




BONTETÉSEINK ELENGEDÉSE

A BlJCSÚKRÚL



NIHIL OBSTAT
BÁNHEGYI MIKSA OSB CENSOR 82/.1.988

JÓVÁHAGYOM
IMPRIMI POTEST

PANNONHALMA, 1988. MÁJUS 5.
DR. SZENNAY ANDRÁS

PANNONHALMI FÓAPÁT

AZ
ENCHIRIDION INDULGENTIARUM

NORMAE ET CONCESSIONES
1986. ÉVI RÓMAI KIADÁSA ALAPJÁN

ÖSSZEÁLLíTOTTA:

SZIGETI KERÉNY
bencés

Minden jog fenntartva,
beleértve a bárminemű eljárással

való sokszorosítás jogát is



"Ne vétkezzél többet,
hogy rosszabbul ne járj." (Jn 5, 14)

BÜNTETÉSEINK
ELENGEDÉSE

A BÚCSÚKRÓL

AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓIA
BUDAPEST, 1989





ELŐSZÓ

Hányszor vétkezünk s talán nem is gondolunk rá,
hogy minden bűnért,még a legkisebbért is büntetés jár.
- Ha szentgyónással vagy megfelelő bánattal el is
nyerjük bűneink bocsánatát, amíg a bűneinkért járó
ideig tartó büntetésektőlmeg nem szabadulunk, nem
juthatunk a mennyországba. Az Anyaszentegyház mint
jó édesanya segítségünkre siet és egyes imákhoz, ájta
tosságokhoz, gyakorlatokhoz búcsút engedélyez, hogy
minél több lehetőségünk legyen az ideig tartó bünte
tésektől való szabadulásra.

A Szentatya 1986-ban kiadta a búcsúkat tartalmazó
Enchiridion Indulgentiarum újabb kiadását, amelyben
az eddigiekhez viszonyítva lényeges változtatások van
nak. Ezért vált szükségessé az új kiadásnak' jelen
ismertetése.

E könyvecskében benne van az Enchiridion Indul
gentiarum gyakorlati részében közölt összes búcsúIe
hetőség, a Búcsúkkal kapcsolatos szabályok cím alatt
viszont az egyszerűség és könnyebb áttekinthetőség
kedvéért csak azokat a szabályokat közöljük. melyek a
hívek számára fontosak.
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BÚCSÚKKAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK

l. A búcsú a már megbocsátott bűnökért járó ideig
tartó büntetések Isten előtt való elengedése, amelyet az
Egyház segítségével az a keresztény hívő nyerhet el,
aki megfelelően felkészült és teljesítette a meghatáro
zott feltételeket. Ez annak az Egyháznak segítségével
történik, amely mint a megváltás szolgálója kezeli
Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek
kinestárát és adományoz belőle.

2. Ahhoz, hogy valaki búcsút nyerhessen, kell hogy
a) meg legyen keresztelve,
b) ne legyen kiközösítve,
c) az előírt cselekmények végrehajtásának legalább

a befejezésénél a megszentelő kegyelem állapotában
legyen,

d) legyen legalább általános szándéka búcsút nyerni
és hogy a hozzáfűzött cselekményeket a meghatározott
időben, előírt módon és az engedmény szándékának
megfelelden teljesítse.

3. A búcsú lehet részleges vagy teljes, aszerint, hogy a
bűnökért járó ideig tartó büntetéstől részben vagy
teljesen szabadít-e meg.

4. Annak a hívőnek, aki legalább szívbéli töredelem
mel elvégzi a részleges búcsúval ellátott cselekedetet,
az Egyház ugyanannyi ideig tartó büntetést enged el,
mint amennyit a saját cselekedetével már elnyert.
VAGYIS: A hívő elvégez pl. valami imádságot és a Jó
Isten ezért elenged neki bizonyos büntetést. Ha ez az
imádság búcsúval van ellátva, akkor a hívő még
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egyszer, ugyanannyi büntetéselengedést kap, vagyis a
büntetés elengedése megkétszereződika búcsú miatt.
Ezt nevezzük részleges búcsúnak.

(Ha a hívő halálos bűnben van, a búcsú elnyeréséhez
szükséges, hogy vagy szentségi gyónást végezzen,
vagy legalább indítsa fel a tökéletes bánatot. Mura:
Brev. Comm. 43.)

5. A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:
a) a lélek ne ragaszkodjék semmiféle bűnhöz, még

bocsánatos bűnhöz se,
b) annak a cselekménynek elvégzése, amihez a

búcsú kötve van,
c) szentségi gyónás,
d) szentségi áldozás,
e) a pápa szándékára való imádság,
6. Egy szentgyónás több teljes búcsú elnyeréséhez is

elegendő, egy szentségi áldozással és a pápa
szándékára való egyszeri imádsággal csak egy teljes
búcsú nyerhető el.

7. A szentgyónást, szentáldozást és a pápa
szándékára való imádságot el lehet végezni akár több
nappal az előírt cselekedet előtt vagy után is. Azonban
illő, hogy a szentáldozás és a pápa szándékára való
imádság ugyanazon a napon történjék, amelyen az
előírt cselekedetet végezzük.

8. Ha nincs meg a teljes felkészültség, vagy ha az
előírt cselekmény és az előbb említett még három
feltétel teljesítése nem kielégítő, akkor a búcsú csak
részleges lesz, kivéve az "akadályozottak" esetét, ami
ről a 13. és 22. pontban lesz szó.

9. A pápa szándékára való imádság feltételének
eleget teszünk, ha elmondunk egy Miatyánkot és egy
Üdvözlégyet, de helyette lehet mondani más imád
ságot is kinek-kinek jámborsága vagy buzgósága sze
rint.
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10. Naponta csak egyszer lehet teljes búcsút nyerni,
de a halál óráján másodszor is.

ll. Részleges búcsú napjában többször is nyerhető,
hacsak kifejezetten más intézkedés nincs.

12. Búcsúkat más élőért felajánlani nem lehet.
13. A részleges és a teljes búcsúkat mindig fel lehet

ajánlani a halottakért közbenjárás formájában (per
modum suffragii).

14. A gyóntató megváltoztathatja akár az előírt
cselekményt, akár a feltételeket azok részére, akik
törvényes akadály miatt nem tudják azokat teljesíteni.

15. A búcsúimádságok bármilyen nyelven elmond
hatók, csak a fordítás hitelességéről valamelyik ille
tékes Hatóság nyilatkozzék.

16. A búcsú elnyeréséhez elég, ha a hívő az imát
mással felváltva mondja, vagy más imáját lélekben
követi.

17. Az ünnephez kötött búcsúnyerési lehetőség át
megy arra a napra, amelyre az ünnepet vagy annak
külső megünneplését törvényesen áttették.

18. Ha a naphoz kötött búcsú elnyeréséhez templom,
kápolna látogatása is szükséges, ez történhetik az előző
nap delétől a búcsúnap éjféléig.

19. Templommal vagy kápolnával kapcsolatos teljes
búcsú elnyeréséhez előírt cselekedet: a templom vagy
kápolna jámbor meglátogatása és ott egy Miatyánk és
Hiszekegy elimádkozása. (A Hiszekegy lehet az
Apostoli hitvallás, de a szentmisében használt Nicea
konstantinápolyi hitvallás is. A következőkben mindig
csak a Hiszekegy szót használjuk.)

Természetesen, amikor a Miatyánkot és Hiszekegyet
el kell imádkozni, ezenkívül a teljes búcsú elnyeréséhez
a pápa szándékára is imádkozni kell, de ezt nem kell
szükségképpen a templomlátogatáskor végezni. (Mu
ra: Breve Commentarium 59. lap.)
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20. A kegytárgyak használatához kötött búcsúk
megszúnnek, ha a kegytárgyak egészen tönkremennek,
vagy ha azokat eladják.

21. Senki sem nyerhet búcsút olyan cselekedettel 
hacsak más külön intézkedés nincs -, amelyre törvény
vagy parancs egyébként is kötelezi. A szentgyónás
búcsúval ellátott elégtételének elvégzésével azonban
búcsút is nyerhetünk és az elégtételnek is eleget te
szünk.

22. A püspökök (Ordináriusok) megengedhetik a
joghatóságuk alá tartozó híveknek, hogy ha olyan
helyen tartózkodnak, ahol semmiképpen vagy csak
nagyon nehezen tudnának szentgyónáshoz és szentál
dozáshoz járulni, gyónás és áldozás nélkül is elnyerhe
tik a teljes búcsút, ha tökéletes bánatot indítanak és
felteszik, hogy amint lehet, szentgyónáshoz és szentál
dozáshoz járulnak.

