Spowiedź w czasie epidemii
Written by ks. Adam

Przed nami ostatni okres Wielkiego Postu, kiedy tradycyjnie przystępujemy do spowiedzi
świętej. W tym roku ze względu na panującą epidemię mogą być z tym związane wątpliwości.

Należy pamiętać, że:

1. Przykazanie kościelne nakazuje spowiedź przynajmniej raz w roku. Każdy wierny może sam
zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania, a więc nie musi to być
akurat w tym okresie, w którym panuje zagrożenie epidemiczne.

2. Zgodnie z wykładnią Episkopatu Polski w przykazaniu kościelnym „przynajmniej raz w roku,
w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, jako "okres wielkanocny" należy rozumieć
czas od Środy Popielcowej (w tym roku 26.02) do Niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku
przypada 7 czerwca. Kto już w tym okresie był do Komunii świętej, uczynił zadość temu
przykazaniu. Kto jeszcze nie - może to uczynić później, jest jeszcze sporo czasu. Spowiedź
wielkopostna w naszym kościele miała miejsce w czasie rekolekcji parafialnych 10 marca.

3.Jeśli ktoś jest w stanie łaski uświęcającej (nie ma grzechu śmiertelnego a jedynie ewentualnie
grzechy lekkie), nie ma konieczności przystępowania do spowiedzi. Obecnie do odwołania
została udzielona dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy świętej (nie zaciągamy winy z
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powodu nie uczestniczenia w niej). Można wzbudzać w sobie akt komunii duchowej i cieszyć
się stanem łaski uświęcającej pozostając w domu.

4. Jeśli ktoś boi się przyjść do spowiedzi z obawy przed zarażeniem albo przebywa w
kwarantannie domowej, powinien wzbudzić akt żalu doskonałego (płynącego z miłości do Boga)
i szczerze prosić Boga o przebaczenie. Do spowiedzi przystąpi, gdy minie zagrożenie
epidemiczne (lub jego lęk).

5. W związku z wyjątkowymi okolicznościami nie należy łączyć w tym czasie spowiedzi z
kierownictwem duchowym. Powinniśmy się spowiadać krótko i konkretnie, najważniejsze jest
otrzymanie rozgrzeszenia. Na rozmowy o stanie duszy trzeba poczekać na dogodniejszą
chwilę.

6. W czasie zagrożenia epidemicznego spowiedź powinna się odbywać z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa: używanie środków dezynfekujących, zachowanie odpowiedniej odległości i
ilości osób (obecnie maksimum 5) w danym pomieszczeniu (kościele).

7. Jeśli ktoś potrzebuje przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, powinien to uczynić jak
najszybciej. W miarę upływu czasu zarażonych może być coraz więcej i coraz więcej
przebywających w kwarantannie, również księży. Mogą być zamykane kościoły lub nie będzie
miał kto w nich spowiadać.

8. Nie jest możliwa spowiedź przez telefon lub internet. Możliwe jest natomiast przez te środki
komunikacji umówienie się na spowiedź.

9. W naszym kościele spowiadamy – jak zawsze – codziennie pół godziny przed Mszą Świętą o
g. 7.00 i o g. 18.00, a w niedziele w czasie Mszy Świętej. Spowiedź a także udzielenie Komunii
świętej jest możliwe w innym czasie po uprzednim ustaleniu dogodnej pory.
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