
Prot. Nº 21/1/1321 

DECRETO 

A Penitenciária Apostólica, para incrementar a religiosidade dos fiéis e a salvação das almas, por 
mandato especial do Santo Padre em Cristo, Senhor nosso Francisco, pela Providência Divina 
Papa, acolhendo o recente pedido apresentado pelo Reverendo Padre Fábio Antonelli, 
Procurador-Geral da Pequena Obra da Divina Providência, por ocasião das celebrações solenes 
em homenagem a São Luís Orione, fundador da Pequena Obra, valendo-se dos tesouros 
celestiais da Igreja, benignamente concede a indulgência plenária de 12 de março a 29 de 
agosto de 2022, sob as condições habituais (Confissão sacramental, Comunhão eucarística e 
oração de acordo com as intenções do Sumo Pontífice) aos fiéis verdadeiramente arrependidos 
e movidos pela caridade, indulgência que podem aplicar, por meio de sufrágio, também às 
almas dos fiéis no Purgatório, se visitarem em peregrinação uma igreja dos Padres e das Irmãs 
da Obra da Divina Providência, em qualquer lugar, e aí participarem devotamente das 
celebrações do Jubileu, ou pelo menos estando por um tempo razoável diante dos restos 
mortais de São Luís Orione com aspirações piedosas que sejam concluídas com a Oração do 
Senhor, com o símbolo de fé e com invocações à Virgem Maria e a São Luís Orione. 

Os idosos, os doentes e todos aqueles que, por algum motivo, não podem sair de casa, também 
poderão obter a mesma indulgência, com a firme intenção de detestar todo pecado e com a 
intenção de cumprir, tão logo possível, as três condições habituais se, diante de uma imagem de 
São Luís Orione, se unirem espiritualmente às celebrações jubilares oferecendo orações, os 
próprios sofrimentos e as dificuldades da vida a Deus misericordioso. 

Esta Penitenciária recomenda aos Padres da Pequena Obra da Divina Providência que se 
ofereçam pronta e generosamente à celebração da Penitência para que o acesso ao perdão 
divino, a ser obtido através do poder das chaves da Igreja, possa ser facilitado pela caridade 
pastoral. 

Este decreto é válido apenas nesta ocasião. Não obstante qualquer disposição em contrário. 

Dado em Roma, da Sede da Penitenciária Apostólica, em 24 de janeiro no Ano do Senhor de 
2022.  

Penitenciário: Cardeal Mauro Piacenza  

Regente Mor: Krzysztof Nykiel Regent 