23. A süketek és a némák is elnyerhetik a közös
imákhoz kötött búcsúkat, ha az ugyanott imádkozó
többi hívővel együtt gondolatukat és jámbor érzelmei
ket Istenhez emelik. Ha magánimádságról van szó,
elég, ha elméjükben fontolgatják, vagy jelekkel kife
jezésre juttatják vagy csak szemükkel olvassák.

24. Tévedések elkerülése végett megemlítjük, hogy
amikor teljes búcsúról van szó és a szöveg csak annyit
említ például, hogy ha valaki bizonyos imát elmond
vagy templomot meglátogat és ott elimádkozik egy
Miatyánkot és Hiszekegyet, teljes búcsút nyerhet, az
mindig úgy értendő, hogy ezen előírt cselekményeken
kívül teljesíteni kell a teljes búcsú elnyeréséhez előírt
többi szokásos feltételeket is (lásd az 5. szabályt).
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HÁROM ÁLTALÁNOSABB
LEHETŐSÉG

Részleges búcsúban részesülhet az a hívő,
l. aki kötelességeinek teljesítése és az élet nehéz

ségeinek elviselése közben alázatos bizalommal lelkét
Istenhez emeli és ezt - hacsak lélekben is - fohász
imával kíséri,

2. aki a hit szellemétől vezetve szükséget szenvedő
ember-testvéreinek személyesen vagy javaival irgal
mas lélekkel szolgálatára siet,

3. aki megengedett és számára kedves dologtól a
bűnbánat szellemében önként megtartóztatja magát.

Néhány példa a fohászimára.
1. Jézusom irgalom.
2. Jézusorn, irgalmazz nekem szegény bűnösnek.
3. Istenem, segíts.
4. Szűzanyám, légy oltalmam és menedékem.
5. Istenem, adj erőt a küzdelemben.
6. Istenem, legyen meg a Te szent akaratod.
7. Jézusom, tégy velem tetszésed szerint.
8. Jézusom, erősítsd hitemet.
9. Jézusom, ne hagyj elveszni.

10. Szűzanyám, mutasd meg, hogy anyám vagy.
ll. Istenem segíts, hogy munkámat lelkiismeretesen

tudjam végezni.
12. Jézus Szíve, bízom Benned.
13. Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívemet hason

lóvá Szívedhez.
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EGYÉB LEHETŐSÉGEK

BÚCSÚVAL ELLÁTOTT IMÁDSÁGOK,
ÁJTATOSSÁGOK, GYAKORLATOK

1.
ANGYALOK OLTALMÁÉRT

a.
Isten angyala, aki őrzőm vagy, világosíts meg, őrizz,

irányíts és kormányozz engem, akit reád bízott az isteni
jóság. Ámen.

b.
Szent Isten, mindenható, örök Atyaisten hallgass

meg minket, és küldd el szent angyalodat az égből,
hogy őrizze, óvja, védelmezze, látogassa és oltalmazza
e lakásnak minden lakóját. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

o

Bármelyik fenti ima elimádkozásával részleges búcsú nyer
hető.
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2.
AZ EMBERISÉG FELAJÁNLÁSA

KRISZTUS KIRÁLYNAK

Édes Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints
reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid
vagyunk, Tieid is akarunk maradni. - Hogy azonban
Veled szorosabban egyesülhessünk, íme ma mindegyi
künk készséges szívvel felajánlja magát Szentséges
Szívednek. Sokan téged meg sem ismertek, mások
parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól
Téged. Könyörülj mindezeken, ó jóságos Jézus, és
öleld valamennyit Szentséges Szívedre. Légy Királya, ó
Urunk, ne csak híveidnek, akik sohasem pártoltak el
Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add,
hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba,
hogy nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek.
Légy Királya azoknak is, akiket a tévedés tart fogva,
vagy a szakadás elválasztott, s hívd vissza őket az
igazság révpartjára és a hit egységébe, hogy rövidesen
egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, Anyaszent
egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden
népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földke
rekség egy szózattól visszhangozzék: Üdv az Isteni
Szívnek, amely által üdvösségünk támadt: dicsértessék
és áldassék mindörökké. Ámen.

o

Részleges búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik ezt az imát
buzgón elimádkozzák. Teljes búcsúban pedig akkor részesül
hetnek, ha Krisztus Király fóünnepén nyilvánosan végzik.
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3.
BŰNBÁNATIZSOLTÁRüK

a.
(50. zsoltár)

Könyörülj rajtam, Istenem
szetető jóságod szerint,

és minthogy mérhetetlen a te irgalmad,
gonoszságomat töröld le rólam!

Mosd le bűnömet teljesen,
és vétkemtől tisztíts meg engem!

Gonoszságomat belátom,
bűnöm előttem lebeg szüntelen.

Egyedül csak ellened vétkeztem,
ami színed előtt gonosz, olyat tettem.

Így mutatod meg, hogy szavad teljes igazság,
és feddhetetlen vagy, amikor ítélsz.

Íme, én bűnben születtem,
anyám már vétekben fogant.

Te pedig a szívben élő hűséget kedveled,
és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.

Hints meg izsóppal, és tiszta leszek,
moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó!

Add, hogy vidámságot és örömet halljak,
hadd örvendezzenek megtört csontjaim!

Fordítsd el bűneimtől arcodat,
és minden gonoszságomat töröld el!

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
új és erős lelket önts belém!
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Ne taszíts el színed elől,
és szent lelkedet ne vond meg tőlem!

Add meg újra az üdvösség örömét,
a készséges lelkületet erősítsd bennem!

A vétkeseknek megmutatom utadat,
és a bűnösök hozzád térnek.

Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem,
igazságosságodat ujjongva hirdeti nyelvem.

Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled,
égőáldozataimrará sem nézel.

Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek,
te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet.

Jóságodban, Uram, tegyél jót Sionnal,
építsd fel újra Jeruzsálem falait!

Akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd,
és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak.

o

Az a hívő, aki búnbánó lélekkel elimádkozza, részleges
búcsút nyerhet.

b.
(129. zsoltár)

A mélységböl kiáltok, Uram, hozzád,
Istenem, figyelj a szómra!

Fordulj felém, és hallgass figyelmesen
könyörgésem hangos szavára!

Ha bűneinket, Uram, felrovod,
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Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad mindig kész az irgalom,

Azért magasztalunk téged.
Uram, én tebenned bízom,

és kitartok igéd mellett:
Az Úr minden reményem.
Az őr nem várja úgy a hajnalt,

mint ahogy a nép az Urat várja,
mert az Úr maga a jóság:

teljes a szabadulás nála.
Választott népét ő menti meg,

ő váltja meg minden bűntől.

o

Azok a hívek, akik áhítattal elimádkozzák, részleges
búcsúban részesülhetnek.

4.
EGYHÁZMEGYEI ZSINAT

Teljes búcsúban részesülhetnek egy alkalommal
azok a hívek, akik az egyházmegyei zsinat idején azt a
templomot, amelyben a zsinatot tartják, áhítattal meg
látogatják és ott elmondanak egy Miatyánkot és egy
Hiszekegyet.

5.
ELMÉLKEDŐ IMÁDSÁG

Az a hívő, aki buzgó lélekkel elmélkedő imádságot
végez, részleges búcsút nyerhet.
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6.
ELSŐÁLDOZÁS

Azok a hívek, akik vagy első szentáldozáshoz járul
nak, vagy mások elsőáldozásánáhítattal jelen vannak,
teljes búcsút nyerhetnek.

7.
ELSŐ SZENTMISE

Teljes búcsúban részesülhet az a pap, aki első szent
miséjét előre kitűzött napon a nép előtt mutatja be és
azok a hívek is, akik ezen a szentmisén buzgó lélekkel
részt vesznek.

Bo
ENGESZTELŐ IMÁDSÁG

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ

Édes Jézus, akinek túláradó szeretetét az emberek
iránt nagy hálátlanul annyi nemtörődéssel,hanyagság
gal, megvetessel viszonozzák. íme, mi oltárod előtt
leborulva rendkívüli tisztelettel kárpótlást akarunk
nyújtani az emberek bűnös közönyösségéért, és a
sérelmekért, amelyekkel szerető Szívedet mindenfelől
illetik.

Megemlékezünk azonban arról, hogy valamikor mi
is ilyen méltatlan magatartást tanúsítottunk. Azért
mélységes fájdalomba borulva először is a magunk
számára kérjük irgalmadat. Készek vagyunk önkéntes
engeszteléssel elégtételt adni nemcsak a saját magunk
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bűneiért, hanem mások vétkeiért is, akik az üdvösség
útjától messze eltévedve hitetlenségükben megátalko
dott szívvel, Hozzád, a pásztorhoz és vezérhez szegőd
ni nem akarnak, vagy a keresztségi fogadást lábbal
tapodva, a Te törvényed édes igáját lerázták.

