سد اﻹلهي ،ليس فقط ِلتنال لقب أم
بسر التّج ُ
مريم العذراء ُكليّة الطوبى التي ُختمت ّ
بيقين ُمطلق ،بل لكي تشارك المسيح أيضا ً في عمل الخﻼص على الرغم من كونها
ﷲ
ٍ
بخﻼصها.
خاضعة للحالة التي ساهمت هي نفسها
ِ
إن ِهبات أم ﷲ هذه ،وبوحي ٍ من مشاعر اﻹيمان ،تأخذ مكانا ً ثابتا ً في قلوب جميع
المؤمنين بابنها يسوع ،بحيث أن كل من يُريد أن ينال نعمةً من فضائل واستحقاقات
المسيح ،يلتجأ اليها ب ُحريّة الهية وبتواضع تام.
على ضوء هذه الحقائق ،وﻷكثر من سبعة قرون ،يسير جمع المؤمنين من جميع
أنحاء العالم المسيحي ،مدفوعين ِبثقة نحو أم ﷲ ،الى بيت "لوريتو" ال ُمقدّس ،لﻼحتفال
بتعبﱡ ٍد فريدِ ،بذِكرى الكلمة اﻹلهيّة الذي أصبح إنسانا ً في أحشاء مريم العذراء.
نعم ِه
حقاً ،أن ﷲ الغني
بالمراحم ،و ِبشفاعة اﻷم العذراء ،ﻻ يتوقّف عن سكب ِ
ِ
السماوية ُهنا في هذا البيت ،من أجل الحياة الروحيّة والحياة الجسديّة.
بعد فترة من انتهاء الحرب العالمية اﻷولى ،التي استحقت أن تُدعى "مذبحة
فظيعة وغير مجدية" ،واعتمادا ً على قِراءة عﻼمات اﻷزمنة على ضوء الكمال ،أعلن
البابا بنديكتوس الخامس عشر في  24آذار " ،1920الطوباويّة مريم العذراء ال ُملقبّة
بسيدة لوريتو ،شفيع ًة للطيّارين".
بعد هذه ال ُمقدِمات ،ولكي تكون اﻻحتفاﻻت الرسمية لهذه الذكرى المئوية اﻷولى،
حافزا ً حقيقيا ً لتثبيت اﻹيمان والرجاء والمحبة في قلوب المؤمنين ،ولترسيخ المشاعر
وبروح
الكاثوليكية للكنيسة والشركة مع الكرسي الرسولي ،واﻻلتزام باﻷنظمة الكنسية،
ٍ
قرر اﻷب اﻷقدس البابا فرنسيس ،منح هبة الغُفران الكامل على النحو اﻵتي:
أبويّة ،ﱠ
 يُمنح المؤمنين من إنعامات الكنوز السماويّة والمغفرة اﻻلهية ،هبة الغُفران الكامللجميع الخطايا بمناسبة هذا اليوبيل المئوي في لوريتو ،في بازيليك مزار البيت
ال ُمقدّس من تاريخ  8كانون اﻷول  2019وحتى تاريخ  10كانون اﻷول .2020
 يمكن أن تُقدم صﻼوات الغفران هذه على نية اﻷنفس المطهرية أيضاً ،بتوبةالمؤمنون ال ُمصلّين توبة حقيقية ،من خﻼل اﻻعتراف والتقديس ،و ال ُمشاركة ب ُ
طقوس
كرمة عامةً ،في إطار
اﻹجﻼل للطوباويّة مريم العذراء ،أو أمام إحدى أيقوناتها ال ُم ّ
زمني كافي لهذا الغرضُ ،مستغرقين ِبصﻼوا ٍ
ت من أجل نشر اﻹيمان ومن أجل
نوايا الحبر اﻷعظم ،خاتمين صﻼواتهم بصﻼة "اﻷبانا" و"قانون اﻹيمان"
واﻻبتهاﻻت للطوباوية مريم العذراء ،خصوصا ً "طلبة العذراء" والصﻼوات
الخاصة بهذا اليوبيل المئوي.

 من الممكن ممارسة هذه ال ِنعم الروحية ونيل منفعتها في أماكن العبادة الخاصة)كابيﻼ( الموجودة في المطارات المدنية والحربية أيضاً .وكذلك في أماكن العبادة في
إدارات الطيران العسكرية ،كما أنه يمكن الحصول على الموافقة ﻷي طلب ذات
صلة ،بحسب ال ُمتبّع في الكنيسة ،من قبل سيادة المونسنيور فابيو دالشين ،رئيس
أساقفة لوريتو؛
 إن المسنين والمرضى وجميع ال ُمتعذر عليهم الخروج من البيت ﻷسباب خارجة عنأرادتهم ،يمكنهم أن يتّحدوا روحيا ً مع أولئك الذين سيقومون فعليا بهذه الزيارة
التّقويّة ،فيستطيعون نيل هذه النعم على ح ٍد سواء ،بابتعادهم عن الخطيئة ،و ِبنيّة
اﻻمتثال في أقرب وقت ممكن للشروط الثﻼثة المطلوبة ،وبوجود صورة صغيرة
لمريم العذراء سيدة لوريتو ،وتﻼوة الصلوات المذكورة أعﻼهُ ،مقدمين بتواضع كل
اﻵمهم ومصاعبهم الرحيم ولمريم العذراء.
سلطة الكنيسة،
لذلك ،إن هذه الفرصة للحصول على النعمة اﻹلهية من خﻼل ُ
ممكن أن تتحقق بسهولة أكبر بواسطة المحبّة الراعوية ،وهذا العمل التكفيري يتطلّب
العمل الدؤوب من قبل رجال الدين والمكرسين في لوريتو والمكرسين والذين يخدمون
بروح سخية و ُمستعدة دائما ً لممارسة
في المطارات ،كما يتطلب منهم أن يُكرسوا أنفسهم
ٍ
سر المصالحة وخدمة المناولة المقدسة للمرضى.
ّ

هذا المرسوم ساري المفعول لمدة عام اليوبيل بأكمله ،حتى اذا وجدت تعليمات مخالفة.
أُعطي إلى مقر المجمع الرسولي للغُفرانات في اﻷول من تشرين اﻷول .2019

نيافة الكاردينال
ماورو بياشينزا

رئيس المجمع الوصي
سيادة المطران كرزيستوف نيكيل

