„Jednak Jezus sobie życzy, abym ten czas obróciła na modlitewki odpustowe za dusze w czyśćcu
cierpiące. I mówi mi Pan, jak każde słowo będzie ważne w dzień sądu”. (Dz 274)
(FRAGMENT Z DZIENNICZKA SIOSTRY FAUSTYNY)

ODPUSTY W LITURGII
Czy zajmowanie się istotą odpustów w liturgii jest celowe?
Czy nie lepiej było by skupić się na obrzędach, rytach
i przebiegu celebracji? Sprawa odpustów to jedno z pytań
o owocność liturgii.
Jeśli zobaczymy liturgię w jej nurcie katabatycznym
(uświęcenia) oraz anabatycznym (kulcie oddawanym
Bogu) okazuje się, że rzeczywistość odpustów jest mocno
zakorzeniona w misterium liturgii.
Do pewnych praktyk przypisana jest łaska odpustu. Nie
koncentruję się w tym miejscu na samym bardzo szerokim
temacie odpustów. Chociaż Wykaz Odpustów. Normy
i nadania, Wydanie wzorcowe według łacińskiego
wydania 4 bis z 2004 r. aktualnie obowiązujący wraz ze
swym wstępem powinien być lekturą obowiązkową
każdego zatroskanego o zbawienie swoje i innych.
Przypomnę tylko, że odpust jest to jako darowanie kary za
grzechy zgładzone już co do winy w spowiedzi świętej –
zob. KKK 1471. Jest to swoisty dialog Boga
z człowiekiem, udzielanie Miłości z miłości
w sakramentach i sakramentaliach.
Stan łaski uświęcającej (wolność od jakiegokolwiek
grzechu i przywiązania do niego) spowi (nie koniecznie
w samym dniu uzyskania odpustu), Komunia święta oraz
modlitwa w intencjach Ojca Świętego - to są trzy stałe
warunki zyskiwania odpustu. Te stałe warunki zawsze
trzeba wypełnić by uzyskać odpust zupełny.
WŁADZA KLUCZY I OKAZJE DO UZYSKANIA
ODPUSTÓW
Nasze pojednanie się z Bogiem zawsze musi się wiązać
z zadośćuczynieniem za zło wyrządzone przez grzech.
Możemy to uczynić przez zyskiwanie odpustu.
Okazji do zyskania odpustu zupełnego mamy bardzo dużo
m.in.: za publiczne odmówienie w Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa Aktu Wynagradzającego,
za pobożne odmówienie Różańca w kościele, uczestnictwo
we Mszy św. prymicyjnej, za półgodzinne pobożne
czytanie Pisma Świętego, odmówienie Koronki do
Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem,
po odmówieniu „Ojcze Nasz” i „Wierzę w Boga”
w bazylikach większych, bazylikach mniejszym, czy
kościele parafialnym w dniu uroczystości odpustowych.
Kościół Święty daje nam wiele możliwości, dlatego warto
zatroszczyć się o uzyskanie odpustu. Zbiór sytuacji
zyskiwania odpustów znajduje się w dokumencie:
„Enchiridion Indulgentiarum” Wyd. Libreria Editrice
Vaticana, 1999.

Odpust zupełny można uzyskać za czytanie przez
co najmniej 30 minut Pisma Świętego.
Foto : kl. Marcin Krzyżanowski

WARUNKI UZYSKIWANIA ODPUSTÓW
I ICH RODZAJE
Wyróżniamy dwa rodzaje odpustów, które można uzyskać.
Są
to
odpusty
zupełne
i
cząstkowe.
To
z jakim odpustem mamy do czynienia, oznacza, że dany
odpust uwalnia od kary za grzechy w sposób całościowy
lub cząstkowy, tak jak sama nazwa wskazuje. Odpust może
dotyczyć tylko kary ciążącej za grzech, który został już
odpuszczony w sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust
zupełny można uzyskać tylko jeden raz w danym dniu,
wyjątek stanowi zagrożenie śmierci. Aby uzyskać odpust
zupełny należy wypełnić taką czynność, która jest z nim
związana np. odprawić drogę krzyżową. Należy również
wypełnić trzy warunki: odbyć spowiedź sakramentalną,
przyjąć Komunię świętą oraz pomodlić się w intencjach
papieskich. Ostatnim warunkiem jest posiadanie w pełni
takiej dyspozycji, w której człowiek jest wolny od
wszelkiego przywiązania do grzechu. Tylko wtedy, gdy
wypełnimy powyższe warunki, będziemy mogli uzyskać
odpust zupełny dla siebie lub dla osoby zmarłej. Odpust
cząstkowy uwalnia nas tylko od części naszej kary.
Wartość czynu ma wpływ na to jaka kara zostaje nam
podarowana przez odpust cząstkowy. Te odpusty można
uzyskiwać wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Aby
dostąpić łaski odpustu cząstkowego należy wykonać
czynność obdarzoną odpustem oraz posiadać skruchę
serca, która tej czynności powinna towarzyszyć.
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