
INSTRUKCJA O KULCIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Aby w całej diecezjalnej wspólnocie ludu Bożego jak najpełniej odpowiedzieć na  współczesne znaki czasu, 
a równocześnie „otworzyć Kościół Płocki w jego posłannictwie ku światu” (por. Homilia św. Jana Pawła II w Płocku 
7 czerwca 1991 roku) XLIII Synod Płocki przedkłada Instrukcję o kulcie Bożego Miłosierdzia w Diecezji Płockiej. 

Kult w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 

1. Miejscem szczególnego kultu Bożego Miłosierdzia jest Diecezjalne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, 
ustanowione przez Biskupa Płockiego Stanisława Wielgusa w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej (30 kwietnia 2000 
roku). Sanktuarium to stanowi miejsce święte (zob. KPK, kan. 1230), w którym szerzony jest kult Miłosierdzia Bożego. 
Pielgrzymują do niego liczni wierni z Płocka, Mazowsza, Polski i zagranicy dla uczczenia Miłosierdzia Bożego oraz ożywienia 
swojej wiary. Przybywający do Sanktuarium wierni proszą o dar Bożego Miłosierdzia, modlą się za grzeszników i wypraszają 
łaski dla siebie i całego świata. Sanktuarium jest także uprzywilejowanym miejscem kultu św. siostry Faustyny, którą lud 
Boży ma za wzór i orędowniczkę w wypraszaniu łask Bożego Miłosierdzia (por. Statut Sanktuarium Diecezjalnego w Płocku). 

2. Szczególną czcią wiernych otaczany jest w tym miejscu obraz Jezusa Miłosiernego z napisem: Jezu, ufam Tobie. 

3. Podstawowym celem Sanktuarium jest szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego, ożywianie wiary Ludu Bożego, modlitwa 
za grzeszników i wypraszanie łaski Miłosierdzia Bożego dla całego świata (por. Statut Sanktuarium Diecezjalnego w Płocku). 

4. Jako miejsce odnajdywania, kształtowania i pogłębiania wiary, oraz ośrodek pobożności i pielgrzymowania 
Sanktuarium ma być ponadto:  

a. stałym miejscem sprawowania sakramentów: pokuty i pojednania, Eucharystii i namaszczenia chorych;  
b. szczególnym miejscem ewangelizacji, a zwłaszcza głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga;  
c. miejscem szczególnej czci Bożego Miłosierdzia w życiu wiernych przez obchody Święta Miłosierdzia Bożego 

w II Niedzielę Wielkanocną i poprzedzającej ją nowenny; zgłębiania treści tej tajemnicy, zawartych w Dzienniczku św. 
Faustyny i nauczaniu św. Jana Pawła II;  

d. miejscem formowania sumień, głoszenia konieczności nawrócenia i pokuty jako narzędzi uświęcenia świata. 

5. Sanktuarium jest także ośrodkiem kultu św. Faustyny, który wyraża się między innymi w:  

a. uroczystym obchodzeniu jej liturgicznego wspomnienia w dniu 5 października oraz – co miesiąc – rocznicy objawienia 
z 22 lutego 1931 roku, a także innych rocznic, związanych z  życiem i misją św. Faustyny;  

b. kulcie relikwii św. siostry Faustyny;  
c. upowszechnianiu wiedzy o jej życiu i oddaniu dziełu Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza poprzez głoszenie homilii, 

konferencji i prelekcji; prowadzenie muzeum, w którym gromadzi się pamiątki związane z jej życiem i misją; 
rozpowszechnianiu odnośnych publikacji. 

6. Zadaniem Sanktuarium jest również: 

a. organizowanie rekolekcji zamkniętych dla osób duchownych, zakonnych i wiernych świeckich; 
b. prowadzenie dla nich wykładów, prelekcji, sympozjów i konferencji; 
c. propagowanie praktyki pielgrzymowania do Sanktuarium, w szczególności w grupach parafialnych, stanowych 

i zawodowych. 

7. Sanktuarium otwiera się na pielgrzymów i czcicieli Bożego Miłosierdzia z Polski i zagranicy. Nawiedzenie tego świętego 
miejsca ma służyć ożywieniu i pogłębieniu wiary przejawiającej się w pogłębionym korzystaniu z sakramentów świętych. 
Jest także okazją do katechezy o Bożym Miłosierdziu.  

