
Dekret fra det Apostoliske Pønitentiari om bevilling af  
speciel  aflad til de troende under den nuværende pandemi,  

 
Til de troende som er smittet af COVID-19, almindelig kendt som koronavirusen, 
men også til sundhedspersonale, familiemedlemmer og alle,  som på nogen måde 
drager omsorg for de berørte, også gennem bøn, bevilliges der en særlig aflad.  
 
”Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.” (Rom 12,12) 
Disse ord, skrevet af den hellige Paulus til Kirken i Rom, genlyder ned gennem hele 
Kirkens historie og vejleder de troendes dømmekraft i mødet med al lidelse, sygdom 
og ulykke. 
 
Denne tid, truet som hele menneskeheden er af en usynlig og snigende sygdom, som 
nu for en tid er blevet en del af vort liv, præges dag efter dag af pinefuld frygt, af ny 
usikkerhed, og fremfor alt af en udbredt fysisk og moralsk lidelse. 
 
 Kirken har efter sin guddommelige Mesters eksempel altid haft omsorg for de syge 
som et hjerteanliggende. Som den hellige Johannes Paul II påpeger, er den 
menneskelige lidelse todelt: ”Den er overnaturlig fordi den har sine rødder i det 
guddommelige mysterium om verdens frelse, og den er ligeledes dybt menneskelig, 
for i den opdager personen sig selv, sin egen menneskelighed, sin egen værdighed, 
sin egen mision” (Apostolsk brev Salvifici Doloris, 31). 
 
Også pave Frans har i de sidste dage vist sin faderlige nærhed og fornyet sin 
opfordring til at bede uden ophør for dem, som er ramt af koronavirus. 
 
For at alle de, som lider på grund af COVID-19, netop i denne lidelses mysterium, 
skal kunne genopdage ”Kristi forløsende lidelse” (smst., 30), giver dette Apostolske 
Pønitentiari, ex auctoritate Summi Pontificis i tillid til Herren og med troens ånd i 
betragtning af den igangværende epidemi, som skal gennemleves i en kontekst af 
personlig omvendelse, afladens gave ifl. Nedenstående bestemmelser.   
 
Fuldkommen aflad gives til de troende, som lider af koronavirus, som er underlagt 
karantæne af sundhedsmyndighederne, enten på hospitalerne  eller i hjemmene, hvis 
de, åndeligt  frigjorte fra enhver synd, via  medierne forener sig åndeligt med 
fejringen af den hellige messe, beder rosenkransen,  korsvejen eller foretager andre 
andagtsøvelser, eller i det mindste fremsiger trosbekendelsen, Fader vor og en from 
påkaldelse af Jomfru Maria, og opofter denne prøvelse i en ånd af tro på Gud og i 
næstekærlighed mod deres brødre og søstre, ledsaget af vilje til at opfylde de 
sædvanlige betingelser (skriftemål,  modtagelse af kommunionen og bøn i den 
Hellige Faders intentioner), så snart det er muligt. 
 
Sundhedspersonale, familiemedlemmer og alle, som efter den barmhjertige 
samaritaners eksempel udsætter sig selv for smitte, drager omsorg for dem, som 
lider af koronavirus i overensstemmelse med den guddommelige Forløsers ord: 



”Ingen har større kærlighed end den, som sætter  sit liv for sine venner” (Joh 15,13), 
vil på de samme betingelser opnå samme fuldkomne aflad. 
 
   Medens den nuværende verdensomspændende epidemi står på, og på de samme 
betingelser, giver Det apostoliske Pønitentiari med glæde også fuldkommen aflad til de 
troende, som besøger det hellige Sakramente  eller deltager i eukaristsk tilbedelse, 
eller læser i Den hellige skrift mindst en halv time, eller beder rosenkransen, eller 
fromt går eller beder korsvejen, eller beder barmhjertighedens rosenkrans, for at 
bønfalde den Almægtige Gud om at standse epidemien, give lindring til dem, som er  
ramt og evig frelse til dem, som Herren har kaldt hjem til sig. 
 
Kirken beder for dem, som befinder sig i en situation, i hvilken  de ikke kan modtage 
de syges salvelse og vandringsbrødet, idet den i kraft af de helliges samfund betror 
hver og en til den guddommelige barmhjertighed, og giver de troende fuldkommen 
aflad i dødens stund, hvis blot de har den rette disposition og i løbet af deres levetid 
har bedt nogle bønner (i dette tilfælde supplerer Kirken selv med de tre normalt 
påkrævede betingelser). For at opnå denne aflad anbefales det at bruge et krucifiks 
eller et kors (jf. Enchiridion indulgentiarum, nr. 12). 
 
Må den salige Jomfru Maria, Guds Moder og Kirkens Moder, De Syges Helse, og De 
kristnes Hjælp, vort værn, hjælpe den lidende menneskehed, holde denne pandemis 
onde fra os  og vinde  os ethvert nødvendigt gode for vor frelse og helliggørelse. 
 
Dette dekretet er gyldigt trods eventuelle modstridende bestemmelser. 
 
Givet i Rom i Det Apostoliske Pønitentiri, den 19. marts 2020. 
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