
2 august: Porțiuncula: Ziua Marii Iertări 
 

 Este vorba de o indulgență plenară 
care poate fi obținută în toate bisericile 
parohiale și franciscane de la ora 12.00 a 
zilei de 1 august până la ora 24.00 a zilei 
de 2 august. În biserica Porțiuncula din 
Assisi se poate obține în orice zi din an. 
Sărăcuțul (Sf. Francisc) a obținut 
indulgența de la papa Honoriu al III-lea 
la 2 august 1216, după o viziune avută în 
bisericuță. 

Maiestuoasa bazilică Sfânta Maria a 
Îngerilor, construită cu sprijinul papei 
Pius al V-lea începând cu anul 1569 și 
care se ridică la circa patru kilometri de 
orașul Assisi, conține între zidurile sale 
vechea capelă a Porțiunculei, legată de 
memoria Sf. Francisc de Assisi. Astăzi, 
pe fațada ei se află o frescă reprezentând 
instituirea Iertării de la Assisi, operă a 
lui G. F. Overbek din Lübeck (1829-

1830), care a voit astfel să decoreze acel loc atât de însemnat. 
 

 Cum a apărut ZIUA MARII IERTĂRI? 
 

Relatarea apare în actul fratelui Teobald, episcop de Assisi, unul din 
documentele cele mai răspândite. Într-o noapte de iulie a anului 1216, Sf. 
Francisc, în timp ce stătea în genunchi în fața altărașului Porțiunculei, cufundat 
în rugăciune, văzu deodată o străfulgerare care lumină zidurile umilei biserici. 
Așezați pe tron, înconjurați de nenumărați îngeri, apărură, într-o lumină 
orbitoare Isus și Maria. Mântuitorul îl întrebă pe Robul său ce har ar dori 
pentru binele oamenilor. Sf. Francisc, umil, răspunse: „Întrucât cel care-ți 
vorbește, o, Dumnezeule milostiv, este un sărman păcătos, acesta îți cere 
îndurare pentru frații săi păcătoși; și toți cei care, căiți, vor trece pragul 
acestui loc, să primească de la tine, Doamne, care le vezi neliniștea, 
iertarea greșelilor săvârșite”. „lucrul pe care-l ceri, o, frate Francisc, e mare 
– îi zise Domnul –, dar tu ești vrednic de lucruri mai mari, și de lucruri mai 
mari vei avea parte. Primesc așadar rugăciunea ta, dar cu condiția ca tu să ceri 
vicarului meu pe pământ, din partea mea, această indulgență”. 

 



Cererea adresată papei Honoriu al III-lea. 
Așadar, la revărsatul zorilor, Francisc, luând cu 
sine doar pe fratele Masseo di Marignano, se 
îndreptă spre Perugia, unde se afla papa atunci. 
Ședea pe scaunul lui Petru, după moartea marelui 
Inocențiu al III-lea, papa Honoriu al III-lea, om 
bătrân dar foarte bun și evlavios, care împărțise 
săracilor tot ce avea. Pontiful, după ce ascultă 
relatarea viziunii din gura Sărăcuțului din Assisi, 
întrebă pentru câți ani cerea această indulgență. 
Francisc răspunse că el cerea „nu ani, ci suflete” și 
că voia „ca oricine venea la această biserică 
spovedit și căit, să fie absolvit de  toate păcatele sale, de vinovăție și pedeapsă, 
în cer și pe pământ, din ziua botezului până în ziua și ora în care a intrat în 
această biserică”. Era vorba de o cerere neobișnuită, având în vedere că o 
astfel de indulgență era acordată numai celor care primeau Crucea pentru 
eliberarea Sfântului Mormânt, devenind cruciați. 

