
Odpusty w Nadzwyczajnym  Roku Miłosierdzia  

 

Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i 

sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście 

do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej 

Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli. To pewne novum w praktyce 

watykańskiej. Do tej pory tego typu dokumenty publikowane były 

przez Penitencjarię Apostolską. Tym razem, ze względu na wagę 

przesłania tego roku, list napisał sam Papież. „Pragnę, aby 

Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako 

dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego 

umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz 

bardziej skuteczne" – pisze we wstępie Franciszek. 

 

Ojciec Święty pragnie, by „jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem 

miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i 

przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”. Aby uzyskać odpust, wierni mają odbyć 

krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych 

przez biskupa diecezjalnego, a także w czterech bazylikach papieskich w Rzymie. Tam też będzie 

możliwość uzyskania odpustu. Dla Franciszka jest ważne, by ten moment był połączony przede 

wszystkim z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne 

będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz w intencjach, 

które nosi on „w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”. 

Możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu mają również ci, którzy nie będą mogli odbyć 

jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie 

wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, 

poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również 

za pośrednictwem różnych środków przekazu”. 

Franciszek nie zapomina także o więźniach, którzy doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz 

zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują 

na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe i szczerze pragną na 

nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Dlatego też „w 



kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej 

celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście 

przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w 

stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności” – pisze Papież. 

Franciszek zwraca uwagę także na znaczenie uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. 

„Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak 

uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z 

pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”. Ojciec Święty wskazuje ponadto, że będzie go można 

uzyskać również dla zmarłych. „Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak też możemy, w 

wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich 

od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej 

szczęśliwości” – pisze Franciszek. 

Sporo miejsca Papież poświęca kwestii należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię 

przyjmowania nowego życia. Dotyczy to zwłaszcza dramatu aborcji i kobiet, które się jej poddały. 

„Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu 

blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; 

jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia 

Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do 

Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem” – napisał Franciszek. Z tego też powodu w Roku 

Jubileuszowym postanowił upoważnić wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu aborcji 

osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Kapłani powinni się 

zatem do tego wielkiego zadania dobrze przygotować. 

Ostatnia uwaga papieskiego dekretu dotyczy wiernych, którzy z różnych powodów uważają za 

stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Zdaniem 

Franciszka ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza nikogo. Ojciec Święty ufa, że w bliskiej 

przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i 

przełożonymi Bractwa. Tymczasem jednak, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych 

wiernych, Franciszek rozporządził, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do 

Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem 

rozgrzeszenie.  

 



Jubileuszowy odpust zupełny mogą zyskać wierni za każdym razem, gdy odbędą pobożną 

pielgrzymkę do Drzwi Świętych w wyznaczonych kościołach diecezji kieleckiej oraz nawiedzając 

wyznaczone przeze mnie kościoły jubileuszowe. Do zyskania łaski odpustu zupełnego ważne jest, 

aby czynność odpustowa była połączona z przystąpieniem do Sakramentu Pokuty i Pojednania, 

uczestniczeniem we Mszy Świętej, przyjęciem Komuni Św. Ponadto konieczne jest, aby w czasie tego 

nabożnego nawiedzenia kościoła jubileuszowego odmówić wyznanie wiary oraz modlitwę za osobę 

Ojca Świętego i w Jego intencjach.  

Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz 

Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka dotyczącym odpustu z okazji tegoż Jubileuszu, istnieje 

w Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) dodatkowa możliwość 

zyskiwania odpustu zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go 

uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe) warunki 

w łączności z czynem (dziełem) obdarzonym odpustem.  

I. Warunki stałe są następujące:  

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);  

2. przyjęcie Komunii św.;  

3. modlitwa według intencji Ojca Świętego;  

4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.  

 

II. Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny obdarzone odpustem:  

1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych 

otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych 

przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z 

Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne 

będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – 

oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (List). 

 

2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, 

starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we 

Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem 

osoby, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę 



wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych 

warunków, gdy tylko będzie to możliwe.  

3. Więźniowie mogą zyskać odpust zupełny w kaplicach więziennych, „a kiedy będą przechodzili 

przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza 

dla nich przejście przez Drzwi Święte” (List). Więźniowie, którzy nie będą mieli okazji przyjąć 

Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek 

grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.  

4. Każdy wierny, który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także 

może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie stałe warunki uzyskania odpustu. Koniecznie 

w tym przypadku trzeba jednak spełnić warunki stałe. 

 

Uczynki miłosierdzia względem duszy: 

– Grzeszących upominać. 

– Nieumiejętnych pouczać. 

– Wątpiącym dobrze radzić. 

– Strapionych pocieszać. 

– Krzywdy cierpliwie znosić. 

– Urazy chętnie darować. 

– Modlić się za żywych i umarłych.  

Uczynki miłosierdzia względem ciała: 

– Głodnych nakarmić. 

– Spragnionych napoić. 

– Nagich przyodziać. 

– Podróżnych w dom przyjąć. 

– Więźniów pocieszać. 

– Chorych nawiedzać. 

– Umarłych pogrzeba 
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