
Odpust  zupełny  dla  pielgrzymów  nawiedzających  Sanktuarium  Matki  Bożej  Pani
Smardzowickiej w roku Jubileuszu 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu

JUBILEUSZOWY  ODPUST ZUPEŁNY

dla  nawiedzających kościół pw. Matki Bożej od 03.05.2022 r.  do 31.10.2023 r.

Penitencjaria Apostolska udziela wiernym  odpustu zupełnego.

Odpust mogą zyskać:

wierni,  którzy  nawiedzą  kościół  p.w.  Matki  Bożej  Różańcowej  i  będą  tam  pobożne
uczestniczyć  w obchodach rocznicowych,  albo przynajmniej  spędzą określony czas na
modlitwie przed Obrazem Pani Smardzowickiej,  kończąc ją  odmówieniem: Ojcze  nasz,
Wierzę w Boga oraz wezwań do Najświętszej Maryi Panny.

Pozostałe warunki zyskania odpustu:

* spowiedź sakramentalna /odprawiona wcześniej/

* zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek  grzechu

* przyjęcie Komunii Świętej

* modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w
czyśćcu.

 

Osoby  w podeszłym wieku,  chorzy  i  wszyscy,  którzy  z  poważnej  przyczyny  nie  mogą
opuszczać domu,  mogą także uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

* zerwanie z przywiązaniem do  jakiegokolwiek grzechu

*  łączność  duchową  z  obchodami  rocznicowymi  poprzez  ofiarowanie  Bogu  swojej 
modlitwy i cierpienia oraz doświadczanych niedogodności życia

* modlitwa w intencjach Ojca Świętego

*  wzbudzenie  pragnienia  wypełnienia   trzech  przyjętych  zwyczajowo  warunków,  gdy
tylko będzie   to możliwe /spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła Matki Bożej
Różancowej/

 

Penitencjaria Apostolska, czyli jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, wspomagająca papieża
w przewodzeniu Kościołowi, do kompetencji której należy między innymi udzielanie w
imieniu  Ojca  Świętego  odpustów,  stosownym  dekretem,  na  czas  trwania  Roku
Jubileuszowego,  aż  do  dnia  31  października  2023  roku,  udzieliła  pielgrzymom
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nawiedzającym  Sanktuarium  Pani  Myślenickiej  odpustu  zupełnego  pod  zwykłymi
warunkami.

1. D E K R E T

PENITENCJARIA  APOSTOLSKA,(  czyli  jedna  z  dykasterii  Kurii  Rzymskiej,
wspomagająca papieża w przewodzeniu Kościołowi)  na mocy uprawnień przyznanych jej w
specjalny  sposób  przez  Jego  Świątobliwość  Ojca  Świętego  Franciszka,
z  Bożej  Opatrzności  Papieża,  łaskawie  zezwala  Najdostojniejszemu
i Najczcigodniejszemu Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu Biskupowi Kieleckiemu,
aby  podczas  Jubileuszu  Najświętszej  Maryi  Panny  Różańcowej  ze  Smardzowic,  w  dniu
wybranym  ze  względu  na  pożytek  wiernych,  po  złożeniu  Boskiej  Ofiary,  wszystkim
zebranym wiernym, którzy prawdziwie pokutując i poruszeni miłością w tejże Mszy Świętej
będą uczestniczyć, udzielił papieskiego Błogosławieństwa z możliwością uzyskania odpustu
zupełnego  pod  zwykłymi  warunkami  (spowiedź  sakramentalna,  komunia  eucharystyczna
i modlitwa w intencjach polecanych przez Papieża).

Wierni, którzy przyjmą pobożnie  papieskie Błogosławieństwo, chociażby z powodu
uzasadnionej okoliczności nie brali fizycznie udziału w świętych obrzędach, będą mogli –
zgodnie z przepisem prawa – zyskać odpust zupełny, byleby tylko z pobożnym nastawieniem
ducha śledzili same obrzędy przy pomocy środków ( przekazu)w chwili, gdy się odbywają.

2. DEKRET

PENITENCJARIA  APOSTOLSKA,  dla  pomnożenia  pobożności  wiernych
i  zbawienia  dusz,  na  mocy  uprawnień  przyznanych  jej  w  specjalny  sposób  przez  Jego
Świątobliwość Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, wziąwszy pod uwagę
prośby  przysłane  do  niej  niedawno  przez  Najdostojniejszego  Księdza  Biskupa  Jana
Piotrowskiego, Biskupa Kieleckiego, wraz Proboszczem Parafii  Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej w Smardzowicach, w pięćdziesiątą rocznicę koronacji wizerunku Najświętszej
Maryi  Panny  Różańcowej,  z  największym  nabożeństwem  przechowywanego  w  kościele
parafialnym,  który  jest  diecezjalnym  sanktuarium  maryjnym,  w  tejże  diecezji  się
znajdującym,

wszystkim  wiernym  łaskawie  udziela  z  niebiańskich  skarbców  Kościoła  odpustu
zupełnego pod zwykłymi  warunkami  (spowiedź  sakramentalna,  komunia  eucharystyczna i
modlitwa  w  intencjach  Ojca  Świętego),  jeśli  prawdziwie  pokutując
i poruszeni miłością od 3 maja 2022 roku do 31 października 2023 roku, nawiedzą w formie
pielgrzymki  kościół  parafialny,  czyli  diecezjalne  sanktuarium  Najświętszej  Maryi  Panny
Różańcowej i  wezmą tam pobożnie udział  w jubileuszowych obrzędach lub przynajmniej
przed  obrazem  Najświętszej  Maryi  Panny  ku  czci  publicznej  wystawionym  poświęcą
stosowny czas na pobożne rozmyślania, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem Apostolskim
oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny. Odpust ten będą mogli także ofiarować jako
pomoc dla dusz wiernych w czyśćcu cierpiących.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą
wychodzić  z  domu,  również  będą  mogli  otrzymać  odpust,  jeśli  –  wzbudziwszy  w  sobie
obrzydzenie do jakiekolwiek grzechu i zamiar spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech



zwykłych  warunków  –  dołączą  duchowo  do  jubileuszowych  obchodów,  ofiarując
miłosiernemu Bogu modlitwy i swe cierpienia albo trudności własnego życia.

Aby przeto  dzięki  miłości  pasterskiej  umożliwić  łatwiejszy  dostęp  do Bożej  łaski,
którą  można  zyskać  poprzez  klucze  Kościoła,  Penitencjaria  usilnie  prosi,  by  Proboszcz  i
kapłani wyposażeni w upoważnienie do przyjmowania spowiedzi ochoczo i wielkodusznie
oddawali się sprawowaniu sakramentu Pokuty.

Niniejszy dekret ma ważność jednorazową. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne
postanowienia.

Dane  w  Rzymie,  w  siedzibie  Penitencjarii  Apostolskiej,  w  XXV  dniu  miesiąca
kwietnia, w roku Wcielenia Pańskiego 2022.
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