CZAS ŁASKI Z OKAZJI ROKU ŚW. JÓZEFA
ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka
8 XII 2020r.- 8 XII 2021r.
Stolica Apostolska udzieliła daru specjalnych odpustów z okazji Roku św. Józefa.
Jesteśmy wezwani w tym czasie, aby na wzór św. Józefa wzmacniać wiarę, realizując w pełni
wolę Bożą. Temu mają tez służyć związane z tym czasem odpusty zupełne, które możemy
uzyskać pod zwykłymi warunkami: sakramentalna spowiedź, Komunia Święta, modlitwa
w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
Niezwykłe jest to, że dar świętych odpustów w Roku św. Józefa przypisany został do
bardzo wielu praktyk religijnych. Zatem mamy liczne sposobności, mimo pandemicznych
ograniczeń, aby skorzystać z tej szczególnej łaski, jaką daje nam Kościół, w postaci
odpustów.
Odpust zupełny to darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie
spowiedzi. Czyli w praktyce skrócenie w przyszłości naszego pobytu w czyśćcu.
▪

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać osoby, które ,,przez co najmniej
pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu
skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie”.

▪

W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej wskazano, że odpust zupełny mogą otrzymać
również wierni spełniający uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy.

▪

Odpust zupełny przypisany został także za odmawianie Różańca Świętego w rodzinach,
a nawet pomiędzy narzeczonymi.

▪

Odpustu zupełnego Stolica Apostolska udziela każdemu, kto powierzać będzie codziennie
swoją działalność opiece Świętego Józefa, czy też wzywać Rzemieślnika z Nazaretu
w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy oraz w intencji, aby praca
wszystkich ludzi była bardziej godna.

▪

Jak czytamy w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, odpust zupełny mogą uzyskać wierni
za odmówienie Litanii do św. Józefa lub innej modlitwy do św. Józefa. Tu jednak bardzo
ważna jest intencja – ma to być modlitwa za Kościół prześladowany od wewnątrz i od
zewnątrz oraz
w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania
wszelkiego rodzaju.

▪

Penitencjaria Apostolska udziela także odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią
dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności ku czci św. Józefa (może to być
np. ,,Do Ciebie św. Józefie”).

▪

Odpust zupełny za odmówienie modlitwy do św. Józefa będzie można uzyskać 19 marca,
i 1 maja, w święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 każdego miesiąca oraz
w każdą środę, czyli w dzień poświęcony wspomnieniu św. Józefa.

▪

Na okoliczność pandemii dar odpustu zupełnego mogą uzyskać osoby w podeszłym wieku,
chorzy, umierający, wszyscy, którzy nie mogą wyjść z domu. Tam, gdzie przebywają, muszą
jednak odmówić akt pobożności ku czci św. Józefa i ofiarować swoje cierpienie z ufnością
Panu Bogu. Konieczne jest też wzbudzenie intencji wypełnienia zwykłych warunków
odpustu, gdy tylko będzie to możliwe.

