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DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty 
zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warun-
kach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z po-
wodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz 
czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Pe-
nitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie 
ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a. –  Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i  modlących się, choćby tylko w  myśli, 
za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla 
pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez 
poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b. – Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być 
przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszyst-
kich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przy-
kład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać 
odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca 
święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tyl-
ko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystycz-
na i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem 
Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin 
za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich ser-
cu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub 
też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu 
na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający 
odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty 
i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcze-
śniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyśćcowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą 
Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapła-
nom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie 
z  Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedyk-
ta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 23 października 2020 r.
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Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W  Rzymie, w  siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie 
św. Jana Pawła II.

 Mauro Kard. Piacenza
 Penitencjarz Większy
 Ks. prał. Krzysztof Nykiel
 Regens
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APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych 
polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o  tych, którzy odeszli 
do  wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, 
dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. 

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń 
koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów 
na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. 

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bez-
piecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby 
uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obo-
wiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i  święta nakazane. Można z  nich skorzystać rów-
nież w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach 
i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za po-
średnictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych pa-
tronów naszej Ojczyzny.

Poznań, dnia 23 października 2020 roku
 † Stanisław Gądecki
 Arcybiskup Metropolita Poznański
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

ZARZĄDZENIE: „Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed  uroczystością 
Wszystkich Świętych” z dnia 23 października 2020 r. należy odczytać wiernym w niedzielę 25 paździer-
nika 2020 roku, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 23 października 2020 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
PO DECYZJI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego, uznającą aborcję eu-
geniczną za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej.

Tą decyzją stwierdzono, że koncepcja „życia niewartego życia” stoi w jaskrawej sprzeczności z zasa-
dą demokratycznego państwa prawnego. Życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej 
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śmierci przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione 
przez państwo.

Stosunek do najsłabszych jest – jak nauczał św. Jan Paweł II – miarą demokracji i dobroci społeczeń-
stwa. Każdy człowiek prawego sumienia zdaje sobie sprawę z tego, jak niebywałym barbarzyństwem jest 
odmawianie prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego chorób.

Ciesząc się ogromnie z tej epokowej zmiany prawa, pamiętajmy teraz o tym, aby dzieci – do któ-
rych bezpośrednio odnosi się dzisiejsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego – oraz ich rodziny otoczyć 
szczególną życzliwością i rzeczywistą troską ze strony państwa, społeczeństwa i Kościoła.

Poznań, dnia 22 października 2020 roku,
w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

 † Stanisław Gądecki
 Arcybiskup Metropolita Poznański
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
PO NIEDZIELNYCH PROFANACJACH KOŚCIOŁÓW

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – dotycząca kwestii obrony życia dzieci chorych – spowodowa-
ła niezwykle emocjonalne reakcje wielu osób w naszym kraju.

Samo stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane. 
„Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moral-
nego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest 
to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, 
jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z  fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. 
«Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko 
czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby 
popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie 
może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać 
ani na to przyzwalać»” (Evangelium Vitae, 57).

Chciałbym jednak przypomnieć, że to nie Kościół stanowi prawa w naszej Ojczyźnie i to nie biskupi 
podejmują decyzje o zgodności bądź niezgodności ustaw z Konstytucją RP. Kościół ze swej strony nie 
może przestać bronić życia, ani też zrezygnować z głoszenia, że każdą istotę ludzką trzeba chronić od po-
częcia aż do naturalnej śmierci. W tej kwestii Kościół – jak często powtarza papież Franciszek nie może 
iść na żaden kompromis, pownieważ stałby się winnym kultury odrzucania, która jest dzisiaj tak bardzo 
rozpowszechniona, dotykając zawsze najbardziej potrzebujących i bezbronnych. „Wydawać by się mo-
gło, że część ludzkości można poświęcić na rzecz selekcji, która faworyzuje grupę społeczną, zasługującą 
na życie bez ograniczeń. W gruncie rzeczy «ludzie nie są już postrzegani jako podstawowa wartość, którą 
należy szanować i chronić, szczególnie jeśli są ubodzy lub niepełnosprawni, jeśli ‚nie są jeszcze potrzeb-
ni’ – jak dzieci nienarodzone – lub ‚nie są już potrzebni’ – jak osoby starsze»” (Fratelli tutti, 18).

Wulgaryzmy, przemoc, obelżywe napisy i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje, których dopusz-
czono się w ostatnich dniach – mimo iż mogą one pomóc niektórym osobom w rozładowaniu ich emo-
cji – nie są właściwą metodą działania w demokratycznym państwie. Wyrażam mój smutek w związku 
z tym, że dzisiaj w wielu kościołach, uniemożliwiono osobom wierzącym modlitwę i przemocą odebra-
no prawo do wyznawania swojej wiary.

Proszę wszystkich o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, z poszanowa-
niem godności każdego człowieka. Potrzebujemy rozmowy, a nie postaw konfrontacyjnych czy gorącz-
kowej wymiany opinii na portalach społecznościowych. „Autentyczny dialog społeczny – pisze papież 
Franciszek – zakłada zdolność poszanowania punktu widzenia drugiej osoby poprzez zaakceptowanie 
możliwości posiadania przez nią pewnych przekonań lub uprawnionych interesów” (Fratelli tutti, 203).

