
 
Prot. N. 273/19/1 

 

DECRETUM 

 

Paenitentiaria Apostolica, ad augendam fidelium religionem animarumque 

salutem, vi facultatum sibi specialissimo modo a Sanctissimo in Christo Patre et Domino 

Nostro, Domino Francisco Divina Providentia Papa tributarum, attentis precibus nuper 

allatis a Rev.do P. Vieslavo Pyzio, Ministro Provinciali O.F.M. Conv. Provinciae Beatae 

Mariae Virginis Immaculate Conceptae in Polonia, de caelestibus Ecclesiae thesauris 

plenariam benigne concedit Indulgentiam omnibus et singulis christifidelibus 

lucrandam, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii 

applicare possint, dummodo vere paenitentes, confessi ac sacra Communione refecti, 

Sanctuarium Beatae Mariae Virginis Immaculate Conceptae Mediatricis Omnium 

gratiarum et Sancti Maximiliani Mariae Kolbe de “Niepokalanów”, Varsaviensis 

Archidioeceseos, in forma peregrinationis devote inviserint et in Perpetuae Adorationis 

sacello Eucharisticae Adorationi piisque vacaverint meditationibus, vel saltem coram 

altari “Stellae de Immaculata” dicato per congruum temporis spatium piis vacaverint 

considerationibus, concludendis Oratione Dominica, Symbolo Fidei atque 

invocationibus Beatae Mariae Virginis et Sancti Maximiliani Mariae Kolbe. 

Fideles senectute, morbo vel gravi alia causa impediti, plenariam consequi 

valebunt Indulgentiam si, concepta detestatione cuiusque peccati et intentione 

praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, ante aliquam sacram 

imaginem Eucharisticae Adorationi se spiritaliter adiunxerit, precibus atque doloribus 

suis, vel incommodis propriae vitae, misericordi Deo oblatis. 

Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam, 

facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut Sanctuarii Rector 

et sacerdotes, opportunis facultatibus ad confessiones excipiendas praediti, prompto et 

generoso animo, celebrationi Paenitentiae sese praebeant. 

Praesenti ad septennium valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus 

quibuscumque. 

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die V mensis Februarii, 

anno domini MMXIX. 

 

Maurus Card. Piacenza 

Paenitentiarius Maior 

 

Chrystophorus Nykiel 

Regens 

 
  



Nr prot. 273/19/I 

 

DEKRET 

 

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia 

dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa, nadanego nam przez Jego Świątobliwość 

Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża, na niedawno przekazaną prośbę 

Przewielebnego Ojca Wiesława Pyzio, Ministra Prowincjalnego Prowincji Matki Bożej 

Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce, łaskawie udziela z 

Niebieskiego Skarbca odpustu zupełnego dla pożytku i dobra wszystkich wiernych i 

każdego z osobna, a także dla dusz wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu. 

Mogą go zyskać, jeśli tylko ze szczerym żalem za grzechy, po spowiedzi i przyjęciu 

Komunii świętej, z pobożnością jako pielgrzymi nawiedzą Sanktuarium NMP 

Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz 

Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie, 

Archidiecezji Warszawskiej, oddadzą się pobożnej modlitwie, lub przynajmniej przed 

ołtarzem, nazwanym „Gwiazdą Niepokalanej”, przez jakiś czas pobożnie rozmyślać 

będą, kończąc adorację Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem imienia 

Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Wierni w podeszłym wieku, chorzy lub z inną ważną przeszkodą mogą zyskać 

ten odpust, jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że przy najbliższej 

okazji spełnią trzy zwykłe warunki, mają przed sobą jakikolwiek wizerunek o tematyce 

eucharystycznej i duchowo połączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary 

własnego życia z adoracją Najświętszego Sakramentu, ofiarując je miłosiernemu Bogu.  

Aby ułatwić skorzystanie z Bożej łaski udzielonej dzięki kluczom Kościoła, dla 

dobra duszpasterskiego, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby Rektor Sanktuarium 

i kapłani, obdarzeni stosowną władzą słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie 

spełniali posługę Sakramentu Pojednania. 

Niniejszy dekret ważny jest siedem lat. Żadne inne zarządzenia, nawet sprzeczne, 

nie zmieniają jego ważności.  

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 5 lutego Roku 

Pańskiego 2019.  

 

Mauro Kard. Piacenza 

Penitencjarz Większy 

 

Krzysztof Nykiel 

Regent 

 

 

Z jęz. łacińskiego tłumaczył o. Roman Soczewka  


