4 mogty odby6 jubileuszowej
pielgrzymki, zwLaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, kt6rzy czgsto nie sq w stanie wyj5d
z domu. W tym celu maj4 orti ,,2 wiarq i radosn4 nadziejq przelywa6 ten moment pr6by,
poptzez przyjgcie Komunii Sw. lub uczestniczenie we Mszy Sw. i w modlitwie wsp6lnotowej,
r6wniez za poSrednictwem 62nych Srodk6w przekazv".
3. Id4c za szazeg6lowymi wskazaniami Ojca Swigtego Franciszka stwierdzam, ze odpust
ztpelny mog? takle zyskac wigZniowie doSwiadczajqcy ograniczenia wolnoSci, gdy, ufni
w Mitosierdzie Boze, bEdq uczestniczyl w kaplicach wigziennych w szczegolnych
nabozefstwach sprawowanych z okazji Roku Mitrosierdzia,bqd?w razie koniecznoSciwlqczq
sig w nie duchowo na modlitwie indywidualnej, odmawiaj1c takae v,ryznanie wiary orcz
modlitwg w za osobg Ojca Swigtego i wJego intencjach. Miejscami uzystania odpustu przez
wigZni6w bgd4 kaplice w Areszcie Sledczym w Kielcach oraz w Zaldadzie Karnym
w Piriczowie.

4. Przypominam ponadto, 2e Ojciec Swigty Franciszek w Roku Jubileuszowym upowaznit
wszystkich kaplan6w do rozgrzeszenia z grzechu aborcji os6b, kt6re jej dokonaty, jesli zaLujq
tego z catrego serca

i

proszq o przebaczenie.

5. PowyZszy dek'ret nale|y poda6 wiernym do wiadomoSci
grudnia 2015 r.

w III Niedzielg Adwentu

13

6. PowyZsze zarzydzenia obowiqzujq od dnia dzisiejszego do UroczystoSci Chrystusa Kr6la
WszechSwiata 20 listopada 2016 r.
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