
Udziela się daru specjalnych 
Odpustów z okazji Roku Ju-
bileuszowego na cześć Świę-
tego Józefa, zarządzonego 
przez Papieża Franciszka [od 

8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r.] dla godnego uczcze-
nia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogło-
szony Patronem Kościoła Katolickiego. […]

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warun-
kami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia euchary-
styczna oraz modlitwa zgodna z  intencjami Ojca Świę-
tego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszel-
kiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józe-
fa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Peni-
tencjarię Apostolską.

1.  Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza 
nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bo-
giem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyj-
mowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim roze-
znaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego 
wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą roz-
ważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym peł-
nym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym 
Józefie.

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł 
„człowiek sprawiedliwy”: on to, stróż wewnętrznej tajem-
nicy, która znajduje się w głębi serca i duszy, czyli uczest-
nik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum we-
wnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, 
roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiąz-
ków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzo-
rowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bo-
żego, będącego prawem Miłosierdzia, bowiem to właśnie 
miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawie-
dliwości. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią 
uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, 
będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

3.  W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego 
bycie opiekunem Świętej Rodziny z  Nazaretu, oblubień-
cem Najświętszej Maryi Panny i  prawnym ojcem Jezusa. 
Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego 
przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, któ-
rym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego 

wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzi-
nach i pomiędzy narzeczonymi.

4. Sługa Boży Pius XII, w dniu 1 maja 1955 r. ustano-
wił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, w tym celu, aby 
godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby 
ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, sta-
nowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obo-
wiązków. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, 
kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opie-
ce Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywają-
cemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienni-
czych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć za-
jęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu pokazuje nam, 
że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpie-
czeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, 
gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia. Udziela się za-
tem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą 
Litanię do Świętego Józefa […] w intencji Kościoła prześla-
dowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulże-
nia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowa-
nia wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patro-
na we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, 
rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w  tej lub 
innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak 
o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspo-
magania nas we wszystkich”. […]

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patro-
natu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wy-
żej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela od-
pustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną praw-
nie zatwierdzoną modlitwę na cześć Świętego Józefa […] 
w dniach 19 marca i 1 maja, 19 dnia każdego miesiąca i w 
każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu 
tego Świętego.

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 niedo-
godności 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.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Według posiadanych przez mnie informacji z  terenu obu 
dekanatów wyjechało na misje 7 misjonarzy i  misjona-
rek. W 1934 r. wyjechał do ówczesnej Afryki Południowej 
pochodzący z  parafii w  Grzybnie śp. brat Ludwik Kraj-
niewski, pallotyn pracujący na misjach do swojej śmier-
ci w 1953 r. W 1997 r. wyjechał do Kamerunu pochodzą-
cy z parafii w Boluminku ks. Aleksander Młodecki, który 
później od 1998 r. przez 4 lata pracował na Antylach Fran-
cuskich. Od 1997 do 2003 r. pracował na Białorusi pocho-
dzący z Radzynia Chełmińskiego kapucyn o. Grzegorz Gó-
ralski. Od 1999 do 2007 r. w Rosji pracował werbista z Uni-
sławia o. Dariusz Jankiewicz. Od 2005 do 2013 r. w Ke-
nii posługiwała pochodząca z Rywałdu Królewskiego mi-
sjonarka świecka Justyna Górna. Od 2013 do 2019 r. w Ka-
zachstanie pracowała pochodząca z Czarża s. Ewa Salach 
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

Obecnie na terenach misyjnych przebywa tylko jed-
na misjonarka z obu dekanatów s. Mariola Mierzejewska, 
służebniczka starowiejska pochodząca z  parafii św. Ko-
smy i  Damiana w  Okoninie, która wyjechała do Zambii 
w 1989 r.

S. Mariola Mierzejewska podczas urlopu w Okoninie


