Prot. N. 317/14/I

Penitencjaria Apostolska
Ojcze Święty.

Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski, wraz z Proboszczem parafii świętego Wojciecha w Gawłuszowicach, znajdującej się na terenie tejże Diecezji, z należnym szacunkiem przedstawił co następuje: wspólnota parafialna od dnia 30 listopada
bieżącego roku aż do dnia 22 listopada roku 2015 obchodzić będzie osiemsetną rocznicę jej kanonicznego erygowania.
Wypada, aby wierni wcześniej należycie przygotowali się na przeżywanie tej
rocznicy przez uczynki poboczne, spowiedź i dzieła miłosierdzia, by w sposób należyty
podziękować Bogu za to szczególne dobrodziejstwa udzielone członkom tejże parafii,
w której bez wątpienia dokonują się nadprzyrodzone tajemnice ludzkiego zbawienia.
Wielce upragniony cel tych obchodów, czyli wzrost cnót Wiary Nadziei i Miłości,
wyrażających się w postępowaniu według zasad Ewangelii; z pewnością łatwiej będzie
mógł być osiągnięty, jeśli wierni będą ubogaceni odpustami, dla zgładzenia tych następstw grzechu, które są usuwane przez kary doczesne. Z tej to przyczyny tenże
Biskup zwraca się z prośbą do Waszej Świątobliwości, abyś udzielił im łaskawie tego
nadzwyczajnego daru.
Dnia 29 października 2014 roku
Penitencjaria Apostolska, z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, chętnie
udziela możliwości uzyskania przez wiernych będących w szczerym usposobieniu
pokutnym, w kościele parafialnym świętego Wojciecha, Odpustu zupełnego po należytym wypełnieniu zwykłych warunków (spowiedzi sakramentalnej, przyjęcia Komunii
świętej i modlitwy zgodnie z intencją Ojca Świętego), jeśli pobożnie będą brać udział w
obchodach rocznicowych: a.- w dniach 30 listopada 2014 roku i 22 listopada 2015 roku
w których będzie uroczyste otwarcie i zamknięcie rocznicy parafialnej; b.- ilekroć będą
uczestniczyć w pielgrzymce zbiorowej, lub indywidualnej do tejże świątyni; c.- w innych
uroczystych obchodach rocznicowych określonych przez Biskupa Diecezjalnego.
Aby zaś łaski, udzielone na mocy władzy kluczy Kościoła ku pożytkowi dusz, były
łatwiej dostępne, Penitencjaria usilnie prosi, aby Proboszcz i inni kapłani wyposażeni
we władzę sprawowania sakramentu pokuty chętnie i ochoczo w świątyni przeżywającej rocznicę słuchali spowiedzi i często udzielali Komunii świętej chorym.
Niniejsze pismo będzie mieć moc w czasie trwania jubileuszu parafii świętego
Wojciecha. Żadne prawa przeciwne nie mogą stać temu na
przeszkodzie.
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