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DEKRET 

Dar specjalnych odpustów przyznawany jest wiernym dotkniętym chorobą Covid-
19, zwanym potocznie koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, 
członkom rodziny i wszystkim, którzy z jakiegokolwiek powodu, nawet w 
modlitwie, opiekują się nimi. 

„Radujcie się w nadziei, nieustannie w ucisku, wytrwali w modlitwie” ( Rz 12,12). Słowa 
napisane przez Świętego Pawła do Kościoła Rzymskiego rozbrzmiewają w całej historii 
Kościoła i kierują osądem wiernych wobec każdego cierpienia, choroby i nieszczęścia. 

Obecny moment, w którym cała ludzkość jest zagrożona, zagrożona niewidzialną i podstępną 
chorobą, która od jakiegoś czasu mocno wkroczyła w życie każdego człowieka, naznaczona 
jest dzień po dniu udręczonymi lękami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim 
powszechnym cierpieniem fizycznym i moralne. 

Kościół, na wzór swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych w sercu. Jak 
wskazuje św. Jan Paweł II, wartość ludzkiego cierpienia jest dwojaka: 
«Jest nadprzyrodzona, ponieważ jest zakorzeniona w boskiej tajemnicy odkupienia świata, a 
także głęboko ludzka, ponieważ w niej człowiek znajduje się ich ludzkość, ich godność, ich 
misja ”(List apostolski Salvifici doloris, 31). 

Nawet papież Franciszek w ostatnich dniach okazał ojcowską bliskość i ponowił zaproszenie 
do nieustannej modlitwy za pacjentów z koronawirusem. 

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Kowida 19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia, 
mogli odkryć „to samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” ( tamże, 30), ten apostolski 
penitencjarium, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i rozważając w 
duchu wiary trwającą obecnie epidemię, którą można przeżyć w kategoriach osobistego 
nawrócenia, daje dar odpustów na podstawie następującego urządzenia. 

Odpust zupełny przysługuje wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym 
kwarantannie na polecenie organu ds. Zdrowia w szpitalach lub we własnych domach, jeżeli 
z duszą odłączoną od grzechu jednoczą się duchowo za pośrednictwem mediów na 
uroczystości Mszy Świętej, odmawianie Różańca Świętego, pobożna praktyka Via Crucis lub 
innych form nabożeństwa, a przynajmniej recytują Credo, Ojcze nasz i pobożne wezwanie do 
Najświętszej Maryi Panny, przedstawiając ten dowód w duchu wiary w Bóg i miłość do 
naszych braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedzi sakramentalnej, 
komunii eucharystycznej i modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego), tak szybko, jak to 
możliwe. 



Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodziny i ci, którzy na wzór Dobrego Samarytanina, 
narażając się na ryzyko zarażenia, pomagają pacjentom z koronawirusem zgodnie ze 
słowami Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma miłości większej niż ta: oddać życie za swoje 
przyjaciele »( J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych 
warunkach. 

Co więcej, Penitencjaria Apostolska chętnie udziela odpustu zupełnego na tych samych 
warunkach przy obecnej epidemii światowej, nawet tym wiernym, którzy składają wizytę w 
Najświętszym Sakramencie, adorację eucharystyczną lub czytanie Pisma Świętego przez co 
najmniej połowę teraz albo odmawianie Różańca Świętego, albo pobożne sprawowanie Via 
Crucis, albo odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, aby błagać Boga Wszechmogącego 
o zaprzestanie epidemii, ulgę dla cierpiących i wieczne zbawienie ilu Pan wezwał do siebie. 

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i 
wiatyków, powierzając każdemu miłosierdzie Boże na mocy komunii świętych i udzielając 
wiernego odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że być należycie 
usposobionymi i zwyczajowo odmawiać niektóre modlitwy w ciągu życia (w tym przypadku 
Kościół rekompensuje trzy zwykle wymagane warunki). Aby osiągnąć to odpust, zaleca się 
użycie krzyża lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum , nr 12). 

Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża i Kościoła, Zdrowie Chorych i Pomoc Chrześcijan, 
nasz orędownik, pragnie pomóc cierpiącej ludzkości, odrzucając zło zła tej pandemii i 
zdobywając wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia. 

Niniejszy dekret jest ważny pomimo wszelkich sprzecznych postanowień. 

Dane w Rzymie, z siedziby Penitencjarium Apostolskiego, 19 marca 2020 r. 
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