
Wyciąg z Dekretu Penitencjarii Apostolskiej  

dotyczącego Odpustów związanych z rokiem św. Józefa 

 

 Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć 

Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia  

150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła 

Katolickiego. 

 Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego (08 grudnia 

2020 r.) aż do dnia 08 grudnia 2021 r., osoby pragnące skorzystać z łaski odpustu zupełnego 

mogą ją uzyskać wypełniając zwykłe warunki (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia 

eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego oraz oderwanie w duchu  

od wszelkiego grzechu. Ponadto, w ramach obchodów Roku Świętego Józefa w mają podjąć 

jedną z następujący praktyk: 

1. rozważać (przez co najmniej pół godziny) na temat Modlitwy Pańskiej lub wziąć udział  

w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie, 

2. wypełnić uczynek miłosierdzia, względem ciała lub względem duszy, wypełniony na wzór 

Świętego Józefa, 

3. odmówić Różaniec Święty w gronie rodziny lub pomiędzy narzeczonymi, 

4. powierzać codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa lub wzywać Rzemieślnika 

z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za poszukujących pracy, pracujących oraz 

pracodawców, 

5. odmówić Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub odśpiewać Akatyst  

do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji 

bizantyjskiej), lub inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych 

tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz 

oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego 

rodzaju.  

 Ponadto, (…) Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy 

odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, 

np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, (…) szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej 

Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej),  

19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego 

Świętego w tradycji łacińskiej. 

 W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego 

w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, 

którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu  

od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych 

warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć 

Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu 

boleści i niedogodności własnego życia. 

 

 Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne 

zarządzenia. 

 Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020 r.. 

 

 

  /-/ Krzysztof Nykiel      /-/ Mauro Kard. Piacenza 

   Regens       Penitencjarz Większy 


