RENDELET
a bfcsri elnyer6s6re kijeliilt templomokr6l a Nagyszombati
F6egyhrf,zmegy6ben a H6tffj dalmri Szfizanya Jubileumi Ev6ben
Az Apostoli Penitenciara a Szentatya, Ferenc p6pa megbizhsa alapjan a HltfSjdalmri
Szitzanya, Szlov6kia F6v6d6szentj6nek Jubileumi Ev6re, mely 2014. janudr l-161 december 31-

ig van meghirdetve, a teljes bricsri elnyer6s6nek lehet6sdg6t adomrlnyozta. A teljes bricsri

a

szokott felt6telek mellett nyerhet6 el: szentgy6n6s, szenthldozirs ds ima a Szentatya szdndekitra.
Az oszinte biinb6natot tart6 Krisztus-hivrik naponta egyszer nyerhetnek teljes bricsrit, melyet
onm agukert vagy k<izb enj 6w a a tisztitotuzben sz enve d6 I elkekert i s fel aj Snlhatnak.
A hivek 6nmaguk6rt vagy az elhunl lelkek javara teljes bricsrit nyerhetnek:

a. a

Sasvdri H6tf5jdalmf Szinanya Nemzeti Szent6ly6be tdrt6n6 minden egyes
zarindoklat alkalm6val, ahol r6szt vesznek valamilyen liturgikus imSdshgon, vagy legal6bb
megfelel6 id6t t<iltenek ott dsszeszedetten, j6mbor elm6lkeddsben, amit a Miaty6nk, a
Hiszekegy, valamint a Szizanyithoz sz6l6 foh6sz, 6s legaldbb egy tized r6zsafiz6r
elim5dkoz6s6val fejeznek be;

b. Sztiz l|l{'6rta iinnepein - Sziiz M6ria Szepldtelen Szive (irrinius 28.), Sarl6s
Boldogasszony - Sziiz Mfria lftogatisa Erzs6betn6l (itilius 2.), Nagyboldogasszony - Sziiz

mennybev6tele (augusztus 15.), Boldogsfgos Sziiz Miria kirflynd (augusztus 22.),
Kisboldogasszony - Sziz Miria sziilet6se (szeptember 8.), R6zsafiiz6r Kir6lyn6je (okt6ber
7.), Szirz Miria bemutatisa a templomban (november 21.), Botdogsigos Sziiz Mfria
szepl6telen fogantatdsa (december 8.) - zarSndoklat alkalm6val,ha megldtogatjdk a Jubileumi
Evre kijeldlt ternplomok b6rmelyik6t, 6s itt reszt vesznek Eucharisztikus iinnepslgenvagy az
Ima6rilk Liturgi6j6n, vagy jilmbor lelkiilettel elim6dkozzhka fentebb felsorolt im6ds6gokat.
A Nagyszombati Flegyhinmegydben a Hetfi$dalmri Szrizanya Jubileumi Ev6ben teljes
bricsti elnyer6s6re a kdvetkez6 templomokat jeloltem ki:

Mfria

-

f6templomok:

-

esperesitemplomok: aDunaszerdahelyiNagyboldogasszonyPl6biniatemplom
a Galintai Szent Istvin Kirily Pl6biniatemplom
a Galg6ci Szent Mihily Arkangyal Pl6bfniatemplom
az Ogyallai Szent L6szl6 Pldb6niatemplom
a Komfromi Szent Andris Pl6b6niatemplom
a Vdgfjhelyi Sziiz M6ria Sziilet6se Pl6bdniatemplom
a P6sty6ni Szent Istvfn kirily Pl6biniatemplom
a Szeredi Keresztel6 Szent Jinos Pl6bdniatemplom
a Szomolinyi Sziiz Miria Sziilet6se Pl6biniatemplom
a Vfgsellyei Szent Margit Pl6b6niatemplom
zarindokhelyek a Dercsikai Nagyboldogasszony Pl6biniatemplom
a Tall6si Szenthdromsdg Pl6biniatemplom
a V6gmagyarfdi Szenthiroms6g Pl6biniatemplom
a Pozsonyrtidasi H6tfiij dalmf Sziizanya Pl6biniatemplom

-

a Nagyszombati Keresztel6 Szent Jinos Sz6kesegyhiz
a Nagyszombati Szent Mikl6s Bazilika

-

aHfitfdrjdalmri Szizanyfinak
szentelt ternplomok:
a Csriszt6i H6tfijdalmrft Sziizanya-templom
a Vriglukai H6tfijdalmf Sziizanya-templom
a Csipk6si H6tffjdalmli Sziizanya-templom
a Szilashizai Hdtfijdalmf Sziizanya Pl6biniatemplom
a Forn6szegi H6tfnjdalmrl Sziizanya-templom

A Zsliki H6tfijdalmf Sziizanya-templom
a P6sty6ni H6tffjdalmrfl Sziizanya jezsuita k{polna
a Vittenci H6tfijdalmf Sziizanya-kipolna
a Galinta-Hody-i H6tffjdalmf Sziizanya szalilzi krflpolna
a Csall6kiiznidasdi H6tfij datmf Sziizanya-kipolna
kiv6lasztott
ternplomok:

a

Nagykosztoldnyi Szent Vitus Pl6bfniatemplom

c.2014. szeptember 15-6n, a H6tfijdalmf Sziizanya F6iinnep6n, minden templomban
vagy megszentelt helyen, ahol jrimbor lelkiilettel elim6dkozzSk a fentebb emlitett
im6ds6gokat a hit terj ed6s66rt Szlov6kiriban.
Azok

Krisztus-hiv6k, akiket id6s koruk vagy srilyos betegs6gtik gdtol, teljes bricsrit
nyerhetnek, ha 6szinte btinbfnatot tartanak 6s elhatarozzhk,hogy amint lehets6ges, a
HdtflijdalmuSzizanya k6pe vagy szobra el6tt teljesitik a hilrom szok6sos felt6telt, l6lekben
csatlakoznak valamely jubileumi iinneps6ghezvagy zar6ndoklathoz, 6s aSzitzanyhnkereszttil
felaj6nlj6k az irgalmas Istennek im6ds6gaikat 6s szenved6seiket.
a

A

papoknak, akik rendes vagy deleg6lt gy6ntatdsi fakultdssal rendelkeznek, 6s a
Hdtflijdalmi Szizanya Jubileumi Ev6ben a kijel<ilt ternplomokban a pasztor6ci6s szeretet 6ltal
vezefrte gyakran, k6szs6gesen 6s nagylelktien kiszolg6ltatj6k a btinb6nat szents6g6t, a CIC 508
kAn. l$. alapjrin a penitenciSrius kanonoknak fenntartott jogk<ir<ikkel ruh6zom fel, t.i. alatae
sententiae, hivatalosan ki nem nyilvrinitott 6s az Apostoli Szentsz6knek fenn nem tartott
cenztnfk al6l a szents6gi fi6rumon feloldozhatnak; azonban e felhatalmazhs tovibb nern
delegSlhat6 (CIC 508. k6n. - 1-2 $).
Egyidejiileg elrendelem, hogy a papok e rendeletet min6l el6bb ismertessdk a hivekkel,
6s a Hdtflijdalmtszitzanya Jubileumi Eve folyamiin legyen kozz6t6ve a Nagyszombati
F6egyhrizmegye minden templom6nak hirdet 6tihlf$an.
Kelt Nagys zombatban, 20T 4. febru6r I I -6n,
a Lourdes-i Boldogsdgos Sztiz M6ria iinnep6n
Prot. sz.: l2l2l14
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