
Trudne sprawy z Rokiem Wiary 

 

-Zuziiaaaaaaa- zawołał radośnie Miłosz na widok koleżanki- będzie karuzela, i słodka wata. 

- o czym ty Miłosz mówisz- zdziwiła się dziewczynka- przecież odpust jest w maju. Cyrk 

przyjeżdża? 

- niieeee- odparł- żaden cyrk. Tylko w wiadomościach w radiu mówili że biskup ogłosil że 

będzie można zrobić dużo odpustów w ciągu roku.  

- nie zrobić tylko dostać – poprawiła go Karolinka – ale od kogo mamy go dostać? 

- zapytajmy naszego księdza, on na pewno będzie wiedział o co chodziło biskupowi- 

zaproponowała Zuzia. 

- oczywiście, że wam wyjaśnię- odpowiedział ksiądz- odpust to nie tylko karuzela, stragany i 

słodka wata, to takie parafialne święto kiedy Bóg odpuszcza nam nasze grzechy. 

- to nie musimy się spowiadać?- zapytał Bartuś 

- oczywiście że powinniśmy się spowiadać, ale pamiętacie jak rozmawialiśmy o grzechu? Że 

składa się z dwóch części?  

- no tak i mówił ksiądz też że mimo że z grzechu się wyspowiadamy i Pan  Bóg odpuści nam 

nasze winy to nie zapomni co zrobiliśmy złego. 

- no właśnie, i dlatego są takie dni zwane odpustami kiedy po spełnieniu kilu warunków Bóg  

odpuszcza nam winy i o nich zapomina.. jakby ich nigdy nie było. Każdy taki otrzymany odpust 

oddala nas od czyśćca a przybliża do Nieba.  

- a jakie to są warunki?- zapytała Karolinka 

- po pierwsze:  musimy najpierw przystąpić do sakramentu pokuty ponieważ musimy być w 

łasce uświęcającej i nie możemy mieć żadnego grzechu nawet takiego powszedniego. 

Po drugie: musimy przystąpić do Komunii Świętej 

Po trzecie: pomodlić się w intencji które podał  Ojciec Święty. 

- no dobrze- zawołał Miłosz- wiemy co to jest odpust. Ale dlaczego mówi w radiu że w tym 

roku jest ich dużo? 

-   ponieważ  jak wiecie mamy Rok Wiary i biskup naszej Archidiecezji wydal dekret- taki 

ważny dokument w którym ustanawia więcej takich dni w które będzie można uzyskać odpust. 

-i co w tym dekrecie jest?- drążył temat Miłosz 



- to może ja wam go przeczytam- odpowiedział ksiądz i wyciągnął z teczki kartkę papieru 

- „ Wyznaczam także dni, w które w czasie Roku Wiary, można będzie uzyskać odpust  

zupełny, pod warunkiem uczestnictwa w Eucharystii lub liturgii godzin i odmówienia  

Wyznania Wiary: 

- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny (8 grudnia), 

- Święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia), 

- Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2 lutego), 

- Święto Katedry św. Piotra (22 lutego), 

- Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny (19 marca), 

- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia), 

- Niedziela modlitw o powołania do służby w Kościele (IV niedziela Wielkanocna - 21 

kwietnia),- Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (12 maja), 

- Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19 maja), 

- Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Łaskawej (2 czerwca), 

- Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), 

- Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), 

- Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (15 sierpnia), 

- Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (24 listopada).” 

- możecie też uzyskać odpust przychodząc na modlitwę do Kościoła w rocznicę waszego 

chrztu,  albo pojechać na Mszę Świętą do wyznaczonego przez biskupa kościoła lub bazyliki 

najbliższy jest Kościół w Niepokalanowie.  

- proszę księdza-zawoła Zuzia- 19 maja to nasza Pierwsza Komunia Święta i od razu będziemy 

mogli otrzymać pierwszy odpust, a do tego czasu będziemy zachęcać nasze rodziny, w końcu 

to taka nasza drabina do nieba.  

 

 

 

 

 



 