8. Wierni przybywający do Sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny w następujące dni:  

a. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna);  
b. dwudziestego drugiego dnia każdego miesiąca;  
c. indywidualnie raz w roku: w dowolnym dniu, według własnego wyboru;  
d. w dowolnych dniach w ramach wspólnotowych pielgrzymek, odbywanych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Płocku (por. Indult Penitencjarii Apostolskiej z 2 lutego 2013 roku). 

Każdego dnia można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego 
wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w Tabernakulum (zob. Dekret 
Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 roku). 

 

Kult w Diecezji 

9. Synod zachęca, aby parafie, głównie z racji swych rocznic czy jubileuszów, organizowały pielgrzymki do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Płocku. Ta zachęta dotyczy szczególnie wspólnot parafialnych biskupiego miasta Płocka. Pielgrzymka 
taka jest dobrą sposobnością do katechezy o Bożym Miłosierdziu i pogłębienia wiary. Centralnym momentem pobytu 
pielgrzymów w Sanktuarium powinna być zawsze Eucharystia, a dalej: adoracja Najświętszego Sakramentu, przystąpienie 
do sakramentu pokuty i pojednania, modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego, wspólnotowe odmówienie Koronki 
do Miłosierdzia Bożego w intencji rodziny, parafii itp.  

10. Synod uznaje głęboką potrzebę, aby w parafiach praktykować – przekazane przez św. siostrę Faustynę i zatwierdzone 
przez Kościół – formy kultu Miłosierdzia Bożego, jak: cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, obchodzenie Święta Miłosierdzia 
Bożego, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i szerzenie orędzia o Bożym 
Miłosierdziu. 



11. Usilnie zachęca się do wprowadzania we wszystkich parafiach Diecezji Płockiej comiesięcznych nabożeństw 
do Miłosierdzia Bożego, które byłyby również okazją do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz adoracji 
Najświętszego Sakramentu i modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Dniem odpowiednim do celebracji takich 
nabożeństw w Diecezji może być każdy trzeci piątek miesiąca albo 22 dzień każdego miesiąca. 

12. Aby przygotować wiernych do owocnego przeżycia Święta Bożego Miłosierdzia, zaleca się odprawianie nowenny 
przed Świętem Miłosierdzia (por. Dzienniczek, nr 796 i 1209). 

13. Zachęca się wspólnoty parafialne, ruchy i stowarzyszenia do podejmowania dzieła peregrynacji obrazu Jezusa 
Miłosiernego bądź relikwii św. siostry Faustyny.  

14. Zachęca się, aby misje parafialne, rekolekcje czy dni skupienia podejmowały tematykę związaną z Bożym 
Miłosierdziem. 

15. Dla ożywienia kultu i apostolstwa Bożego Miłosierdzia w parafii ważne wydaje się zakładanie grup parafialnych, kół, 
diakonii i stowarzyszeń Bożego Miłosierdzia (jak na przykład Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”). 
Istniejące zaś grupy parafialne, zwłaszcza te, które zajmują się działalnością charytatywną, powinny głosić orędzie 
o Miłosierdziu Bożym poprzez świadectwo życia, czyn, słowo i modlitwę. 

16. Zachęca się, aby w kościołach parafialnych i innych kościołach był wystawiony do kultu publicznego wiernych obraz 
Jezusa Miłosiernego.  

17. Dla szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia w Diecezji zaleca się: 

a. przybliżanie wiernym tajemnicy Bożego Miłosierdzia przez odkrywanie jej na kartach Pisma Świętego; 
b. zapoznawanie wiernych z nauką Kościoła na temat Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w dokumentach papieskich 

i homiliach papieży; 
c. prowadzenie katechez tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
d. organizowanie odczytów, wykładów, konferencji i sympozjów; 
e. wydawanie i rozpowszechnianie stosownych publikacji; 
f. obfite czerpanie w dziełach ewangelizacyjnych z modlitwy i świadectwa życia, które ukazują działanie Miłosierdzia 

Bożego w świecie współczesnym; 
g. organizowanie w parafiach Niedzieli z Bożym Miłosierdziem, połączonych z  zaproszeniem sióstr ze Zgromadzenia 

Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 

18. Zachęca się, aby w liturgii i nabożeństwach, w przepowiadaniu homiletycznym, nauczaniu katechetycznym, oraz 
osobistej i wspólnotowej modlitwie wykorzystywać przesłanie Dzienniczka św. Faustyny. 

19. Zaleca się, aby przynajmniej jeden egzemplarz Dzienniczka znajdował się w każdej bibliotece parafialnej. 

 