Mindezeket a szánandó bűnöket összesen és általá
ban kiengesztelni törekszünk, egyenkint pedig jóváten
ni akarjuk: az életmód és az öltözködés fényűzését és
szemérmetlenségét, a romlottság számtalan tőrvetését
az ártatlanok lelke ellen, az ünnepnapok megszegését,
a Te nevedre és szentjeidre szórt szörnyű káromláso
kat, a Te földi helytartód és a papi rend gyalázását,
magának az isteni szeretet szentségének mellőzését,
vagy hajmeresztő szentségtöréssel való illetését, végül
a nemzetek hivatalos bűneit, amelyek az Általad alapí
tott Egyház jogaival és tanítóhivatalával szembeszál
lanak.

Ö, vajha saját vérünkkel moshatnók le ezeket a
bűnöket.

Most pedig a megsértett isteni méltóság kárpótlására
felajánljuk Neked ugyanazt az elégtételt, amelyet Te
egykor az Atyának a keresztfán bemutattál és oltárain
kon naponkint megjelenítesz, a Szűz Anyának, minden
szenteknek és a jámbor híveknek jóvátételeivel együtt,
és szívből megígérjük, hogy a magunk és mások régi
bűneit, úgyszintén nagy szereteted semmibevételét
ezentúl erős hittel, tiszta erkölccsel, az evangéliumi
törvénynek, különösen a szeretet parancsának tökéle
tes megtartásával, amennyiben rajtunk áll, és a Te
kegyelmed megsegít, jóvátesszük; másrészt minden
Téged érhető sérelmet erőnk szerint megakadályo
zunk, és a Te követésedre minél több embert megnye
rünk. Fogadd, kérünk, kegyes Jézus, az engesztelő
Szűz Anya, Mária közbenjárására ezt az önkéntes
engesztelő hódolatunkat, és tarts meg minket hűsége-
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sen köteles szolgálatodban mindhalálig, s a végső
állhatatosság nagy kegyelmének erejével, hogy vala
mennyien eljussunk végül abba a hazába, ahol Te az
Atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralko
dol, Isten rnindörökkön örökké. Ámen.

o

Az a hívő, aki ezt az engesztelő imát buzgón elimádkozza,
részleges búcsút nyerhet. De teljes búcsút is nyerhet, ha Jézus
Szive főünnepén nyilvánosan imádkozza cl.

9.

HÁLAADÁS

a.
Hálát adunk neked, mindenható Isten, minden jó

téteményedért. Aki élsz és uralkodol mindörökkön
örökké. Ámen.

o

Részleges búcsú nyerhető

b.
Téged, Isten dicsérünk,
Téged Úrnak ismerünk.
Téged, örök Atyaisten,
mind egész föld áld és tiszrel.
Téged minden SZ('P angyalok,
Kerubok és Szeráfkarok,
egek ('S rumden hatalmak
szüntelenül magasztalnak.
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Szent vagy, szent vagy,
erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég s föld,
dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér, egek Ura,
apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták
súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek
magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte,
szent Egyházad ezerszerte.
() Atyánk, Téged
s mérhetetlen nagy Fölséged,
s azt, ki hozzánk Tőled jött le:
Atya igaz Egyszülöttje,
t'S úldjuk Veled
Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje,
Király vagy te nundörökre.
Mentésünkre közénk szálltál,
szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad,
mennyországot megnyitottad.
lsten jobbján ülsz most széket,
Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő,
nundeneket ítélendő.
Téged azért, Uram, kérünk,
mi Megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe,
az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped,
áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, Te vigasztald,



nundörökké felmagasztald!
Mindennap dicsérünk téged,
szent nevedet áldja néped.
Búntől e nap őrizz minket,
és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz,
híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk:
Tebenned van bizodalmunk.
Te vagy, Uram, én reményem,
Ile hagyj soha szégyent érnem!

o

.\zok a hívek, akik hálaadásként elimádkozzák r{s:::,[cgcs

búcsúhun részesülhetnek. Telles búcsút nyerhetnek viszont
akkor, ha elmondása az év utolsó napján nyilvánosan tör
thJik.

10.
HALDOKLÁSKOR

Az a pap, aki az élete válságos idejét élő hívőnek a
szentségeket kiszolgáltatja, ne mulassza el neki a teljes
búcsúval összekötött pápai áldást is megadni. lia pedig
nem lehet paphoz jutni, a jóságos Anyaszentegyház
ugyanazon hívőnek kegyesen teljes búcsút engedélyez
a halál órájára, ha megfelelő lelkiállapotban van és ha
életében szokásszerűenvégzett valamilyen imádságo
kat. Ennek a teljes búcsúnak elnyeréséhez dicséretes
dolog feszület vagy kereszt használata is.

A "megfl'lelő lelkiállapot" olyan, amilyen a teljes

21



búcsú elnyeréséhez egyébként is szükséges, (Vö. a
SZABÁLYOK 2. § és 5. §-nak megfelelő pontjait.)

A feltétel - ti., hogy "ha életében szokásszerüen
végzett valamilyen imádságokat" - ebben az esetben
pótolja a teljes bÚCSlí elnyeréséhez megkívánt három
alábbi feltételt: gyónást, áldozást és a pápa szándékára
való imádságot.

Ez a teljes búcsú akkor is elnyerhető, ha valaki azon a
napon már részesült teljes búcsúban.

ll.
HALOTTAKNAPI BÚCSÚ

A tisztítótűzben szenvedők javára felajánlható telies
búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik halottak napján
valamely templomot vagy kápolnát buzgón megláto
gatnak és ott egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimád
koznak.

A búcsú elnyerhetővagy az' említett napon, vagy az
Ordinárius engedélyével az előző vagy a következő
vasárnapon vagy Mindenszentek ünnepén.

12.
HALOTTI ZSOLOZSMA

Részleges búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik a
halotti zsolozsma Laudesét vagy Vesperását buzgón
elimádkozzák.
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13.
HAVI LELKIGYAKORLATOS NAP

Részleges búcsúban részesülhetnek azok a hívek,
akik a havi lelkigyakorlaton részt vesznek.

14.
HIT, REMÉNY, SZERETET, BÁNAT

Részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki a hit, a
remény, a szere-tet és a bánat erényének bármelyikét
egyházilag jóváhagyott szöveg szerint buzgón fel
indítja.

Példa a hit, remény, szetetet és a bánat felindítására:

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó
vagy.

Istenem, remélek tebenned, mert végtelenül hű
és irgalmas vagy.

Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert
végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.

Istenem, szeretlek téged és ezért teljes szívemből
bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek,
bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra
törekszem és a bűnt kerülöm.
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15.
HITVALLÁSOK

a.
Apostoli Hitvallás

I1iszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny
nek és földnek Teremtőjében,és a Jézus Krisztusban, ()
egy Fiában, a mi Urunkban, ki Foguntaték Szeritlélek
től, születék Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus
alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla
alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada,
fölméne a mennyekbe, ott ül a mindcnható Atyaisten
jobbja felől, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és
holtakat.

Hiszek a Szentlélekbcn: egy katolikus, keresztény
Anyaszentegyházat, szeriteknek egyességet, bűnöknek
bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet.
Ámen.

b.
N icea-konstantinápolyi Hitvallás

Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek,
minden láthatónak
és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában.
Aki az Atyától született az idők kezdete előtt.
Isten az Istentől,
Világosság a Világosságtól.
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény:
az Atyával egylényegű,
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és minden általa lett.
Értünk emberekért,
a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből,
Megtestesült a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt
értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott
az Írások szerint,
fölment a mennybe,
ott ül" az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben,
ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben,
Urunkban és Éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút;
6 szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy,
szent,
katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget
a bűnök bocsánatára,
váram a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

o

Részleges búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik a
fenti hitvallások egyikét buzgón elimádkozzák.
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16.
HÓDOLÓ TISZTELET

AZ OLTÁRISZENTSÉG IRÁNT

a.
O szent vendégség, melyben Krisztust vesszük,

kínszenvedésének emlékét idézzük. Isten kegyelmével
eltelik a lelkünk és megkapjuk jövendő dicsőségünk
zálogát.

o

Részleges búcsú.

b.
Azért ezt a nagy Szentséget
Áldjuk együtt hódolón,
Régi szövetség helyébe
Ú j rend lép itt, üdvhozón.
Érzék nem hat rejtekébe
Csak az élő hit lát jól.

Az Atyának és Fiúnak
Dicséret és tisztesség,
Szentlélekkel egyetemben
Áldás, örök dicsőség.
Háromságban egy Szent Istent
Áldjon minden nemzetség. Ámen.

Mennyei kenyeret adtál nekik.
Amely minden gyönyörűséggelteljes.

