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BENEDYKT XIV

Non ambigimous 30 maja 1741
Nie pielęgnować wątpliwości,
Czcigodni Bracia, że osoby, które przylegają do religii katolickiej wiedzieć jak cały Kościół, aby szerzyć świat
chrześcijański, mogą zdecydować się na to, jednym z głównych bastionów prawej doktrynie wielkopostny
szybko. Naszkicował razem po raz pierwszy w Prawo i Proroków, a konsekrowany na przykładzie Pana naszego
Jezusa Chrystusa, przekazywane z apostołów, gdziekolwiek przepisane przez kanoników Święte, jest mile
widziany i obserwowane przez cały Kościół od jego początków.
Oczywiście, jak podał w dół starożytnych Ojców, z utworzeniem tego wspólnego remedium na nas, że grzeszymy
codziennie, możemy również związany z Krzyża Chrystusa, osiągnąć coś, co On nam dał. Jednocześnie,
oczyszczone przez post na ciele i duszy, przygotowujemy się do uczczenia najgodniejszych sposób święte
tajemnice naszego odkupienia przez pamięć Męki i Zmartwychwstania, obchodzony z większą powagą
szczególnie w okresie Wielkiego Postu.
Przez post, niemal znak naszej walki, jesteśmy wybitny przez wrogów Kościoła, odwróci błyskawicę boskiej
zemsty i, z pomocą Bożą, jesteśmy chronieni przez upływem dni Principles ciemności.
Z jego nieprzestrzegania wyłania się nieistotna szkoda na chwałę Bożą, niedelikatna nieumiejętność wobec religii
katolickiej i pewne niebezpieczeństwo dla wiernych; rzeczywiście jest pewne, że nieszczęścia narodów,
śmiertelne nieszczęścia, publiczne i prywatne, nie pochodzą gdzie indziej.
Jak daleko, jak niekonsekwentne, jak sprzeczne jest obecne zachowanie tych, którzy pościli z perswazji i
szacunku dla Wielkiego Postu i innych dni poświęconych postom, głęboko zakorzenionych w umysłach
wszystkich katolików; jak daleko jest ona usuwana z autentycznej doktryny postu i praktyki zawsze
obserwowanej, wszędzie i przez wszystkich. Wy, Czcigodni Bracia, którzy dobrze znacie obyczaje i
przyzwyczajenia narodów powierzonych waszej trosce, dla waszej szczególnej przenikliwości, rozpoznajecie to
wszystko z większą liczbą dowodów niż wszyscy.
Na pewno, bo dla nas miejsca to wybitny obserwatorium rząd apostolski, pokazuje nowości narodów, nie
możemy narzekać, że najświętsze przestrzegania wielkopostny szybko, aby uczynić go mniej łatwo dozować
wszędzie, bez wyjątku, do lekkich i non-pilne powody, zostało niemal całkowicie wyeliminowane, w takim stopniu,
aby spowodować właściwe wzajemnego oskarżania tych, którzy podążają za religię prawosławną, natomiast
zwolennicy herezji szydzą i radujmy. Jesteśmy bardzo zasmuceni, że ten zgubny korupcja wielu dodać licencję,
która sprawdziła się na do tego stopnia, bez należytym uwzględnieniem apostolskich nauk i przepisów świętych,
aby promować bankiety bezkarności w czasie postu, publicznie i imbandire w niedopuszczalny sposób
zakazanych wyroków skazujących.
Napędzane tym samym być szczery i dokuczliwy obawy, zwracamy się do Was, Czcigodni Bracia: Nie możemy,
nie zabiegać o swój zapał do tego wielkiego zadania świętego apostolstwa Mamy powierza się znaleźć remedium
na tego zła i opracować odpowiednie przepisy aby wykorzenić te nadużycia z korzeni. Dlatego, Czcigodni Bracia,
nasza radość i Matki korony, wzięte razem nie ma nic bardziej miłe Bogu, nic bardziej nadaje się do naszego
duszpasterstwa, nic bardziej użyteczne dla trzody powierzone naszej opiece, wykonane prekursorami ze słowami
2

Powrót do strony tytułowej
i przykład, że płoną w sercach wiernych pragnienie, aby wznowić z większym przekonaniem jako zdrowego
wysiłku pokuty i oddaniem, stale pozostają wierni i wykonywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dlatego właściwa służba ojcowskiej troski i miłosierdzia wymaga, abyście wszyscy dali do zrozumienia, że nikt
nie może wydawać bez właściwej motywacji i porady dwóch lekarzy. Zwolnienie z Lenten czczo dla całej
populacji miasta lub kategorii osób, bez rozróżnienia, powinny być wymagane, z wyjątkiem pilnych i poważnych
potrzeb i z poszanowaniem tego Apostolską, ilekroć trzeba przyznać nie przywłaszczając jej w sposób bezczelny
i stanowczy, ani nie żądając jej od Kościoła w wyniosły i arogancki sposób, ponieważ wiemy, jak używać go w
pewnych miejscach.
Nawet jeśli nie ma powodu, aby zilustrować, co jest najpoważniejszą potrzebą, chcemy, abyście dobrze wiedzieli,
jak w takiej sytuacji musimy przede wszystkim zająć się jednym posiłkiem. Nawet tutaj, w Rzymie, postępując w
bieżącym roku z powodu pilnych powodów dyspensy, wyraźnie postanowiliśmy, że nie może mieć miejsca
dyskretna, zgodna z prawem lub zakazana konwencja.
Dlatego, jak jesteśmy przekonani, że powinniśmy postępować z wielką ostrożnością w udzielaniu odpustów, i nie
mogło być inaczej, ponieważ będziemy musieli zdać sprawę do Najwyższego Sędziego, w tym przypadku
uważamy, że powinno być pobierane z sumieniem. W tym samym czasie, możemy poprosić o braterstwie i
błagam Pana, aby ci, którzy nie potrafią przestrzegać dyscypliny wspólnej pokutę do wszystkich wiernych, trzeba
zaprosić ich tak, jak każdy z nich może sugerować ich oddanie, nie zaniedbuj inne prace odpokutować litości jego
grzechy i prosić o przebaczenie od Boga. z wielkim zapałem starają się znaleźć najlepszy sposób, aby leczyć
rany, które są otwierane w kruchej ludzkiej natury i nie wprowadza rimarginarle poście oczyszczacz, odkupując
zamówienia winni ludzkiej słabości przez dzieła pobożności,
Czekając na ulgę i komfort naszych ciężkich utrapienie od swojej duszpasterskiej troski i miłości niż Tęsknię, my
z całego serca udzielam wam, czcigodni bracia, apostolskie błogosławieństwo pełne obfitych łask niebieskich,
aby przedłużyć do Twoich ludzi ,
Chcemy również kopii obecnej, nawet wydrukowanej, podpisanej przez notariusza i opatrzonej pieczęcią
kościelnej osobowości, aby zachować ten sam autorytet co oryginał i być rozpoznawanym wszędzie tam, gdzie
są one upubliczniane.
W Rzymie, w pobliżu Santa Maria Maggiore, pod pierścieniem Rybaka, 30 maja 1741 r., W pierwszym roku
naszego Pontyfikatu.
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