
ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

PRZENOSZENIA ODPUSTU NA INNY DZIEŃ 
 

W kwestii przenoszenia uroczystości odpustowej na inny dzień, aniżeli przydający we wspo-

mnieniu, stosuje się poniższe wytyczne. 

 

1. „Mając na uwadze dobro duszpasterskie wiernych, wolno na niedziele «w ciągu roku» 

przenieść te obchody przypadające w ciągu tygodnia, które przez miejscowych wiernych bar-

dzo są czczone, byleby w tabeli pierwszeństwa wyprzedzały niedzielę. Z racji przeniesienia 

można brać z tego dnia wszystkie Msze, gdy są odprawiane z udziałem wiernych” (Ogólne 

Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza Rzymskiego, 58). Można więc przenosić zewnętrzny 

obchód uroczystości odpustowej na niedziele, ale tylko w okresie zwykłym roku liturgiczne-

go. Korzysta się wtedy z formularza uroczystości patronalnej kościoła. O takim przeniesieniu 

decyduje proboszcz. Nie może on jednak zdecydować o przeniesieniu na niedzielę możliwo-

ści zyskania odpustu zupełnego. Na takie przeniesienie potrzebuje zgody ordynariusza (Paweł 

VI, Konstytucja apostolska Indulgentiarum doctrina, normy – nr 15). W przeciwnym razie 

wierni nie będą mogli zyskać odpustu w niedzielę, na którą została przeniesiona zewnętrzna 

uroczystość odpustowa. Dlatego proboszcz powinien wystąpić z odpowiednią prośbą do ordy-

nariusza. 

2. Należy zachować zwyczaj odprawiania w następnym dniu (po owej niedzieli „odpusto-

wej”) Mszy za zmarłych Parafian z procesją na cmentarz. 

3. Jeżeli zewnętrzny obchód Patrona lub Tytułu kościoła przypada w niedzielę Adwentu, 

Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego nie wolno użyć formularza odpustowego. Na sumie 

odpustowej wolno wtedy zastosować następujące elementy: kolor szat, homilię, modlitwę po-

wszechną, pieśń o tytule lub świętym na przygotowanie darów i zakończenie, wymienić imię 

świętego w Modlitwie Eucharystycznej, procesję teoforyczną, śpiew Te Deum i błogosła-

wieństwo Najświętszym Sakramentem” (por. Kalendarz liturgiczny dla diecezji gliwickiej na 

rok 2012, s. 18). 

4. Jeżeli chodzi o Liturgię Godzin, to w Ogólnym Wprowadzeniu do Liturgii Godzin, w nu-

merze 222, czytamy: „Tylko uroczystości wolno przenosić, i to zgodnie z podanymi prze-

pisami”. Komisja Liturgiczna przy Episkopacie Polski wyjaśniła ten zapis, tłumacząc że prze-

nosi się modlitwę brewiarzową na takich samych zasadach jak formularze mszalne odpu-

stowe, czyli wolno je przenieść tylko na niedziele zwykłe. 

5. Co uczynić z Liturgią Godzin i formularzem mszalnym w dniu, z którego przeniosło się 

obchód na niedzielę? Sprawuje się liturgię mszalną i brewiarzową wg norm dla kościoła 

lokalnego w takim wspomnieniu, w jakim jest w nim przewidziane, chyba że odpust był prze-

niesiony bez zgody biskupa, a za zgodą proboszcza, to aby nie pozbawiać wiernych łaski 

odpustu sprawuje się całą liturgię wg porządku uroczystości patronalnej. Jeżeli była zgoda 

biskupa na przeniesienie, to formularze brewiarzowe i mszalne są wg kalendarza lokalnego i 

w takiej randze, chyba że jest to wspomnienie dowolne, to wówczas można je podnieść do 

wspomnienia obowiązkowego. 
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