Könyörögjünk, Istenünk, Te ebben a csodálatos
szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad
ránk, add, kérünk tested és véred szent titkát úgy
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tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül
élvezzük! Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlé
lekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.

o

Azok a hívek, akik buzgó lélekkel elimádkozzák, részleges
búcsúban részesülhetnek. Teljes búcsút nyerhetnek Nagycsü
törtökön a mise után a szertartással kapcsolatban és az Úr
Jézus Szentséges Teste és Vére főünnepénekliturgiájában.

c.
Rejtőző istenség, hittel áldalak,
Ki elrejteztél itt bor s kenyér alatt.
Szívem teelőtted megalázkodik,
Mert, ha téged szemlél, megfogyatkozik.

Szám, kezem, látásom, benned fennakad,
Biztos hitem mégis hallásból fakad.
Hiszem mind, amit szól Istennek Fia,
Nincs igazabb, mint az Igazság szava.

Rejté a keresztfa istenségedet,
Itt az emberség is elrejtezkedett.
Mind a kettőt vallván és hittel hívén,
Mit a jobb lator kért, azért esdek én.

Sebeid Tamással nem szemlélhetem,
Te vagy mégis, vallom, Uram, Istenem.
Add, hogy egyre jobban higgyek teneked,
Tebenned reméljek és szeresselek.

Uram halálának szent emlékjele,
Élő kenyér, nekünk élet kenyere!
Hogy belőled éljen, késztesd lelkemet,
Soha se feledje édességedet.
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Kegyes Pelikánunk, égi szeretet,
Véredben tisztátlant, moss meg engemet.
Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull,
Az egész világnak bűnváltságául.

Jézus, most csak arcod leplét láthatom,
Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom,
Boldogan, lepletlen lássam színedet.
És dicsőségedben dicsérhesselek.

Részleges búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik
buzgón elimádkozzák.

17.
JÓTEVŐKÉRT

Méltóztassál, Uram, megadni minden jótevőnkneka
te nevedért az örök életet. Ámen.

Részleges búcsú nyerhető.

18.
KATAKOMBA LÁTOGATÁSA

Azok a hívek, akik a régi keresztények temetőit,
vagyis a "katakombákat" buzgón meglátogatják,
részleges húcsút nyerhetnek.
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19.
KEGYTÁRGYAK HASZNÁLATA

Azok a hívők, akik bármely pap vagy diákonus által
szabályosan megáldott kegytárgyat (feszület, kereszt,
rózsafüzér, skapuláré, érem) vallásos lelkülettel
használnak, részleges búcsúban részesülhetnek.

Ha a megáldást a pápa vagy pedig valamelyik
püspök végzi, az említett kegytárgyak jámbor szán
dékú használatával teljes búcsú is nyerhető Szent Péter
és Szent Pál főünnepén, de akkor el kell imádkozni a
hitvallást is az egyik törvényes formula szerint.

A búcsú elnyeréséhez nem elegendő a kegytárgy
egyszerűbirtoklása, hanem szükséges vallásos lelkület
tel való használata is. Búcsút csak a felsorolt ötféle
kegytárggyal lehet nyerni. (Mura: Breve Commenta
rium 61. lap.)

Jegyzet: A kegytárgyak szabályos megáldásánál a pap
vagy a diákonus az előírt liturgikus formát tartsa meg. (Iuxta
disciplinam Ritualis Romani, De Benedictionibus.) Hasznos
azonban megjegyezni, hogy elegendő a keresztvetés is,
amihez üdvös hozzátenni a szavakat: Az Atyának és a Fiúnak
és a Szeritléleknek nevében. (Cf. Rit. Rom. De Benedictioni
bus n. 1165 et n. 1182.)

20.
KERESZTÉNY TANÍTÁS

Az a hívő, aki a keresztény tant tanítja és az is, aki azt
tanulja, részleges búcsút nyerhet.
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21.
KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT

Mindenható és irgalmas Isten, aki azt akarod, hogya
különbözőnépek Szent Fiad által egy néppé legyenek,
engedd kegyesen, hogy azok, akik keresztény névvel
dicsekszenek, minden megosztást félretéve, egyek le
gyenek igazságban és szeretetben, és minden ember az
igaz hit fényétől megvilágosítva az egy Egyházba
testvéri közösségben összejöjjön. Krisztus a mi Urunk
által. Ámen.

o

Részleges búcsú.

22.
KERESZTSÉGI FOGADÁS MEGÚJÍTÁSA

Az a hívő, aki a keresztségi fogadást bármilyen
használatos formula szerint megújítja, részleges
búcsúban részesülhet. Ha ezt a húsvéti vigilia szer
tartásának keretében teszi, vagy saját keresztségének
évfordulóján, teljes búcsút nyerhet.

Példa a keresztségi fogadás megújítására:
Ú risten, aki a szent keresztségben gyermekeddé

fogadtál, megszenteIó kegyelemmel ékesítetted fel
lelkemet, segíts, hogy egész életemben igazán és teljes
szívemből ellene mondjak a sátánnak és élő hittel
ragaszkodjak Hozzád. Most megújítva a keresztségi
fogadásomat, szent elhatározással mondom:
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Ellene mondok az ördögnek, mlnden cselekede
tének, minden csábításának.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny
nek és földnek Teremtőjében.

Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a
mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált
szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból és
ül az Atyának jobbján.

Hiszek a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegy
házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test
feltámadását és az örök életet. Ámen.

23.

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

Azok a hívek, akik keresztúti ájtatosságot végeznek,
teljes búcsúban részesülhetnek.

A keresztúti ájtatossággal felelevenedik azon fájdal
mak emléke, amelyeket az isteni Megváltó szenvedett
útközben, Pilátus udvarától, ahol halálra ítélték, a
Kálvária hegyéig, ahol üdvösségünkért a kereszten
meghalt.

A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:
1. A keresztúti ájtatosságot szabályosan felállított

keresztút állomásai előtt kell végezni.
2. A keresztút felállításához szükséges 14 kereszt és

ezekhez szokás mellékelni ugyanannyi képet is, ame
lyek a jeruzsálemi állomásokat mutatják be.

3. Általánosabb szokás szerint a keresztúti ájtatosság
14 olvasmányból áll, amelyekhez valami szóbeli imát
csatolnak. Az ájtatosság végzéséhez azonban csak az
Úr Jézus szenvedésér6l és haláláról való buzgó elmél-
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kedés szűkséges. Nem kell minden állomás titkáról
külön elmélkedni.

4. A keresztutat járni kell, egyik állomástól a másikig.
A keresztúti ájtatosság közös végzésénél, ha az összes

jelenlévők járása nem lehetséges zavar nélkül, elegen
dő, ha legalább az ájtatosság vezetője járja a kereszt
utat és a többiek a helyükön maradnak.

5. A törvényesen akadályozottak ugyanazt a búcsút
elnyerhetik, ha legalább valamennyi ideig, pl. egy
negyed óráig az Ur Jézus szenvedéséről és haláláról
olvasnak és elmélkednek.

6. A keresztúti ájtatossághoz hasonlóak a búcsú
nyerés szempontjából is azok az illetékes Hatóságtól
jóváhagyott más jámbor gyakorlatok is, amelyekkel
felelevenedik Urunk szenvedésének és halálának em
léke. Ilyenkor is hasonlóképpen 14 állomást állítunk
fel.

24.
KERESZTVETÉS

Részleges búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik
buzgó lélekkel keresztet vetnek magukra, miközben
mondják: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.

25.
KIS ZSOLOZSMÁK

Részleges búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik a mi
Urunk Jézus Krisztus Szenvedésének, vagy Jézus
Szentséges Szívének, vagy a Boldogságos Szűz Mári
ának vagy a Szeplőtelen Fogantatásnak, vagy Szent
Józsefnek kis zsolozsmáját elimádkozzák.
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26.

LAKÁSUNKB~K~SNYUGALMÁ~RT

Kérünk Urunk, látogasd meg ezt a hajlékot és az
ellenség minden cselvetését messze űzd el tőle! Szent
angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őrizze
nek; és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, a mi
Urunk által. Ámen.

o

Elimádkozásával részleges búcsút nyerhetünk.

27.
LELKI ÁLDOZÁS

Azok a hívek, akik lelki áldozást végeznek, akár
milyen jámbor formula szerint, részleges búcsút nyer
hetnek.

Példa a lelki áldozásra
Jézusom, Istenem hiszem, hogy irántam való szere

tetből szenvedtél és haltál meg a keresztfán. Hiszem,
hogy az Oltáriszentségben jelen vagy, mert Te mond
tad, aki örökké igazmondó vagy. Jézusom, Istenem,
mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és min
den erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre
méltó vagy. Irántad való szeretetből bánom, hogy
megbántottalak. De többé nem akarok vétkezni.

Jüjj, Jézusom, szívembe és maradj velem. Ámen.
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28.
LELKIGYAKORLAT

Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik legalább
három teljes napon át lelkigyakorlaton vesznek részt.

