
STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA
WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

 cierpiący  na  koronowirusa,  przebywający  na  kwarantannie  na
polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

 pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się
chorymi na koronawirusa;

 ofiarujący  nawiedzenie  Najświętszego  Sakramentu  lub  Adorację
Eucharystyczną  lub  lekturę  Pisma  Świętego  przez  co  najmniej  pół
godziny,  lub  odmówienie  Różańca  Świętego,  lub  pobożne
odprawienie  Drogi  Krzyżowej,  lub  odmówienie  Koronki  do
Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o
koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla
tych, których Pan powołał do siebie;

 będący  w  niebezpieczeństwie  śmierci,  pod  warunkiem,  że  byli
należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu
zupełnego:

 nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

 być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego
przekazu podczas celebracji  Mszy Świętej,  Różańca Świętego,  Drogi
Krzyżowej lub innej formy pobożności 

lub 
przynajmniej  odmówić  Wyznanie  Wiary,  Ojcze  nasz  i  pobożne
wezwania  do  Najświętszej  Maryi  Panny,  przy  jednoczesnym
ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

 mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to
będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej,
modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

 



INSTRUKCJA DO „ŻALU DOSKONAŁEGO”  

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli
taki,  który  przeżywamy  ze  względu  na  miłość  do  Boga,  połączony  z
pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich.  

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Ponadto [sobór] naucza, że chociaż zdarza się,
iż  skrucha  ta  jest  niekiedy  dzięki  miłości  doskonała  i  pojednuje  człowieka  z
Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania
tego nie  należy  przypisywać samej  skrusze bez zawartego w niej  pragnienia
sakramentu. Skrucha zaś niedoskonała - zwana «atritio», która zwykle powstaje
z przemyślenia brzydoty grzechu lub ze strachu przed gehenną i karami - jeśli w
nadziei przebaczenia wyklucza wolę grzeszenia, oświadcza [sobór], nie tylko nie
czyni człowieka hipokrytą i większym grzesznikiem, ale jest prawdziwym darem
Boga i poruszeniem Ducha Świętego, nie zamieszkującego jeszcze w duszy, ale
tylko poruszającego, przez co wsparty penitent przygotowuje sobie drogę do
sprawiedliwości” (Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, r. 4). 

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w nr 1452: „Gdy żal wypływa z miłości
do Boga miłowanego nade wszystko,  jest  nazywany ‘żalem doskonałym’  lub
‘żalem z miłości’ (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie.  Przynosi
on  także  przebaczenie  grzechów  śmiertelnych,  jeśli  zawiera  mocne
postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie
to możliwe”. 

W PRAKTYCE ZATEM: 

W  sytuacji,  gdy  nie  ma  możliwości  wyznania  grzechów  przed  kapłanem,
należy: 

1)  wzbudzić  w  sobie  pragnienie  przyjęcia  sakramentu  pokuty  (z
postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji); 

2)  zrobić  rachunek  sumienia  i  w  odniesieniu  do  wykrytych  grzechów
postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do
spowiedzi sakramentalnej); 

3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga –
tak uczciwie, jak tylko potrafimy; 

4) [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach
pokuty za grzechy; 

5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo). 



INSTRUKCJA DO KOMUNII DUCHOWEJ  :     

Sobór  Trydencki  (1551)  naucza:  "Odnośnie  do  korzystania  z  tego  świętego
sakramentu  ojcowie  nasi  słusznie  i  mądrze  rozróżnili  trzy  sposoby  jego
przyjmowania.  Uczyli,  że:  jedni  przyjmują  go  tylko  sakramentalnie,  jak
grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając
ów  podawany  niebiański  chleb  -  żywą  „wiarą,  która  działa  przez  miłość”  -
odczuwają  jego  owoc  i  pożytek;  inni  wreszcie  przyjmują  go  zarówno
sakramentalnie,  jak  i  duchowo"  -  Sobór  Trydencki,  Dekret  o  Najświętszym
Sakramencie Eucharystii, r. 8. 

W PRAKTYCE ZATEM  :

W sytuacji,  gdy nie ma możliwości  przyjęcia  komunii  św. poprzez spożycie
Ciała/Krwi  Pańskiej,  można  -  jeśli  się  jest  w  stanie  łaski  uświęcającej  -
wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej
formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. 

Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. 

Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji
mszy św. (ale UCZESTNICTWA - a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie
innych  rzeczy...).  W  innych  przypadkach  zacząć  warto  od  aktu  pokuty,
rozważenia  czytań  z  dnia,  a  przed  aktem  komunii  duchowej  odmówić
Modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem godzien...". 