Wszystkich raz jeszcze zachęcam do dialogu na temat sposobów ochrony prawa do życia oraz praw 
kobiet. Dziennikarzy i polityków proszę o nieeskalowanie napięć, w poczuciu odpowiedzialności za po-
kój społeczny.
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Wszystkich wiernych proszę o modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych, w intencji rodziców ocze-
kujących potomstwa, a także o nawrócenie tych, którzy stosują przemoc.

Poznań, dnia 23 października 2020 roku
 † Stanisław Gądecki
 Arcybiskup Metropolita Poznański
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
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DEKRET

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią COVID-19, mając 
na uwadze nowe decyzje władz państwowych oraz rekomendację Przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski z dnia 23 października br., zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 23 października 2020 roku udzielam do odwołania dyspensy 
od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diece-
zji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym cza-
sie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i ro-
dzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały 
swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, szczególnie w  jego lokal-
nym, parafialnym wymiarze. Zachęcam też do regularnej duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła 
poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Proszę ponadto, aby nadal organizować transmisje na żywo z parafialnych celebracji liturgicznych. 
W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólno-
polskich.

W tym trudnym czasie ponownie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowane-
go i wiernych świeckich o modlitwę, szczególnie przez wstawiennictwo św. Rocha, za osoby dotknięte 
pandemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają – lekarzy, personel medyczny i służ-
by sanitarne i  mundurowe oraz za  przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające 
do zwalczenia pandemii.

Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu 
Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej pandemii.

Płock, dnia 23 października 2020 r.
Nr 2226/2020
 † Piotr Libera
 Biskup Płocki

 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO

Mając na uwadze ogłoszone dzisiaj w całym kraju ograniczenia związane z coraz trudniejszą sytuacją 
epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, zgodnie z prośbą ks. arcybiskupa Stanisła-
wa Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę duszpasterzy naszej diecezji, 
aby odwołali tradycyjne celebracje Mszy Świętych, nabożeństw i procesji na cmentarzach w uroczystość 
Wszystkich Świętych i w  jej oktawę, a celebrowali je w kościołach, przy zachowaniu obowiązującego 
limitu wiernych.

Ponadto zachęcam wiernych do  indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny 
grobów bliskich na czas przed uroczystością Wszystkich Świętych i podczas jej oktawy. 
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Nie zapominajmy o bezcennym darze modlitwy, a szczególnie Eucharystii ofiarowanej za naszych 
bliskich zmarłych. Dlatego zachęcam do uczestnictwa w niej także w dni powszednie, z zachowaniem 
roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. 

Płock, dnia 23 października 2020 r. 
Nr 2220/2020
 † Piotr Libera 
 Biskup Płocki
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwróciło się do Konferencji Episkopatu Polski w proś-
bą, aby przekazać do parafii w Polsce informację o uruchomieniu solidarnościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów. Celem tej inicjatywy jest zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób, które z racji wieku po-
winny ograniczyć wychodzenie z domu. W ramach tej akcji seniorzy powyżej 70 roku życia, dzwoniąc 
pod numer infolinii 22/505-11-11, będą mogli otrzymać pomoc ze strony pracowników pomocy spo-
łecznej w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność oraz środki ochrony osobistej. 

W związku z tym prosimy Czcigodnych Księży o przekazanie tej informacji parafianom.

2. Klasztor Ojców Bernardynów w Skępem zaprasza Czcigodnych Księży na rekolekcje kapłańskie 
w dniach 19-21 listopada 2020 r. Program:

19 listopada (czwartek) – Kapłan przed Bogiem
15.00 – Koronka do miłosierdzia Bożego, konferencja. Czytanie duchowe;
17.30 – Msza św. z konferencją (sanktuarium);
18.30 – Kolacja (refektarz klasztorny);
19.00-19.30 – Wspólna rekreacja kapłańska.
20 listopada (piątek) – Kapłan sługą (dzień spowiedzi)
8.30 – śniadanie i kawa;
10.00 – Droga Krzyżowa (krużganki);
11.00 – Msza św. z konferencją (sanktuarium); wspólny obiad (refektarz klasztorny);
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja. Czytanie duchowe;
18.30 – Kolacja (refektarz klasztorny);
19.00-19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski;
19.30 – Wspólna rekreacja kapłańska.
21 listopada (sobota) – Kapłan z Maryją
8.30 – śniadanie i kawa;
10.00 – Cząstka różańca – chwalebna (kaplica klasztorna);
11.00 – Msza św. z konferencją (sanktuarium); wspólny obiad (refektarz klasztorny);
Zakończenie rekolekcji.
Rekolekcjonista: o. Jan Szpila OFM ze Skępego
Nocleg i wyżywienie w klasztorze. Zgłoszenia pod nr tel. 791-440-622. 
Koszt rekolekcji 300 zł (z noclegiem 350 zł).

Płock, dnia 23 października 2020 r.
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 23 października 2020 r.
Nr 2240/2020

Za zgodność
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