ODPUST ZUPEŁNY
i odpusty cza˛stkowe

Pan Jezus mówi do Piotra Apostoła:
„Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduje˛ Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemoga˛.
I tobie dam klucze Królestwa niebieskiego; cokolwiek zwia˛żesz na ziemi, be˛dzie zwia˛zane w niebie,
a co rozwia˛żesz na ziemi, be˛dzie rozwia˛zane w niebie” (Mt 16, 18).
Słowa Pana Jezusa do Kościoła:
„Zaprawde˛ powiadam wam: Wszystko, co zwia˛żecie na ziemi, be˛dzie zwia˛zane w niebie, a co rozwia˛żecie na ziemi, be˛dzie rozwia˛zane w niebie”
(Mt 18, 18).
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Odpusty w Kościele katolickim
Praktyka zyskiwania odpustów przez wiernych
w Kościele katolickim ma wielowiekowa˛ tradycje˛.
Aby ten drogocenny dar Boży mógł ktoś uzyskać
i być przekonany o tym, że go rzeczywiście uzyskał,
musi dokładnie zapoznać sie˛ z całościa˛ nauki o odpustach, zawarta˛ w dwóch najnowszych dokumentach
Stolicy Apostolskiej. Tymi dokumentami sa˛:
1. Indulgentiarum doctrina – konstytucja apostolska
Ojca Świe˛tego Pawła VI z dnia 1 stycznia 1967 r.,
2. Enchiridion indulgentiarum – wykaz odpustów
Penitencjarii Apostolskiej z dnia 16 lipca 1999 r.
Ponieważ treść tych dokumentów jest dość obszerna i trudno doste˛pna, dlatego syntetyczne opracowanie
w postaci niniejszej broszurki ma zache˛cić każdego
wiernego (wierza˛cego) do poznania i umiłowania tego
wielkiego daru Bożego, jakim jest łaska odpustu.
Każdy z nas powinien podja˛ć wysiłek zyskiwania
odpustów codziennie, zwłaszcza zupełnych.
Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów
został opracowany afisz, który podaje w skrócie istotna˛
nauke˛ o odpuście zupełnym. Afisz ten jest rozprowadzany w całej Polsce za aprobata˛ władzy kościelnej.
Oto jego treść:
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ODPUST ZUPEŁNY
Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty.
Kto uzyska odpust zupełny dla siebie – uniknie
kar czyśćcowych.
Kto ofiaruje odpust zupełny za zmarłych – ratuje
dusze z czyśćca.
WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA
ODPUSTU ZUPEŁNEGO

I. Godne przyje˛cie Ciała Pańskiego
tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi świe˛tej.
Po jednej Spowiedzi świe˛tej można przyjmować
wielokrotnie Ciało Pańskie, np. codziennie przez
cały miesia˛c.
II. Wolność od przywia˛zania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet lekkiego
tzn. trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne
i świadome powtarzanie grzechów cie˛żkich i lekkich, czyli nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek
nałogu. Brak takiej wolności – wyklucza możliwość uzyskania odpustu zupełnego.
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