29.

LITÁNIÁK

Részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki az illetékes
Hatóság által jóváhagyott litániák bármelyikét elimád
kozza. A litániák között legismertebbek: Jézus Szent
Nevének, Szentséges Szívének, Drágalátos Vérének
litániája, a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és a
Szentek litániája.

JÉZUS SZENT NEVÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz,
Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz,
Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz,
Uram, irgalmazz!

Jézus, hallgass minket,
Jézus, hallgass minket!

Jézus, hallgass meg minket,
Jézus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus, az élő Isten Fia,
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Jézus, az Atyának fényessége,
Jézus, az örök világosság fényessége,
Jézus, a dicsőség királya,
Jézus, az igazságosság napja,
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia,
Szeretetre méltó Jézus,
Csodálatos Jézus,
Jézus, erős Isten,
Jézus, a jövő élet Atyja,
Jézus, a nagy tanács Angyala,
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus,
Legengedelmesebb Jézus,
Szelíd és alázatos szívű Jézus,
Jézus, a szüzesség kedvelője,
Jézus, szerető barátunk,
Jézus, a béke Istene,
Jézus, az élet szerzője,
Jézus, az erények példaképe,
Jézus, a lelkek buzgó keresője,
Jézus, a mi Istenünk,
Jézus, a mi menedékünk,
Jézus, a szegények atyja,
Jézus, a hívek kincse,
Jézus, jó pásztor,
Jézus, igaz világosság,
Jézus örök bölcsesség,
Jézus, végtelen jóság,
Jézus, utunk és életünk,
Jézus, az angyalok öröme,
Jézus, a pátriárkák királya,
Jézus, az apostolok mestere,
Jézus, az evangelisták tanítója,
Jézus, a vértanúk erőssége,
Jézus, a hitvallók világossága,
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Jézus, a szüzek tisztasága,
Jézus, minden szentek koronája,
Légy irgalmas, Kegyelmezz nekünk Jézus!
Légy irgalmas, Hallgass meg minket Jézus!
Minden gonosztól, Ments meg minket Jézusl
Minden bűntől,
A te haragodtól,
Az ördög cselvetéseitől,
A tisztátalan lélektől,
Az örök haláltól,
Sugallataid elhanyagolásától,
Megtestesülésed titka által,
Születésed által
Gyermekséged által,
Isteni életed által,
Fáradalmaid által,
Haláltusád és szenvedésed által,
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által,
Halálod és temetésed által,
Föltámadásod által,
Mennvbemeneteled által,
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által,
Örömeid által,
Dicsőséged által,
Istr-n Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk, Jézus!
Jl'ZlIS, hallgass minket,

Jbus hallgass minket!
JéZIIS, hallgass meg minket,

Józus, hallgass meg minket!
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Könyörögjünk: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mon
dottad: "kérjetek és kaptok, keressetek és találtok,
zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek". Add nekünk
isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel,
szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne
hagyjunk.

Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és
örök szeretetet; mert gondviselésed től soha nem fosz
tod meg azokat, akiket szereteted állhatatosságára
tanítasz.

CT r Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicső
séges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé, a
gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté
tetted, kérünk, add kegyelmedet, hogy mindnyájan,
akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük, a
földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét, a
jövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és
boldogságot. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus
által. Amen.

LITÁNIA JÉZFS SZENTSÉGES SZÍVÉRŐL

Uram, irgalmazz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk,
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket,
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
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Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atyának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűz Anya méhében a Szeritlélektől

alkotott Szív,
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,
Jézus Szíve, Isten szent temploma,
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,
Jézus Szíve, az Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erénynek mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány

összes kincsei megvannak,
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége

lakozik,
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
Jézus Szíve, amelynek teljességébőlmindnyájan

merítettünk,
Jézus Szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik Hozzád

folyamodnak,
Jézus Szíve, az élet és a szentség forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
Jézus Szíve, gyalázásokkal tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,
Jézus Szíve, életünk és föltámadasunk,
Jézus Szíve, békességünk és kiengesztelésünk,
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Jézus Szíve, a bűnösök áldozatja,
Jézus Szíve, a benned reménylőküdvössége,
Jézus Szíve, a haldoklók reménysége,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.

Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!

Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos Szívű Jézus,
Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

Könyörögjünk: Mindenható örök Isten! Tekints sze
retett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre,
amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megen
gesztelódve bocsánatot azoknak, akik irgalmassá
godért esdekelnek ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisz
tus nevében. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Ámen.

JÉZUS DRÁGALÁTOS VÉRÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk,
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket,
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket,
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
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Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,

Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének Vére,
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség Vére,
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala

és megtisztulása,
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,
Krisztus Vere, a vértanúk erőssége,
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,
Krisztus Vére, szüzeket termelő Vér,
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,
Krisztus Vére, a szenvedők vigasztalása,
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,
Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
Krisztus Vére, az örök élet záloga,
KrisztusVére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,
Krisztus Vére, minden dicsőségreés magasztalásra

legméltóbb Vér,
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!
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Megváltottál minket, Uram, szentséges Véreddel,
És Istenünk országává tettél bennünket.

Könyörögjünk: Mindenható örök Isten, aki egyszü
lött Fiadat a világ Megváltójává rendelted, és Vére által
megengesztelődni akartál, engedd, kérünk, üdvös
ségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet
bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké
tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisz
tus, a mi Urunk által. Ámen.

SZŰZ MÁRIA LITÁNIÁJA

L'ram, irgalmazz,
Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz,
Krísztus, kegyelmezz!

(J ram, irgalmazz,
Uram, irgalmazz!

Krisztus, hal1gass minket,
Krisztus, hal1gass minket!

Krisztus, hal1gass meg minket,
Krisztus, hal1gass meg minket!

Mennyei Atyaisten. Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Krisztusnak szent Anyja,
Az Egyház Anyja,
Isteni kegyelem Anyja,
Tisztaságos Anya,
Szeplőtelen Szűzanya,

Sérelem nélkül való Anya,
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Szűz virág szent Anya,
Szeretetreméltó Anya,
Csodálatos Anya,
Jótanács Anyja,
Teremtőnk Anyja,
Üdvözítőnk Anyja,
Nagyokosságú Szűz,
TisztelendőSzűz,
Dicsérendő Szűz,
Nagyhatalmú Szűz,
Irgalmas Szűz,
Hűséges Szűz,
Igazság tükre,
Bölcsesség széke,
Örömünk oka,
Lelki edény,
Tiszteletes edény,
Ájtatosság jeles edénye,
Titkos értelmű rózsa,
Dávid király tornya,
Elefántcsont torony,
Mária aranyház,
Frigynek szent szekrénye,
Mennyország ajtaja,
Hajnali csillag,
Betegek gyógyítója,
Bűnösök menedéke,
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Angyalok királynője,
Pátriárkák királynője,
Próféták királynője,
Apostolok királynője,
Vértanúk királynője,
Hitvallók királynője,

42



Szüzek királynője,
Minden szentek királynője,
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő,
Mennyekbe fölvett királynő,
Rózsafüzér királynője,
Béke királynője,
Magyarok Nagyasszonya,
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!
V. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk: Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid foly
tonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a boldogsá
gos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása
által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké
tartó örömet élvezzünk. Krísztus, a mi Urunk által. Ámen.

SZENT JÓZSEF LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk,
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket,
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket,
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

43



Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent József,
Dávid nemes sarja,
Pátriárkák fénye,
Isten Anyjának jegyese,
A Szent Szűz tisztaságos őre,
Isten Fiának nevelő atyja,
Krisztus gondviselő oltalmazója,
A szent család feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Engedelmes József,
Hűséges József,
Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Munkások példaképe,
A házasélet díszt',
Szüzek őrl',
Családok támasza,
Ínségesek vigasztalója,
Betegek reménye,
Haldoklók pártfogója,
Gonosz szellemek réme,
Az Anyaszentegyház védőszentje,
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!
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V. Háza urává tette őt,
F. És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk: Úristen, aki Szent Jázsefet mérhetet
len gondviseléseddel Szent Anyád jegyesének válasz
tottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben,
akit e földön pártfogónknak tisztelünk. Aki élsz és
uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

MINDENSZENTEK LITÁNIÁJ A
(Az A és B betűvel jelzett részek közül csak az

egyiket kell mondani.)

1. KÖNYÖRGÉS ISTENHEZ

vagy A:
Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

vagy B:
Mennyei Atyaisten, }
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Uristen,
Szentháromság egy Isten,

II. SZENTEK SEGÍTSÉGÜL HÍvAsA

Szentséges Szűz Mária, }
Istennek s.zent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze,
Szent Mihály, Gábor és Ráfáel,

Könyörögjetek érettünk!
\f indnyájan SZl'I1t angyalok, Könyörögjetek érettünk!
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Pátriárkák és próféták
Szent Ábrahám, }
Szent Mózes, Könyörögj érettünk!
Szent Illés,
Szent József, } K" .. ,.. , tr" kl
Keresztelő Szent János, onyorogj ere un .
Mindnyájan szent pátriarkák és próféták,

Könyörögjetek érettünk!

