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WSKAZANIA PASTERSKIE 
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH 

W DIECEZJI OPOLSKIEJ

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nade-
szły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, 
którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy.

Dz 3,19-21 

Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego wezwani są do na-
wrócenia i do podejmowania czynów pokutnych. Żeby jednak – przez wspólne zachowa-
nie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni 
powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miło-
ści, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, 
zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami po-
kuty w Kościele Powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu  
(por. kan. 1250 KPK). 

Mając na uwadze powyższe normy, a także wskazania statutów 109 i 110 I Synodu 
Diecezji Opolskiej, polecam, aby w Diecezji Opolskiej przestrzegano następujących zasad:

I. PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu ca-
łego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku, 
wyłączając te, w które przypada uroczystość liturgiczna i w Środę Popielcową.

Ze względu na tradycję Wigilii Bożego Narodzenia, zachęcam wiernych do zacho-
wania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu. 

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia oprócz 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ści-
słego w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta i na dwa skromne posiłki w ciągu 
dnia.
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3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co 
zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od po-
traw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie jest możliwa w Środę Popiel-
cową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek za-
kłada podjęcie innych form pokuty, takich jak: dodatkowa modlitwa w intencjach Ko-
ścioła, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – po-
szczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od wstrzemięźliwości 
od potraw mięsnych, z wyjątkiemŚrody Popielcowej i Wielkiego Piątku.

Proboszcz powinien zachęcić korzystających z dyspensy do modlitwy w intencjach 
Ojca Świętego, do złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względ-
nie do spełnienia uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. 

Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdzie-
kolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii. 
Jeżeli np. przyjęcie z okazji pogrzebu przewidziane jest na terenie innej parafii niż para-
fia własna, wówczas organizator przyjęcia winien udać się z prośbą o dyspensę do pro-
boszcza parafii, na terenie której przyjęcie jest organizowane. Przed posiłkiem należy 
poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw

1. Powstrzymywanie się od zabaw tanecznych obowiązuje w piątki całego roku 
i w czasie Wielkiego Postu.

2. W pojedynczym przypadku dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić – 
poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od powstrzymania się 
od zabawy w dany piątek poza okresem Wielkiego Postu. Proboszcz powinien zachęcić 
korzystających z dyspensy do modlitwy w intencjach Ojca Świętego, do złożenia ofiary 
do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie do spełnienia uczynków chrze-
ścijańskiego miłosierdzia. 

Słuszną przyczyną dla uzyskania dyspensy od powstrzymania się od zabawy tanecz-
nej w dany piątek poza okresem Wielkiego Postu może być rzeczywista  k o n i e c z n o ś ć 
urządzenia w tym dniu studniówki lub innej zabawy ze względów lokalowych czy or-
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ganizacyjnych. Takie sytuacje powinny być jednak traktowane zawsze jako nader wy-
jątkowe i należałoby ich na ile to możliwe unikać.

Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdzie-
kolwiek się znajdują oraz wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii. 
Jeżeli zabawa, np.studniówka, przewidziana jest na terenie innej parafii niż parafia wła-
sna, wówczas organizator zabawy winien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza 
parafii, na terenie której zabawa jest organizowana. Przed zabawą należy poinformo-
wać zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

Usilnie proszę, by wierni nie brali udziału w dyskotekach organizowanych w piątki 
i w Wielkim Poście.

II. JAŁMUŻNA POSTNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby 
wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest jałmużna, składana szczególnie z okazji 
dni pokutnych i w okresie Wielkiego Postu na działalność charytatywną prowadzoną 
przez Caritas Diecezji Opolskiej, na potrzeby Seminarium Duchownego oraz budujące 
się kościoły.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

III. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

W Diecezji Opolskiej czas Komunii św. wielkanocnej zaczyna się od Środy Popiel-
cowej i kończy w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Przyjęcie Komunii św. z okazji 
Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.
Zachęcam gorąco Diecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystępowali do Sa-
kramentu Pojednania, nabożnie i z radością często przyjmowali Chrystusa w Komunii 
św. i gorliwie podejmowali dziękczynienie po przyjęciu Jezusa do swego serca.

Przypominam o obowiązku zachowania postu eucharystycznego na godzinę przed 
przyjęciem Komunii św. 

Opole, w Środę Popielcową 9 marca 2011 roku