Într-adevăr, papa atrase atenția Sărăcuțului că „Nu se obișnuiește la 
curtea romană să se acorde o astfel de indulgență”. Francisc replică: „Ceea ce 
eu cer nu este din partea mea, ci din partea Celui care m-a trimis, adică 
Domnul nostru Isus Cristos”. De aceea, în ciuda opoziției Curiei, pontiful îi 
acordă ceea ce i se cerea. La despărțire, pontiful îl întrebă pe Francisc – care 
era fericit pentru privilegiul acordat – unde pleca „fără un document” care să 
ateste cele obținute. „Sfinte Părinte, răspunse sfântul, mie îmi ajunge cuvântul 
vostru! Dacă această indulgență este lucrarea lui Dumnezeu, se va gândi El 
cum să-și manifeste lucrarea; eu nu am nevoie de niciun document, această 
foaie trebuie să fie Preasfânta Fecioară Maria, Cristos notarul iar îngerii 
martori”. Așadar indulgența fu obținută „vivae vocis oraculo” (prin viu grai). 
 
 Instituirea oficială 
 
 În ziua de 2 august 1216, în fața unei mari mulțimi, Sf. Francisc, în 
prezența episcopilor din Umbria care erau plini de bucurie, promulgă Marea 
Iertare, pentru fiecare an, în acea dată, pentru cel care, pelerin și căit, ar fi 
trecut pragul bisericuței franciscane. În anul 1279, fratele Pietro di Giovanni 
Olivi scria că „această indulgență este de mare folos poporului, care astfel e 
îndemnat spre spovadă, căință și ispășirea păcatelor, chiar în locul în care, prin 
Sfântul Francisc și Sfânta Clara, fusese revelată starea de viață evanghelică 
adaptată acestor timpuri”. 
 



În ce condiții se poate primi indulgența plenară? 
 

 primirea dezlegării pentru păcatele proprii în Spovada sacramentală; 
 participarea la Sf. Liturghie și la Împărtășania euharistică; 
 vizitarea bisericii;  
 rugăciunea Crezului, pentru a reînnoi mărturisirea de credință și a afirma propria 

identitate creștină, și Tatăl nostru, pentru a ne reafirma demnitatea de fii ai lui 
Dumnezeu, primită la Botez; 

 o rugăciune după intenția Papei, pentru reafirmarea propriei apartenență la 
Biserică, al cărei fundament și centru vizibil este Pontiful Roman.  

 

Când se poate obține „Iertarea de la Assisi”? 
 

 În sanctuarul de la Porțiuncula, la Assisi, datorită și unui decret special al 
Penitențiariei Apostolice din 15 iulie 1988 (Portiuncolae sacrae aedes), se poate 
obține indulgența, pentru sine sau pentru defuncții proprii, în aceleași condiții, 
de-a lungul întregului an, o indulgență pe zi. 

 În bisericile parohiale și în bisericile franciscane din toată lumea, începând de la 
ora 12.00 (prânz) a zilei de 1 august până la ora 24.00 a zilei de 2 august. 

 

Ce este indulgența? 
 

 În Catehismul Bisericii Catolice (CBC), la numerele 1478-1479 se 
citește: „Indulgența se obține prin Biserică; în virtutea puterii de a lega și a 
dezlega acordată ei de Isus Cristos, Biserica intervine pentru un creștin și îi 
deschide tezaurul meritelor lui Cristos și ale sfinților, ca să primească de la 
Părintele îndurărilor ștergerea pedepselor vremelnice datorate păcatelor. 
Astfel, Biserica nu vrea numai să-i vină 
în ajutor acelui creștin, ci și să-l 
îndemne la fapte de pietate, de pocăință 
și de iubire”. 
 „Deoarece credincioșii răposați 
aflați în purificare sunt și ei membri ai 
aceleiași comuniuni a sfinților, îi putem 
ajuta, printre altele, obținând indulgențe 
pentru ei, astfel încât să fie scutiți de 
pedepsele vremelnice pentru păcate”. 

 
Preluare după un articol din „Famiglia cristiana” din 01/08/2019 

 
 
Imaginile reprezintă: 
1. Bisericuța Porțiuncula, în care Sf. Francisc a cerut și primit harul Marii Iertări 
2. Interiorul bisericuței Porțiuncula 
3. Bazilica Sf. Maria a Îngerilor, care adăpostește, în interior, Bisericuța Porțiuncula 


