PENITENCIARIA APOSTÒLICA
Prot. N. 653/09/I

BEATÍSSIM PARE,
Jaume Traserra Cunillena, Bisbe de Solsona, confiat en la Divina Misericòrdia, i
recordant els grans beneficis espirituals que l’Any Eucarístic va reportar al poble cristià,
humilment implora a la Vostra Santedat que puguin guanyar la Indulgència Jubilar des
del dia 11 del propvinent mes d’abril fins al dia vuit del mes de maig de l’any de dos
mil onze, els fidels que piadosament visitin el Santuari del Sant Dubte d’Ivorra, aquells
dies en què s’hi celebraran especials exercicis de devoció amb gran concurrència de
gent per commemorar els deus segles transcorreguts, des que, mentre el sacerdot Bernat
Oliver celebrava la missa aclaparat pel dubte, es van manifestar signes evidents de la
presència real de Nostre Senyor Jesucrist en l’Eucaristia, quan va sobreeixir la sang del
calze, va empapar els corporals i les estovalles fins a la pedra de l’altar i va caure
abundosament sobre el terra.
L’Excm. sol·licitant confia plenament que d’aquestes solemnes celebracions en
provindrà un gran profit per a la professió i vida cristiana dels seus fidels. Però, a fi que
els fidels se sentin moguts més intensament al reconeixement i amor de l’inefable
Misteri de Fe i puguin treure’n fruits espirituals abundantíssims, hi ajudarà especialment
el do de la Indulgència, prova i testimoni de la paterna benevolència de Vostra Santedat
i al·licient en tota la Diòcesi per a la consolidació del vincle jeràrquic i filial envers
Vostra Santedat i el Bisbe propi.
I que Déu, etc.
Dia III de Novembre de MMIX, en la festa
de Sant Ermengol Bisbe
La Penitenciaria Apostòlica, per encàrrec del Summe Pontífex, de bon grat
concedeix la Indulgència plenària amb les condicions acostumades (Confessió
sacramental, Comunió eucarística i pregària a les intencions del Summe Pontífex), que
podran guanyar en el Santuari del Sant Dubte els cristians que es penedeixin de debò i
que podran aplicar també a les ànimes del Purgatori a mode de sufragi:
a.- sempre que participin devotament a les celebracions jubilars o a actes
espirituals en honor de Jesús en el SSm. Sagrament.
b.- sempre que visitin el Temple jubilar en forma de peregrinació i davant la
sagrada relíquia solemnement exposada a la veneració pública, almenys durant un temps
raonable s’esmercin a la contemplació, acabant amb el Parenostre, el Credo i unes
invocacions a la Benaurada Verge Maria.
Els fidels piadosos, impedits per la malaltia o una altra causa greu, també podran
guanyar la Indulgència plenària, si, detestant tot pecat i fent propòsit d’acomplir, tan
aviat com puguin, les tres condicions acostumades, s’uneixin espiritualment a les

celebracions de l’Aniversari, tot oferint a la Misericòrdia de Déu els seus precs i
sofriments o limitacions.
A fi que, en benefici de la caritat pastoral, l’accés a la consecució del perdó diví
per la mediació del ministeri de l’Església esdevingui més fàcil, aquesta Penitenciaria
demana encaridament que els sacerdots dotats de les oportunes llicències per a oir
confessions, es prestin espontàniament i generosament per a la celebració de la
Penitència a l’església parroquial jubilar.
La present valdrà durant l’any jubilar. Sense que res pugui impedir-ho.
Per encàrrec de l’Excm. Arquebisbe Penitencier Major
+ Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv., Regent
Ioannes Maria Gervais, Secretari

