DEKRET
Den fullständiga avlaten för avlidna kristna utsträcks detta år till hela november
månad, med ändring av därmed förknippade villkor och fromma gärningar, för
att det kristna folket skall känna trygghet.
Åtskilliga skrivelser har nyligen inkommit hit till Apostoliska Penitentiariet från många
biskopar med begäran om att det detta år, på grund av covid-19-pandemin, skall ske en
modifiering av bestämmelserna om de fromma gärningar som är villkoret för den fullkomliga
avlat som kan komma själarna i skärselden till godo enligt avlatshandboken Enchiridion
indulgentiarum, nr. 29, § 1. Därför har detta Apostoliska Penitentiarium på särskilt uppdrag
av vår helige Fader påven Franciskus, med glädje beslutat och förordnat att följande skall
gälla under innevarande år, för att undvika sammanblandningar med bruk som man i vissa
länder har förbjudit eller avrått ifrån:
a. En fullkomlig avlat ges dem som i from avsikt besöker kyrkogården, eller på vanligt
sätt ber för de avlidna enbart i tanken, under någon av de åtta dagarna i perioden 1-8
november. Denna bestämmelse kan nu tillämpas, dock bara under åtta dagar som
inte måste följa på varandra men fritt kan väljas av den enskilde troende, under hela
månaden november detta år.
b. En fullkomlig avlat gäller den 2 november, på Alla själars dag, för dem som fromt
besöker en kyrka eller ett kapell och där ber Fader vår och trosbekännelsen. Denna
bestämmelse kan tillämpas, inte bara på söndagen före eller efter 2 november eller
på Alla helgons dag, utan på vilken dag som helst under november, efter den enskilde
troendes eget val.
Gamla och sjuka som, exempelvis på grund av myndigheternas bestämmelser, inte
kan lämna hemmet och uppsöka de heliga platserna, kan erhålla denna fullkomliga
avlat om de i sitt inre förenar sig med dem som besöker sådana andaktsställen. De
skall då uppväcka avsky för all slags synd och fatta beslutet att vid första möjliga
tillfälle uppfylla de tre vanliga villkoren (bikt, kommunion och bön enligt den helige
Faderns intention) och ber fromma böner för de avlidna (till exempel laudes eller
vesper i tidebönen för de avlidna, eller rosenkransen, eller den gudomliga
barmhärtighetens rosenkrans, eller andra böner som är särskilt omtyckta av de
troende ifråga) inför en bild av vår Herre Jesus Kristus eller den saliga jungfrun Maria.
De kan också, som andlig läsning, läsa en evangelieläsning ur lektionariet för
begravning, eller utföra en barmhärtighetsgärning, och uppoffra sina smärtor och sitt
eget livs besvärligheter till den barmhärtig Guden.
För att Guds förlåtelse lättare skall finnas tillgänglig genom kyrkans nyckelmakt
uppmanar detta Penitentiarium alla präster med biktfullmakt att villigt och generöst
ställa sig till förfogande för att höra bikt och dela ut den heliga kommunionen.
Emellertid äger den anvisning som detta Apostoliska Penitentiarium har utfärdat för
förvaltningen av försoningens sakrament under covid-19-pandemin fortsatt giltighet.

Eftersom själarna i skärselden blir hjälpta av de troendes förböner, i synnerhet det
välbehagliga mässoffret (Dekretet om skärselden, Tridentinska konciliet, tjugofemte
sessionen) ombeds alla präster att på Alla själars dag frambära mässan tre gånger,
enligt anvisningarna i den apostoliska konstitutionen Incruentum Altaris, utfärdad 10
augusti 1915 av påven Benedictus XV, i fromt minne bevarad.
Rom, i Apostoliska Penitentiariets byggnad, 22 oktober 2020, den helige Johannes
Paulus II:s minnesdag.
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