
 

 

 
PENITENCJARIA  APOSTOLSKA 

         

                   

Prot. N. 254/22/I 

DEKRET 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla zwiększenia pobożności wiernych oraz zbawienia dusz, na mocy 

szczególnych uprawnień nadanych jej przez Jego Świątobliwość, Ojca Świętego Franciszka, z Opatrzności Bożej 

Papieża, przychylając się do próśb przedstawionych przez czcigodnego Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę 

SAC, Metropolitę Gdańskiego, a także Księdza Proboszcza Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  

w Gdyni, w granicach tejże Archidiecezji, z okazji uroczystych obchodów, które będą miały miejsce od dnia 12 

czerwca 2022 roku aż do 12 czerwca 2023 roku ku upamiętnieniu koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny 

Matki Pocieszenia, czczonej w tymże kościele parafialnym, ze skarbców łask niebieskich Kościoła, z radością 

udziela ODPUSTU ZUPEŁNEGO pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej  

i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 

Odpust ten mogą uzyskać wierni szczerze pokutujący i poruszeni miłością, i ofiarować jako pomoc 

duszom przebywającym w Czyśćcu, JEŚLI kościół parafialny, czyli Bazylikę Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski, odwiedzą w duchu pielgrzymki i pobożnie wezmą tam udział w świętej liturgii, albo przynajmniej przed 

wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, wystawionym do publicznej czci, przez stosowny 

czas poświęcą się pobożnemu rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz modlitwą do 

Błogosławionej Maryi Dziewicy. 

Podeszli wiekiem, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie powinni opuszczać domu, również 

mogą uzyskać Odpust po wzbudzeniu w sobie odrazy do jakiegokolwiek grzechu oraz wypełnieniu trzech 

warunków, gdy tylko będzie to możliwe, jeśli duchowo wezmą udział w uroczystościach ku czci Błogosławionej 

Maryi Dziewicy i ofiarują miłosiernemu Bogu modlitwy oraz swoje cierpienia lub też niedogodności własnego 

życia. 

Aby zaś dostęp do tej łaski – ponieważ uzyskuje się ją dzięki duchowej mocy Kościoła – był łatwiejszy, 

ze względów duszpasterskich sama Penitencjaria usilnie prosi, by Ksiądz Proboszcz i kapłani, zaopatrzeni  

w stosowne uprawnienia do sprawowania Sakramentu Pojednania, ochoczym i szlachetnym duchem 

poświęcali się sprawowaniu Sakramentu Pokuty. 

Dekret został wydany ze względu na wskazaną uroczystość. Nie przeciwstawiają się mu żadne zakazy. 

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 31 maja roku Pańskiego 2022. 

Mauro Kard. PIACENZA 

Penitencjarz Większy      Krzysztof NYKIEL 

     Regens 