Apostolok és tanítványok
Szent Péter és Pál, Könyörögjetek érettünk!
Szent András, Könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab, Könyörögjetek érettünk!
Szent Tamás, Könyörögj érettünk!
Szent Máté, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent

apostolok, Könyörögjetek érettünk!
Szent Lukács, }
Szent Márk,
Szent Barnabás, Könyörögj érettünk!

Szerit Mária Magdolna,
Mindnyájan az Ur tanítványai, Könyörögjetek érettünk!

Vértanúk
Szent István,
Antiochiai Szent Ignác,
Szent Polikárp,
Szent Jusztinusz,
Szent Lőrinc,

Szent Ciprián,
Szent Bonifác.
Szent Adalbert,
Szent Gellért,
Becket Szent Tamás,
Szent Szaniszló,
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Könyörögjetek érettünk!

Könyörögjetek érettünk!

Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás,
Könyörögjetek érettünk!

Miki Szent Pál, }
Chanel Szent Péter, Könyörögj érettünk!
Lwanga Szent Károly,
Boldog Márk, István és Menyhért kassai vértanúk,

Könyörögjetek érettünk!
Szent Perpetua és Felicitasz, Könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes, } K" .... ', ttü kl
G ttí S t Má onyorogj ere un ,ore l zen ana,
Mindnyájan szent vértanúk. Könyörögjetek érettünk!

Püspökök és tanítók
Szent Leo és Gergely, Könyörögjetek érettünk!
Szent Ambrus, }
Szent Jeromos,
Szerit Ágoston, Könyörögj érettünk!
Szent Atanáz,
Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely,

Aranyszájú Szent János,}
Szent Márton, Könyörögj érettünk]
Szent Patrik,
Szent Cirill és Metód,
Boldog Mór, }
Borromei Szent Károly, Könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc,
Szent X. Piusz,
Mindnyájan szerit püspökök és tanítók,

Könyörögjetek érettünk!

Papok és szerzetesek
Remete Szent Pál, }
Szent Antal, Könyörögj érettünk!
Szent Benedek,



Könyörögj érettünk!

Könyörögjetek érettünk!

Könyörögjetek érettünk!
Könyörögj érettünk!

Szent András (Zoerard)
és Benedek remeték,

Szent Bernát,
Szent Ferenc

és Domonkos,
Aquinói Szent Tamás,
Kapisztrán Szent János,
~ánkaiSzentJakab,
Loyolai Szent Ignác,
Xavéri Szent Ferenc,
Páli Szent Vince,
Vianney Szent János,
Bosco Szent János,
Árpád-házi Szent Margit,
Boldog Prágai Ágnes,
Árpád-házi Boldog Kinga,
Árpád-házi Boldog Jolán,
Sziénai Szent Katalin,
Avilai Szent Teréz,
Limai Szent Róza
Mindnyájan szent papok és szerzetesek,

Könyörögjetek érettünk!

Világiak
Szent István király,
Szent Imre herceg,
Boldog Gizella királyné, Könyörögj érettünk!
Szent László király,
Szent Lajos király,
Szent Mónika,
Árpád-házi Szent Erzsébet,
Boldog Hedvig királyné,
Istennek minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!
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III. KRISZTUS SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA

vagy A:
Légy irgalmas,
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az ördög cseleitől,
Haragtól, gyűlölségtól.

és minden gonosz vágytól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent

böjtölésed által,
Kereszted

és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed

által,
Feltámadásod által,
Mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,

vagy B:
Krisztus, az élő Isten Fia,
Aki e világra jöttél,
Aki a kereszten szenvedtél,
Aki érettünk a halált vállaltad,
Aki a sírban feküdtél,
Aki a halálból feltámadtál,
Aki a mennybe felmentél,
Aki a Szentlelket

az apostolokra elküldötted,
Aki az Atya jobbján ülsz,
Aki eljössz ítélni élőket

és holtakat,

Ments meg, Uram,
minket!

Ments meg, Uram,
minket!
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Kérünk téged,
hallgass meg minket!

IV. KÖNYÖRGÉSEK
KÜLÖNFÉLE SZÜKSÉGLETEKÉRT

vagy A:
Hogy nekünk kegyelmezz,
Hogy minket igaz
bűnbánatravezérelj,

Hogy minket szent
szolgálatodban megőrizz
és megtarts.

Hogy minden jótevőnknek
örökkévaló javaidat
megadd,

Hogy a földnek bő
gyümölcsét megadd
és megtartsd,

vagy B:
Hogy nekünk megbocsáss,
Hogy elménket mennyei

kívánságokra indítsd,
Hogy a magunk,

testvéreink, rokonaink
('S jótevőink lelkét az örök
kárhozattól megmentsd,

Hogy a megholt híveknek
örök nyugodalmat adj,

Hogy a világot a ragálytól,
éhségtől és háborútól
megőrizd,

Hogy minden népnek
békességet és igaz
egyetértést adj,
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Kérünk téged,
hallgass meg minket!

C (mindig mondani kell) •
Hogy az Anyaszent-

egyházat kormányozd
és megerősítsd,

Hogy a római pápát és az
egész papi rendet a szent
vallásban megtartsd,

Hogy az egész keresz
ténységnek egységet adj,

Hogy minden embert
az evangélium világos
ságára elvezess

v. BEFEJEZÉS

vagy A:
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!

vagy B:
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ burieit,

Irgalmazz nekünk!

Könyörgés
Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egy

házad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe az irántad
való szeretetet: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt
valóban elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

vagy:
Istenünk, Te látod, hogy gyengeségünk mennyire
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megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts ben
nünk új erőt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi
Urunk által. Ámen.

30.
NAGYPÉNTEKI HÓDOLAT
A SZENT KERESZT ELŐTT

Telfes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az Úr
Jézus szenvedésének és halálának péntekjén (nagypén
teken) az ünnepélyes liturgikus cselekmény keretében
buzgón részt vesznek a Szent Kereszt hódolatában.

3l.
NAPUNK MEGSZENTELÉSE

a.
Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugal

latoddal és kísérd segítségeddel, hogy minden imánkat
és munkánkat mindig veled kezdjük és amit elkezd
tünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.

b.
Mindenható Úristen, aki a mai nap kezdetéhez

eljuttattál minket, a te hatalmaddal sértetlenül őrizz
meg bennünket, hogy e napon semmi bűnre ne hajol
junk, hanem mindig a te igazságod rnegtevésére irá
nyuljanak szavaink, igazodjanak gondolataink és mun
káink. Krisztus Urunk által. Ámen.

o

Bármelyik fenti ima elimadkozásával részleges búcsút
nyerhetünk.
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32.
ÖRÖK ÜDVÖSSÉGÜNKÉRT

Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts engem.
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled.
A gonosz ellenségtőloltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem.
És juttass el Magadhoz engem.
Hogy szentjeiddel dicsérjelek Téged.
Mindörökkön örökké. Ámen.

o

Elimádkozásával részleges búcsú nyerhető.

33.
ÜSSZEJÖVETELEKKOR

Jelen vagyunk, Szentlélek Úristen, itt vagyunk s bár a
bűn súlya nyomja lelkünket, de a Te nevedben jöttünk
össze ezen rendkívüli alkalommal.

Jöjj hozzánk, légy velünk, és töltsd el szívünket.
Taníts meg minket arra, hogy mit tegyünk, merre

menjünk; mutasd meg nekünk, mit kell megvalósita
nunk, hogy segitségeddel mindenbcn a Te tetszésedre
lehessünk.
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Te légy határozataink ösztönzője és létrehozója; Te,
akinek az Atyaistennel és Fiával együtt egyedül van
dicsőségesneved.

Te, aki a teljes igazságosságot szereted, ne engedd,
hogy az igazságot meghamisítsuk. A tudatlanság ne
vigyen minket tévedésbe, se a hízelgés el ne térítsen, se
hivatal, vagy szerep vállalása tévútra ne vigyen.

Inkább kapcsolj minket magadhoz hathatós kegyel
meddel, hogy benned egyek legyünk, és semmiben se
térjünk el az Igazságtól. Minthogy a te nevedben
jöttünk össze, így mindenben a jóságtól vezérelve kell
gyakorolnunk az igazságot, hogya mi véleményünk
most se térjen el Tőled semmiben, és majd egykoron a
jól végzett munkáért örök jutalomban részesüljünk.
Ámen..

o

Ezzel az imával, amelyet közös ügyek megtárgyalása előtt

szoktak elimádkozni, részleges búcsú nyerhető.

