
Dekret Penitencjarii Apostolskiej odno śnie przyznania specjalnych 
odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20 marca 2020 r.  

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, 
którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych 
w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym 
od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki 
masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem RóŜańca 
Świętego, poboŜnej praktyki Drogi KrzyŜowej lub innych form 
poboŜności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską 
i poboŜne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę 
w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą 
wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia 
eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak 
będzie to moŜliwe. 

Pracownicy słuŜby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy 
za przykładem Dobrego Samarytanina, naraŜając się na ryzyko 
zaraŜenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego 
Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu 
zupełnego na tych samych warunkach. 

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych 
samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym 
wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub 
Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej 
pół godziny, lub odmówienie róŜańca świętego, lub poboŜne odprawienie 
Drogi KrzyŜowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia BoŜego, 
w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę 
dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał 
do siebie. 

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu 
namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając BoŜemu miłosierdziu 
wszystkich i kaŜdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela 
wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, Ŝe byli 
naleŜycie dysponowani i zwykle za Ŝycia modlili się (w tym przypadku 
Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki).W celu uzyskania tego 
odpustu zaleca się uŜywanie krucyfiksu lub krzyŜa (por. Enchiridion 
indulgentiarum, nr 12). 

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie 
Chorych i WspomoŜycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoŜe 
cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam 
wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia. 

Niniejszy dekret jest waŜny niezaleŜnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej. 


