Święty Franciszek i całkowite odpuszczenie grzechów znane jako odpust Portiunculi
Tłumaczenie artykułu Suzan Tassone na stronie internetowej: http://www.spiritdaily.com/portiunculaindulkgence.htm

Portiuncula – bardzo mały kawałek. Odnosi się do kawałka ziemi w AsyŜu, Włochy, który naleŜał do Benedyktynów.
Na tym kawałku ziemi zbudowany został kościół dedykowany Matce BoŜej, za czasów Św. Franciszka znajdował się
on w stanie całkowitej ruiny.
Św. Franciszek z uwagi za wielkie naboŜeństwo do Matki BoŜej zaczął tam Ŝyć i kościół reperować. Słyszał Aniołów
nieustannie odwiedzających kościół, więc nazwał kościół: „Św. Maryja od Aniołów”.
Benedyktyni chcieli przekazać mu ten kościół, lecz on, ze względu na wierność ubóstwu postanowił odnajmować go od
nich za roczną opłatą koszyka ryb z rzeki Tescio.
Tutaj właśnie Franciszek zaczął swoją posługę dla Chrystusa i Jego Kościoła.
Tutaj załoŜył swój zakon, tutaj przyjął Klarę jako swoją duchową córkę, tutaj zmarł, polecając ponad wszystko ten
kawałek ziemi swoim zakonnikom.
Pewnej nocy w lipcu 1216 Franciszek modląc się w maleńkim kościele Portiunculi pełen troski o zbawienie dusz prosił
o przebaczenie grzechów ludzkości.
Nagle olśniewające światło rozświetliło kościół i ukazał się Pan Jezus wraz ze Swoją Matką pośród lśniącej chmury,
otoczeni ogromną ilością Aniołów.
Franciszek w adoracji upadł na kolana. Wtedy Pan Jezus powiedział do niego: “Franciszku bardzo gorliwie modlisz się
o dobro dusz. Proś Mnie, czego pragniesz dla ich zbawienia.”

Franciszek wpadł w zachwyt a gdy powrócił do siebie powiedział: „Panie, ja, biedny grzesznik błagam Cię o udzielenie
odpustu wszystkim tym, którzy odwiedzą ten kościół i w pełni Ŝalu za grzechy je wyspowiadają. I ja proszę
Przenajświętszą Maryję, Twoją Matkę, pośrednika ludzi, Ŝeby wstawiła się za nimi prosząc o tą łaskę.”
Matka BoŜa z błaganiem zwróciła się do Swojego Syna. Pan Jezus odpowiedział:„Wielką rzeczą jest to, o co Mnie
prosisz, ale ty jesteś godzien nawet jeszcze większych rzeczy, Bracie Franciszku, i wielkich rzeczy dostąpisz. Tak więc
Ja akceptuję Twoją prośbę, ale ty będziesz musiał udać się do Mojego Wikariusza, któremu powierzyłem moc wiązania
i rozwiązywania w Niebie i na ziemi z prośbą w Moim Imieniu o udzielenie tego odpustu..”
Wraz z towarzyszem, Franciszek udał się do PapieŜa Honoriusza III prosząc go o udzielenie pozwolenia, aŜeby kaŜdy,
kto odwiedzi ten kościół i z pokornym sercem wyspowiada swoje grzechy mógł zostać oczyszczony z wszelkiego
grzechu i kary, i stać się takim jak gdyby właśnie został ochrzczony.
PapieŜ udzielił zgody na tą prośbę. Odpust został rozciągnięty na wszystkie kościoły parafialne na całym świecie.
Data została ustalona na czas od nieszporów w dniu 1 sierpnia aŜ do zachodu słońca w dniu 2 sierpnia, który jest dniem
święta Matki BoŜej od Aniołów. Mówi się, Ŝe Św. Franciszek otrzymał ten dar od Naszego Pana, poniewaŜ w dniu 1
sierpnia obchodzone jest Święto uwolnienia Św. Piotra z kajdanów i oswobodzenia z więzienia.
Jest to niesłychana demonstracja Miłosierdzia BoŜego oswobodzenia z kajdanów grzechu kaŜdego, kto w sposób
naboŜny ubiega się o uzyskanie odpustu spełniając jego warunki.
Potęga tego odpustu polega na tym, Ŝe temu, kto się o to ubiega zostają całkowicie odpuszczone grzechy popełnione od
dnia chrztu świętego aŜ do momentu przekroczenia progów kościoła parafialnego w celu uzyskania odpustu.
Warunki otrzymania „odpustu zupełnego przebaczenia grzechów AsyŜu” – dla siebie samego albo teŜ duszy osoby
zmarłej jest – co daje moŜliwość uwolnienia ogromnej ilości dusz z Czyśćca jest:
- Odbycie Spowiedzi, aŜeby znajdować się w stanie łaski – moŜna tego dokonać osiem dni przed, lub po tym dniu
- Udział w Mszy św. oraz przyjęcie Komunii św.
- Odmówienie: Wierzę w Boga…, Ojcze Nasz…, i modlitwę w intencji Ojca św.
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