34.
PÁPÁÉRT

Imádkozzunk N. pápánkért.
Tartsa meg és éltesse őt az Úr, tegye boldoggá itt a

földön és ne adja őt ellenségei kezére!

o

Részleges búcsú.
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35.
PÁPAI ÁLDÁS

Azok a hívek, akik akár a pápának Urbi et Orbi
(vagyis Rómának és a földkerekségnek) adott áldását,
akár a püspöknek a gondjaira bízott hívek részére adott
áldását akár csak rádión vagy televízión keresztül is
buzgó lélekkel fogadják, teljes búcsúban részesülhet
nek.

(A püspöknek évente háromszor van erre jogható
sága. Ench. Indulgentiarum, Norma, 10. 2.)

36.

PAPIÉSSZERZETESIHIVATÁSOKÉRT

Azok a hívek, akik papi és szerzetesi hivatásokért az
Egyház által erre a célra jóváhagyott bármely imát
elimádkoznak, részleges búcsút nyerhetnek.

Néhány ima a papi hivatásokért

a.
Urunk, Jézusunk, állhatatosan kérünk, küldj pászto

rokat ebbe az idő és az örökkévalóság közé feszült
világba. Mi nem választhatjuk ki őket, nem hívhatjuk
meg őket. Ezt egyedül csak Te teheted meg. Küldj
olyan pásztorokat, amilyen Te voltál. Uram, adj ne
künk húsból és vérből való papokat, akik a mi nyelvün
kön beszélnek, gondjainkat ismerik és közülünk a
legkisebbet is komolyan veszik. Adj papjainknak erős
hitet, forró szeretetet, kimeríthetetlen türelmet, igaz
bölcsességet, alázatot és elszántságot.
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b.
Kérjétek az aratás Urát,
Hogy küldjön munkásokat aratásába!
Könyörögjünk: Úristen, te nem akarod a bűnös

halálát, hanem inkább, hogy megtérjen és éljen. Adj,
kérünk a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária és
minden szented közbenjárására Egyházadnak mun
katársakat, hogy mint Krisztus munkatársai a lelkek
üdvének munkálására átadják és teljesen feláldozzák
magukat. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

c.
Jézusom, Jópásztor, Te azért jöttél, hogy keresd és

üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot
Egyházadban, hogy minden időben folytassa rnűve
det. Könyörögve kérünk: küldj munkásokat szőlődbe!
Küldj méltó papokat Szentegyházadba! Küldj szerze
teseket és szerzetesnőket! Add, hogy mindenki kövesse
hívásodat, akit öröktől fogva szolgálatodra válasz
tottál.

Mária. apostolok Királynője, könyörögj érettünk.
Ámen.

37.
PAPSZENTELÉS ÉVFORDULÓJÁN

Teljes búcsút nyerhet az a pap, aki pappá szentelé
sének 25., 50., 60. évfordulóján az Isten előtt megújítja
elhatározását, hogy a hivatásával járó kötelességeket
hűen fogja teljesíteni.

Azok a hívek, akik a jubileumi szentmisét végző
papnak segédkeznek, szintén teljes búcsút nyerhetnek.
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38.
PATRIARKALIS BAZILIKÁK

LÁTOGATÁSA

Az a hivó. aki Hómábun a Il('gy patriarkalis bazilika
közül cgy«! buzgt'Jn Illegbtogat ('S ott egy \Iialyúnkot
('S Iliszekegyd c-lunúdkozik , tclic« búcsút nyerhet:

l. búcsújuk napjún
2. búnllely parancsolt ünnepen
:3. ('n'llte egyszer, a hí\"{í által v.ilusztott IIlÚS napon.

:39.
PI,ÉBA~IATE\lPL()\1 LATOCATAsA

Tclic» búcsúban r('szesiilhdnek azok a hive-k, akik a
plébániatemplornot b IIZg<lIl Jlleglú toga tj.ik:

I. búcsúkor
:2. augusztus :2-ún (Ezen a nupon egybeesik a Por

tiuucului búcsúval)
\I indkét búcsú elnyerhd() \agy a fen t meghatáro

/(ltt napokon. "agy az Orrliuúrius áltul kitííziitt. a
hiveknek jobban meufeleló napon.

t· gyalll'zen búcsúk elnyerlu-tűk a sz('kesegyhúzak
ban, JIl('g ha nem plébúniatemploruok is.

A tcmplomlútogatáskor cl kell imádkozni egy \Ii
atv.inkot ('S egy I Iiszekegyd is.
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I 40.

RÜZSAFÜZÉR IMÁDKOZÁSA

Teljes búcsúban részesülhetnek azok a hívek, akik a
rózsafűzért a templomban ,"agy kápolnáhan (orató
rium) vagy a családban, szerzetesi közösségben,
jámbor társulathan mondják c-l. Műs körűlmények
között részleges búcsút nyerhetnek.

A telics lJ1ícsú elnyeréséhez szükséges:
1. egy rózsafüzérnek (5 tized) egyfolytában való

elinuidkozásu.
2. A szóheli imát a titkokról szóló jámbor r-lmél

kedesnek kell kísérnie.
:3. A közös imanál a titkokat is h;.' kell mondani, a

bevalt helyi szokás szerint. A magánimánál azonhan
eU-g, ha a szóbeli imához elmélkedést fűzünk a tit
kokról.

41.
STÁCIÓS TEMPLOMOK LÁTOGATÁSA

Az a hívó, aki bármelyik stációs templomot a maga
napján buzgón meglátogatja, részleges búcsút nyerhet.
Ha azonfelül olyan szent cselekményen is részt vesz,
melyet a hajnali vagy az esti órákban végeznek, telies
búcsúban részesülhet.
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42.
SZENTÁLDOZÁSKOR

Íme, ó jóságos és legédesebb Jézus, színed előtt
térdre borulok és lelkem egész hevével kérlek és
könyörgök, hogy vésd szívembe a hit, remény és
szeretet eleven érzelmeit, bűneim fölött igazi bánatot
l'Sazok jóvátételére a legelszántabb akaratot; míg nagy
lelki megilletődéssel és fájdalommal öt Sebedet fonto
lóra veszi-m és fölöttük elmélkedem, szem előtt tartva
azt, amit már Dávid próféta adott ajkadra, jóságos
Jbus: "Á tfúrták kezemet és lábamat, megszámlálták
minden csontomat". (22. zsolt.)

"

Az a hívó, aki ezt az imát a keresztre Feszített Krisztus képe
olótt, szeritáldozás után buzgón elimádkozza, telies búcsút
nyerhet a nagyböjt péntekjein, Az év többi napján részleges
búcsúban ri·szl'siillll't.

43.
SZENTBESZÉDEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Az a hívő, aki Isten Szent Igéjének hirdetésén figye
lemmel és buzgó lélekkel részt vesz, részleges
búcsúban részesülhet.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki szentmisszió
idején néhány beszédet meghallgat és azonfelül a
misszió ünnepélyes befejezésén is részt vesz.
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44.
SZE;\JTEK TISZTELETE

Az a hivő. aki valamelyik szcnt liturgikus ünneplő

sónok napján az 6 tiszteletl're akár a mixekönyvbdl vett,
akár törvénves I latóságtól jóváhagyott más könyörgést
c-lmoncl, rh:..Ieges búcsúbau rl'szesii lhr-t.

45.
SZENTÍHÁS()LVASÁS

U{c{eges IJlícs/Í/)([1I rl'szesiilhet az a hín), aki a
Szentír~íst Istr-n szavának kijáró tisztelettel l'S lelkiol
vusm.inv módjára olvassa. Tclics búcsút nyerhet, ha ezt
kgalúhh fl,l órún át \'('gzi.

46.

SZENT ]()ZSEF OLTALMÁÉRT

l Iozzád nu-nekülünk szorongattatásainkban, Szerit
Józsc-f. l'S miut.in már könyörögtünk legszentebb je
gyesed segítsl'gN'rt, a te oltalmadat is bizalommal
kérjük. Arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen Szűz
anyjához fííziitt l'S arra az atyai érzületre, amellyel a
gyermek Jl'ZUSt gondoztad. könyőrögvc kérünk: te
kints ll' kegyesen az örökségre, amelyet Jl'ZUS Krisztus
sajM véren szerzett, l'S istápolj bennünket erőddel és
segítsl'geddel sziiksl'geinkben.

Oltalmazd Jl'ZUS Krisztus választott netuzedékót, te,
a s/,ent c-salád nagyon gondos lírz6je! Tartsd távol
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tőlünk, ó legszeretőbb atya, a tévelygés és romlottság
mételyét; védelmezz az égből, hatalmas támaszunk a
harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen harcolunk; és
amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legna
gyobb élctveszélyből, úgy védjed meg most is Isten
szent Egyházát az ellenséges cselvetésektól és minden
bajtól. Végy állandóan pártfogásodbamindnyájunkat,
hogy a te példád és gyámolításod által támogatva
szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a menny
ben örök boldogságo t nyerhessünk. Ámen.

o

H('s::1('~('s búcsú.

