
 Najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych postanowił, że odpust 
zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym 
reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach 

 Ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach otrzymają 
pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin chorych i ci, którzy narażając się 
na zarażenie, pomagają pacjentom z koronawirusem 

 Watykan wyjaśnił, że rozgrzeszenie ogólne bez wyznawania grzechów może 
mieć miejsce w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci 

Zgodnie z wytycznymi, aby otrzymać odpust zupełny, wierni zarażeni 

koronawirusem, poddani reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych 

domach, muszą wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, 

łącząc się duchowo za pośrednictwem mediów z celebracją Mszy Świętej, 

odmawianiem Różańca Świętego, praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi 

formami pobożności, albo przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i 

pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Mają też ofiarowywać tę 

próbę duchową w duchu wiary i miłości względem braci, pragnąc wypełnić 

warunki zwyczajne (spowiedź sakramentalną, Komunię eucharystyczną i 

modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego), tak szybko, jak będzie to 

możliwe. 

Zaznaczono, że pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin chorych i ci, którzy 

narażając się na zarażenie, pomagają pacjentom z koronawirusem, otrzymają ten 

sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach. 

Rozgrzeszenie ogólne możliwe w zagrożeniu życia 

Drugim opublikowanym dokumentem jest nota regulująca kwestie spowiedzi w 

czasie epidemii koronawirusa. Odnosi się ona do powagi obecnych okoliczności, 

szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych infekcją pandemiczną. 

Penitencjaria Apostolska w wydanym dziś dokumencie podkreśla, że spowiedź 



indywidualna jest zwyczajowym sposobem sprawowania sakramentu 

pojednania, podczas gdy rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi 

indywidualnej, nie może być udzielone, chyba że istnieje bezpośrednie 

niebezpieczeństwo śmierci. 

Nota wskazuje również, że to zawsze do biskupa diecezjalnego należy ustalenie, 

„na terenie własnego okręgu kościelnego i w zależności od poziomu pandemii, 

przypadków poważnej konieczności, w których zgodne z prawem jest udzielenie 

rozgrzeszenia ogólnego: na przykład przy wejściu do oddziałów szpitalnych, gdzie 

hospitalizowani są zakażeni wierni zagrożeni śmiercią, stosując w miarę 

możliwości i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności środki 

nagłaśniające, aby można było usłyszeć rozgrzeszenie”. 

Penitencjaria dodaje, że należy rozważyć potrzebę i celowość utworzenia, w razie 

potrzeby, w porozumieniu z władzami sanitarnymi, grup „nadzwyczajnych 

kapelanów szpitalnych”, także na zasadzie dobrowolności i zgodnie z normami 

ochrony przed zarażeniem, w celu zagwarantowania niezbędnej pomocy 

duchowej chorym i umierającym. 

„Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania 

rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z 

miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o 

przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu 

towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak 

najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie 

grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)” – czytamy w dokumencie. 

 

 

 

 

 


