
 

W listopadzie Kościół daje nam dwojaką możliwość uzyskania odpustu zupełnego za dusze 

czyśćcowe. Pierwszą z nich jest odwiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych podczas 

Oktawy Wszystkich Świętych, czyli 1-8 listopada. W tym roku papież Franciszek ogłosił, że 

ten odpust zupełny może zostać przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do 

jego końca. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wierzących, mogą być 

również od siebie oddzielone. 

Natomiast drugi odpust zupełny związany jest ze Dniem Zadusznych (2 listopada) i mogą 

go otrzymać ci, którzy tego dnia pobożnie nawiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią 

modlitwy Ojcze nasz oraz Credo. Stolica Apostolska dodaje, że ten odpust zupełny również 

został przedłużony i jest dostępny dla katolików przez cały listopad. 

Odpustom zupełnym, które darują wszystkie doczesne kary za grzechy, musi towarzyszyć 

całkowite oderwanie się od grzechu. Katolik, który pragnie uzyskać odpust zupełny, musi 

także spełnić zwyczajowe warunki odpustu, którymi są: 

✨ spowiedź sakramentalna 

✨ przyjęcie Komunii Św. 

✨ modlitwa w intencjach Papieża 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, 

na przykład 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 tylko będzie możliwe 

spełnić powyższe trzy zwyczajne warunki, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed 

obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład Różaniec, Koronkę do 

Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), 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.  

Podsumowując: mamy cały miesiąc listopad, aby odwiedzić kościół, odmówić Credo i 

Ojcze nasz i otrzymać odpust za dzień 2 listopada. 

Mamy cały miesiąc listopad, aby odwiedzić cmentarz i modlić się za zmarłych, aby uzyskać 

odpust, który zwykle ma miejsce tylko w dniach 1-8 listopada. 

Skorzystajmy z tej wielkiej łaski! Upewnij się, że spełniasz warunki odpustu i zastanów się, 

komu chcesz go ofiarować. Nie zmarnujmy tej szansy!  


