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Por mercê de Deus e da Santâ Sé Apostólica

Bispo Diocesano de EunáPolis
Costa do Dêscobrimento

DECRETO DE ABERTURA DO ANO JUBILAR
DA DIOCESE DE EUNÁPOLIS

PROCLAMAÇÃO DE ABERTURÂ DO ANO JUBILAR EM TODA A DIOCESE DE
ET]NÁPoL§ PoR OCASIÃO DoS 25 ANOS DE SUA CRIAÇÃO E EXISTÊNCIA

A todos que este nosso DECRETO virem, saudações, paz, bênção e todo bem no Senhor. Aos 12 de

juúo de 1996, o santo Padre o Papa São João Paulo II, de quem celebramos neste ano o centenário de

seu nascimento, criou a Diocese de Eunápolis através da Bula Papal Múnus Apostolórum e nomeou

concomitantemente o seu primeiro Bispo Diocesano, Dom José Edson Santana Oliveira. Em

preparação para a solene celebração do Jubileu dos 25 anos de criação da Diocese de Eunápolis, um

marco histórico da nossa camiúada de fé, um Tempo da Graça e de copiosas bênçãos de Deus, que

acontecerá no dia 12 de juúo de 2021. Transcorridos esses 25 anos sob a matemal proteção de Nossa

Seúora Auxiliadora, padroeira diocesana, DECRETO aberto um Ano Jubilar em todo teÍritório da

Diocese de Eunápolis, em comemoração por seus 25 anos de criação e existência. O Jubileu será

iniciado no dia 12 de juúo de 2020, e será concluído no dia 12 de juúo de 2021, día do aniversário

da criação da Diocese de Eunápolis. Na Missa Solene de encerramento do Jubileu o Bispo Diocesano

de Eunápolis concederá a Bênção com Indulgência Plenária à todos que estiverem devidamente

preparados para recebê-la. Cada Paróquia da Diocese, Comunidade Paroquial e Casa Religiosa

celebrará a abertura do Jubileu na Missa do dia 12 de juúo próximo e rezará no final das Missas,

reuniões e êncontros a Oração do Jubileu. Em razão da pandemia vivida no Brasil neste ano, a

Comissão Diocesana do Jubileu otganizará oportunamente uma programação que possa contar com a

participação de toda a Diocese de Eunápolis. Este nosso Decreto, depois de devidamente assinado,

seja anotado no Liwo de Tombo da Diocese e de cada Paróquia, seja lido nas Missas, fixado no mural

das igrejas, seja amplamente divulgado nos meios de comunicação e entre em vigor na data de sua

promulgação. Dado e passado nesta Curia Diocesana, aos 11 de junho de 2020, na Solenidade do

Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.

Santos


