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Prot. N. 404/19
DEKRÉTUM
a Loretói boldogságos Szűz Mária megünneplésének felvételéről
az Általános Római Naptárba
A középkor óta tisztelet övezi a loretói Szent Ház eredeti kegyhelyét, amelyet mind a mai
napig hívő zarándokok sokasága látogat meg Isten Igéjének megtestesülésébe vetett hitük
táplálásáért.
E kegyhely felidézi a Megtestesülés misztériumát, és látogatóit arra készteti, hogy
szemléljék az "idők teljességét", amikor Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született; hogy
elmélkedjenek az Angyal szavairól, amely a Jó Hírt hozta, és a Szűz szavairól, amellyel ő az
isteni hívásra válaszolt. A Szentlélektől megárnyékozva az Úr alázatos szolgálója az istenség
hajlékává lett, s így a szent Egyház tiszta képévé.
Ez a fent nevezett kegyhely szorosan kötődik az Apostoli Szentszékhez, a pápák dicsérték
és az egész világ számára ismertté vált, nem kevésbé, mint a szentföldi Názáret, képes
különleges módon felragyogtatni a Szent Család evangéliumi erényeit.
A Szent Házban Megváltónk és az Egyház Anyjának képe előtt, szentek és boldogok
mondtak igent hivatásukra, s betegek kértek vigasztalást szenvedésükben. Isten népe itt
kezdte el dicsérni és kérlelni Máriát a loretói litániával, amelyet a világ minden táján
ismernek. Kiváltképp azok, akik repülővel utaznak, találják meg benne égi pártfogójukat.
Mindezek fényében Ferenc pápa főpapi tekintélyével úgy határozott, hogy a Loretói
Boldogságos Szűz Mária választható emléknapja az Általános Római Naptárban legyen
december 10-e: az a nap, amely Loretóban ünnep, és amelyet minden évben ünnepelnek. Ez az
ünneplés legyen segítségére minden embernek, különösen a családoknak, a fiataloknak és a
szerzeteseknek abban, hogy kövessék az evangélium tökéletes tanítványának, a Szűzanyának
erényeit, aki (Krisztust) az Egyház Fejét megfoganva vele együtt minket is övéiként fogadott
el.
Ennek következtében az ünnepnek minden naptárban, a Misekönyvben és az Imaórák
liturgiájában meg kell jelennie. Az ehhez tartozó szövegeket jelen rendelkezéshez csatoltuk, és
azok, a püspöki konferenciák által jóváhagyott fordításait, e Dikasztérium általi megerősítést
követően közzé kell tenni.
Minden egyéb más rendelkezés érvényét veszíti.
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