
Penitencjaria Apostolska 
Prot. N. 8/21/I 

                         DEKRET 

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA w celu pomnożenia pobożności wiernych 

i zbawienia dusz, mocą uprawnień powierzonych jej w specjalny sposób przez Ojca 

Świętego w Chrystusie, dzięki Opatrzności Bożej, papieża Franciszka, po wysłuchaniu 

próśb, przedstawionych niedawno przez Jego Ekscelencję Wacława Depo, 

Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego wraz z proboszczem parafii Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu, znajdującej się w tejże archidiecezji, 

dotyczących pięćdziesiątej rocznicy koronacji cudownego wizerunku Najświętszej 

Maryi Panny Pocieszenia, otaczanego wielką czcią w tym parafialnym i zarazem 

kolegiackim kościele, łaskawie udziela, z niebiańskich skarbców Kościoła, odpustu 

zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św.                        

i modlitwa w intencjach Ojca św.). Wierni prawdziwie skruszeni i przynagleni 

miłością będą mogli go uzyskać od dnia 1 stycznia aż do dnia 5 września 2021 r. oraz 

ofiarować go również jako pomoc dla dusz w czyśćcu cierpiących, jeśli nawiedzą                

w pielgrzymce kolegiatę pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny               

w Wieluniu i będą tam uczestniczyć w jubileuszowych obchodach lub przynajmniej 

przez odpowiedni czas oddadzą się pobożnym rozmyślaniom przed cudownym 

obrazem Najświętszej Maryi Panny, cieszącym się publiczną czcią, kończąc je 

Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz modlitwą do Najświętszej Maryi Panny 

Pocieszycielki strapionych.  

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą 

wychodzić z domu, będą mogli również uzyskać odpust zupełny po wzbudzeniu 

postanowienia odrzucenia jakiegokolwiek grzechu i intencji wypełnienia, jak 

najszybciej będzie można, trzech zwykłych warunków, o ile będą łączyć się duchowo 

z jubileuszowymi celebracjami i ofiarują Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, 

cierpienia i trudy własnego życia. 

Ażeby zatem, dzięki miłości pasterskiej, ułatwić dostęp do Bożej łaski, którą 

można uzyskać dzięki władzy kluczy, jaką posiada Kościół, ta Penitencjaria usilnie 

prosi, aby proboszcz i kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, 

wspaniałomyślnie i ochoczo poświęcili się celebrowaniu sakramentu pokuty.  

Ten dokument zachowuje swą ważność jedynie podczas tego wydarzenia.              

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.  

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 11 stycznia, roku 

Pańskiego 2021. 

 

(-) Maurus kard. Piacenza 

Penitencjarz Większy 

 

(-) Krzysztof Nykiel 

Regens  



 

 

      Penitencjaria Apostolska 

 

 

Prot. Nr 9/21/I 

 

DEKRET 
 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy uprawnień powierzonych jej w 

specjalny sposób przez Ojca Świętego w Chrystusie, dzięki Opatrzności Bożej, 

papieża Franciszka, łaskawie zezwala Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi 

Metropolicie Częstochowskiemu Wacławowi Depo, aby podczas Jubileuszu 

Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia, w wybranym dla pożytku wiernych dniu, po 

odprawieniu uroczystej Mszy Świętej, mógł udzielić wszystkim prawdziwie 

skruszonym i przynaglonym miłością wiernym w niej uczestniczącym 

błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami 

(sakramentalna spowiedź, Komunia Święta oraz modlitwa w intencjach Ojca 

Świętego). 

Wierni, którzy przyjmą pobożnie błogosławieństwo papieskie, chociaż                       

z uzasadnionej przyczyny nie będą uczestniczyć fizycznie w świętych obrzędach, lecz 

– za pośrednictwem telewizji lub radia – połączą się z pobożnością z tymi obrzędami, 

gdy będą sprawowane, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami 

prawa.  

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 11 stycznia, roku 

Pańskiego 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Maurus kard. Piacenza 

Penitencjarz Większy 

 

(-) Krzysztof Nykiel 

Regens  

 

 

 


