
                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

          Prot. N. 939/21/I                                                      

DEKRET 
 

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, 
mocą szczególnego pełnomocnictwa w Chrystusie, nadanego nam przez Jego Świątobliwość 
Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, na niedawno przekazaną 
prośbę przez Przewielebnego Ojca Michała M. Krysztofowicza, Przełożonego Generalnego 
Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, w setnym roku tegoż Zgromadzenia, którego 
główna siedziba znajduje się na Słowacji, łaskawie udziela z Niebieskich Skarbców Kościoła 
Odpustu zupełnego, pod zwyczajnymi warunkami (sakramentalnej spowiedzi, Komunii 
Świętej i modlitwy w intencji Ojca Świętego) dla zyskania przez Ojców, współbraci tegoż 
Zgromadzenia i wszystkich wiernych szczerze pokutujących i przynaglonych miłością, od dnia 
7 kwietnia 2022 roku aż do dnia 7 kwietnia 2023 roku, a który mogą także ofiarować, na sposób 
wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane w czyśćcu, jeśli nawiedzą kaplicę Domu 
Macierzystego albo jakąkolwiek kaplicę, należącą do wspomnianego wyżej Zgromadzenia 
gdziekolwiek, w charakterze pielgrzymki, i tam będą uczestniczyć pobożnie w jubileuszowych 
uroczystościach lub przynajmniej przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym                       
do publicznej adoracji, przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, 
które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami                   
do Najświętszej Maryi Panny.  
Osoby starsze, chore, a także opiekujący się nimi, osadzeni w więzieniu i wszyscy ci, którzy           
z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, w równym stopniu mogą uzyskać Odpust 
zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją 
spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe; jeśli duchowo 
połączą się z jubileuszowymi celebracjami, ofiarując miłosiernemu Bogu modlitwy, swoje 
cierpienia lub inne ciężary własnego życia.  
Zatem aby, ze względu na miłość pasterską, ułatwić dostęp do osiągnięcia Bożej łaski, 
udzielonej przez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby Ojcowie 
ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, chętnie i wielkodusznie spełniali posługę 
Sakramentu Pokuty.  
Niniejszy dekret ważny jest tylko na ten czas. Bez względu na wszelkie przeciwne 
postanowienia. 
Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 22 lutego roku Pańskiego 2022. 
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