
 
Prot. N. 564/22/I 

 

 

DEKRET 

 

Penitensi Apostolik, dengan maksud untuk meningkatkan devosi umat beriman dan 

untuk memperoleh keselamatan jiwa-jiwa, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Paus 

Fransiskus, mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Yang Mulia Kardinal Kevin 

Joseph Farrel, Prefek Dikasteri Untuk Awam, Keluarga dan Kehidupan, pada kesempatan 

Hari Kakek Nenek dan Orangtua se Dunia yang kedua, yang telah ditetapkan oleh Tahta 

Suci pada hari Minggu keempat bulan Juli, dengan hormat menganugerahkan indulgensi 

penuh dari kekayaan surgawi gereja di situasi biasa (Sakramen Tobat, Perjamuan Ekaristi 

dan doa intensi untuk Tahta Suci) kepada kakek-nenek, para lanjut usia dan semua umat 

beriman yang didorong oleh semangat penebusan dosa dan cinta kasih sejati  

mengambil bagian dalam kesempatan Hari Kakek Nenek dan Orangtua se Dunia II, 

perayaan agung yang akan dipimpin oleh Bapa Suci  Fransiskus di Basilika Kepausan 

Vatikan, yang dengan cara berbeda-beda akan disiarkan di seluruh dunia pada tanggal 

24 Juli 2022, indulgensi yang juga diberikan bagi kepentingan jiwa-jiwa di api penyucian.  

 

 

Pengadilan Kerahiman ini juga memberikan Indulgensi Penuh pada hari yang sama 

kepada umat beriman yang akan membaktikan waktu secara cukup untuk mengunjungi 

saudara-saudara lanjut usia yang membutuhkan atau dalam kesulitan (seperti yang sakit, 

yang ditinggalkan, yang cacat [berkebutuhan khusus]) baik secara langsung ataupun 

virtual, melalui media, 

 

Demikian juga dengan cara yang sama dapat menerima indulgensi penuh, penghapusan 

dari dosa apapun dan dengan memenuhi tiga kondisi biasa [Kan. 996], para orangtua 

yang sakit dan semua yang tidak dapat meninggalkan rumah mereka karena alasan 

serius, jika mereka secara rohani mengikuti acara kudus Perayaan Dunia ini, dengan 

mempersembahkan kepada Allah yang berbelaskasih doa-doa, kesakitan dan peneritaan 

hidup mereka, terutama pada saat kotbah Tahta Suci dan aneka perayaan yang disiarkan 

melalu media komunikasi.  

 



 
Oleh karena itu, kesempatan untuk memperoleh rahmat ilahi melalui kuasa Kunci Gereja 

ini lebih mudah dilaksanakan melalui pelayanan pastoral, Penitensi Apostolik ini dengan 

tegas meminta kepada para imam, yang dilengkapi dengan kemampuan ini untuk 

mendengarkan pengakuan, untuk siap menyediakan diri mereka dengan ramah dan 

murah hati untuk merayakan sakramen Tobat. 

 

Keputusan ini berlaku untuk Hari Kakek dan Orangtua se Dunia yang Kedua. Sekalipun 

ada ketentuan yang bertentangan hal itu. 

 

Diberikan di Roma, dari Tahta Penitensi Apostolik, 30 Mei 2022. 

 

Mauro Card. Piacenza 
Penitenziere Maggiore 

 
Krzysztof Nykiel 

Reggentea 
 


