
Any de la fe 

Decret de la Penitenciaria Apostòlica 

- El Sant Pare recomana lucrar indulgències plenàries de la pena 
temporal pels propis pecats, i aplicables als difunts, durant l'Any de 
la fe (de 11/10/2012 a 24/11/2013). 

- Què significa la paraula indulgència? 

El verb "indulgeo" significa "ser indulgent" i també "concedir". La 
indulgència és, doncs, una cosa que se'ns concedeix, benignament, 
al nostre favor. 

- Què diu l'Església catòlica sobre les indulgències? 

El Catecisme de l'Església catòlica proporciona una definició més 
precisa: "La indulgència és la remissió davant Déu de la pena 
temporal pels pecats, ja perdonats, pel que fa a la culpa, que un 
fidel disposat i complint determinades condicions aconsegueix per 
mediació de l’Església, la qual, com a administradora de la 
redempció, distribueix i aplica amb autoritat el tresor de les 
satisfaccions de Crist i dels sants"(Catecisme 1471). 

- Què es perdona amb la indulgència? 

No perdonen els pecats, ja que el medi ordinari mitjançant el qual el 
fidel rep de Déu el perdó dels seus pecats és el sagrament de la 
penitència (cf. Catecisme 1486). Però, segons la doctrina catòlica, 
el pecat comporta una doble conseqüència: una "pena eterna" i una 
"pena temporal". 

- Què és la pena eterna? 

És la privació de la comunió amb Déu. Qui peca mortalment perd 
l'amistat amb Déu, privant-se, sinó es penedeix i va al sagrament de 
la penitència, de la unió amb Ell per sempre. Però encara que el 
perdó del pecat pel sagrament de la penitència comporta la remissió 
de la pena eterna, subsisteix encara l'anomenada "pena temporal". 

- Què és la pena temporal? 

La pena temporal és el sofriment que comporta la purificació del 
desordre introduït en l'home pel pecat. Aquesta pena s’ha de purgar 
en aquesta vida o en l'altra (al purgatori), perquè el fidel cristià quedi 
lliure dels rastres que el pecat ha deixat en la seva vida. 



- Qui concedeix la indulgència? 

La indulgència és com un indult, un perdó gratuït, d’aquestes penes 
temporals. L'Església no és l'autora, però sí la mediadora del perdó: 
del perdó dels pecats i del perdó de les penes temporals que 
comporten els pecats. Pel sagrament de la penitència, l'Església 
serveix de mediadora a Crist el Senyor que diu al penitent: "Jo 
t’absolc dels teus pecats". Amb la concessió d'indulgències, 
l'Església reparteix entre els fidels la medicina eficaç dels mèrits de 
Crist nostre Senyor, oferts per la humanitat. I en aquest tresor 
preciós dels mèrits de Crist estan inclosos també, perquè el Senyor 
els possibilita i fa seus, les bones obres de la Mare de Déu i dels 
sants, que bolquen la seva cura en l'home danyat pel pecat, perquè 
pugui recuperar-se aviat de les marques deixades per les ferides. 

- Quines condicions es necessiten per guanyar indulgències? 

Veritable penediment, confessió sagramental dins de la quinzena, 
combregar sagramentalment i pregar per les intencions del Papa 
(ordinàriament, rés del parenostre i del credo). 

- Quins dies es pot lucrar indulgència plenària: 

a) En participar en tres moments de missions o altres actes 
convocats a les esglésies. 

b) En pelegrinar a una basílica papal, catacumba, catedral, o 
lloc sagrat designat pel bisbe de la diòcesi i allí participar en alguna 
celebració sagrada, o dedicar un temps de recolliment amb 
meditacions piadoses. 

c) Els dies assenyalats pel bisbe diocesà. 

d) Un dia escollit lliurement per visitar el baptisteri en què ha 
estat batejat, renovant les promeses baptismals. 

*** 

Decret del Prelat de l'Opus Dei 

Podran guanyar el do de la indulgència plenària durant l'Any de la 
fe: 

a) Els qui acudeixin a l'església prelatícia de Santa Maria de la 
Pau, a Roma, en peregrinació, participant en una cerimònia 
sagrada, o romanguin per un cert temps en oració, concloent amb el 
parenostre, el credo i una invocació a la Mare de Déu i sant 
Josepmaria. 

b) Els dies següents, participant en una celebració eucarística 
solemne i afegint la professió de fe: 



25-11 Jesucrist, rei de l'Univers 
28-11 Erecció de l'Obra en prelatura personal 
30-11 Sant Andreu, apòstol 
8-12 Immaculada Concepció 
25-12 Nativitat del Senyor 
27-12 Sant Joan, apòstol i evangelista 
1-01 Santa Maria, Mare de Déu 
6-01 Epifania del Senyor 
14-02 Fundació de la secció de dones i de la Societat 
Sacerdotal de la Santa Creu 
19-03 Sant Josep, espòs de la verge Maria 
31-03 Resurrecció del Senyor 
8-04 L'Anunciació del Senyor 
20-04 Elecció i nomenament del Pare 
2-05 Dedicació de l'església prelatícia 
3-05 Sant Felip i sant Jaume, apòstols 
12-05 L'Ascensió del Senyor 
14-05 Sant Maties, apòstol 
19-05 Pentecosta 
26-05 La Santíssima Trinitat 
2-06 El santíssim Cos i Sang de Crist 
7-06 El Sagrat Cor de Jesús 
11-06 Sant Bernabé, apòstol 
26-06 Sant Josepmaria 
29-06 Sant Pere i Sant Pau, apòstols 
16-07 Mare de Déu del Carme 
25-07 Sant Jaume, apòstol 
15-08 L'Assumpció de la Mare de Déu 
24-08 Sant Bartomeu, apòstol 
14-09 L'Exaltació de la Santa Creu 
21-09 Sant Mateu, apòstol i evangelista 
29-09 Sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael 
2-10 Àngels custodis. Fundació de l'Obra 
28-10 Sant Simó i sant Judes, apòstols 
24-11 Jesucrist, rei de l'Univers 

c) Els qui participin en la benedicció Papal amb indulgència 
plenària que impartirà el prelat en la solemne celebració de la festa 
de sant Josepmaria (26.06.2013). 