47.
SZENT KILENCEDEK

Azok a hívek, akik buzgó lélekkel rl'szt vesznek a
karácsony vagy pünkösd, vagy a Szepl<ítl'1en Fogan
tatás ünnepét megelőző nyilvános szent kilenceden.
részleges búcsút nyerhetnek.

48.
SZENTLÉLEKHEZ

a.
Jüjj el Szentll'lek Úristen. töltsd be hiveid szivét és

szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk.

o

H('.\'::'/('~('S búcsú.
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b.
Ó Alkotó Lélek, jövel
f:s szívünk, lelkünk töltsed el.
Te alkotád a szíveket,
Hozd nékik bő kegyelmedet.

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
Kit ád nékünk az Alkotó,
Te élő forrás, égi láng,
Szentkenet égből, szállj le ránk.

Te hét ajándok kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobh keze,
Az Or erős igérete,
Sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünkben fényedet,
f:s szállj szívünkbe szeretet!
lIa testünk gyarló, s lankadunk,
Légy mindig éber gyámolunk.

(í zu mcssze tőlünk ellenünk,
Sze-nt békességed add nekünk.
Te járj, vezér, utunk előtt,
Veszélytőlvédjen szent erőd.

Add, ismerjük meg az Atyát
Teáltalad és egy Fiát,
És kettejüknek lelke, Te,
Örökre légy lelkünk hite.



Az Istent áldjuk: jó Atyát,
S ki felkelt sírból, szent Fiát,
S a Lelket, szívünk vigaszát,
Most és örök időkön át. Ámen.

o

Azok a hívek, akik buzgó lélekkel elimádkozzák, részleges
búcsúban részesülhetnek. Teljes búcsút nyerhetnek az év első
napján és pünkösd főünnepén,akik nyilvánosan imádkozzák.

49.
SZENT PÉTERHEZ ÉS SZENT PÁLHOZ

Szerit Péter és Szent Pál apostol járjatok közben
értünk.

Uram, védelmezd népedet és amely Péter és Pál
apostolaidnak pártfogásában bizakodik, örök oltal
maddal őrizd meg. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

o

Részleges búcsú.

50.
SZENTSÉGES SZERTARTÁS

Azok a hívek, akik vallásos érzülettel olyan ünne
pélyes szentségi szertartáson vesznek részt, amelyet
összejövetel végén szoktak tartani, teljes búcsúban
részesülhetnek.



51.

SZENTSÉGIMÁDÁS

Részleges búcsúban részesülhetnek azok a hívek,
akik felkeresik az Oltáriszentséget, hogy szeritség
imádást végezzenek. Ha a szentségimádás legalább fél
óráig tart, telies búcsút nyerhetnek.

52.
SZERZETESI TEMPLOMOK

LÁTOGATÁSA

Azok a hívek, akik szerzetesek templomát vagy
kápolmiját alapítójuk szent ünnepen buzgón megláto
gat ják {'s ott elimádkoznak egy Miuty.inkot és Hiszek
egyet, telies búcsút nyerhetnek.

53.

SZÜZ :\IÁRIA HÁLAÉNEKE

\I agasztalja az ón lelkem az l; rat,
{'S szivr-m ujjong üdvözitó Istenemben,

urivel tek interre méltatta alázatos szolgúlólcányát:
íme, mostuutól boldognak hirdet
engem minden nemzedék,

nu-rt nagyot tett velem a Hatalmas:
szents{'ges az () neve,

{'s irgalmassága nemzedékról nemzedékre
az isn-nfélókre száll.



Karjával hatalmas dolgokat művelt:
széjjelszórta a kevély szívűeket,

hatalmasokat ledöntött a trónról
és alázatosakat felmagasztalt,

éhezőket minden jóval betöltött
és gazdagokat bocsátott el üres kézzel.

Szolgáját, Izraelt gondjába vette,
irgalmasságáról megemlékezett,

amint megígérte Atyáinknak,
Ábrahámnak és utódainak mindörökre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben,
most és nundörökké. Ámen.

o

Akik buzgón elimádkozzák, részleges búcsút nyerhetnek.

54.
SZŰZ MÁRIA OLTALMÁÉRT,

SEGÍTSÉGÉÉRT

a.
Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűz Mária, hogy

sohasem lehetett hallani, hogy te bárkit is magára
hagytál volna, aki oltalmad alá menekült, segítségedet
kérte, pártfogásért hozzád folyamodott. Én is ilyen
bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó Szüzek Szüze,
Jézusnak anyja; hozzád fordulok és én bűnös, színed
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előtt sóhajtva állok. Ne vesd meg könyörgéseimet,
Igének Anyja, hanem kegyesen figyelj azokra és hall
gass meg engem. Ámen.

b.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, kö

nyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem
oltalmazz meg minket minden veszedelemtőlminden
kor, dicsőséges és áldott Szűz.

c.
SZű:?: Mária, siess segítségére a szerencsétleneknek,

segítsd a kicsinyeket, erősítsda szánandókat, imádkozz
a népért, járj közbe a papságért, könyörögj a buzgó női
nemért: mindnyájan érezzék segítségedet, akik ünnep
lik szent emlékedet.

d.
Üdvözlégy Királynő, irgalmasság Anyja; életünk,

édességünk és reményünk, üdvözlégy. Hozzád kiál
tunk Évának száműzött fiai. Sírva és zokogva hozzád
sóhajtunk e siralom völgyében. Azért tehát Szószólónk,
fordítsd felénk irgalmas szemedet és e számkivetés
után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott
gyümölcsét: ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária.

e.
Mária, Kegyelem Anyja,
Irgalmasság Anyja,
Az ellenségtől oltalmazz
És halálom óráján végy fel engem.

o

A felsorolt imák mindegyikével részleges búcsú nyerhető.
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55.
TEMETŐ LÁTOGATÁSA

Az a hívő, aki a temetőt buzgó lélekkel meglátogatja
és legalább gondolatban a megholtakért imádkozik,
búcsút nyerhet, de csakis a tisztítótűzben szenvedők
javára: nov. 1-8-ig mindennap teljes búcsút, az év
többi napjain pedig részleges búcsút.

56.
TEMPLOMLÁTOGATÁS

LELKIPÁSZTORI VIZITÁCIÓ IDEJÉN

Az a hívő, aki a templomot vagy kápolnát buzgó
lélekkel abban az időben látogatja meg, amikor ugyan
ott lelkipásztori vizitáció történik, részleges búcsút
nyerhet. Teljes búcsúban részesülhet egyszer, ha abban
az időben olyan szent szertartáson vesz részt, amelyet a
vizitator vezet.

57.
TEMPLOMSZENTELÉS,

OLTÁRSZENTELÉS

Teljes búcsúban részesülhet az a hívő, aki templomot
vagy oltárt szentelése napján buzgó lélekkel megláto
gat és ott elmond egy Miatyánkot és Hiszekegyet.
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58.
TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐKÉRT

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök
világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében.
Ámen.

o

Elmondásával részleges búcsút lehet nyerni, amely csak a
tisztítótűzhen szenvedőkért ajánlható fel.

59.
ÚRANGYALA

Évközben:
Az Ú r angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát

és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvözlégy Mária ...
Ime az Urnak szolgáló leánya, legyen nekem a te

igéd szerint.
Üdvözlégy Mária ...
És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy Mária ...
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Uris ten, öntsd lel-

künkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üze
net által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, megteste
sülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje
által a föltámadás dicsőségébevitessünk. Ugyanazon a
mi Urunk J t'ZUS Krisztus által. Ámen.
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Húsvéti időben:

Égi Királynő, örvendezz, alleluja,
mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja!
Föltámadott, amint mondta, alleluja,
kérleld az Istent értünk, alleluja!

Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja,
mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.

Könyörögjünk. Istenünk, te egyszülött Fiadnak,
Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával megörven
deztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyja
közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisz
tus, a mi Urunk által. Ámen.

o

Részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki a fenti imák egyikét
a megfelelő időszakban buzgó lélekkel elimádkozza.

Dicséretes szokás ezeknek az imáknak reggel, délben és
este való elmondása.
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UTÓSZÓ

A búcsúkról szóló tanítás az isteni kinyilatkoztatáson
nyugszik - mondta VI. Pál pápa a búcsúkkal kapcsola
tos Apostoli Rendelkezésében.

"A búcsúról két dogmánk van:
a. Az Egyháznak hatalma van ahhoz, hogy búcsúkat

engedélyezzen. (DS 1835.)
b. A búcsúk a hívek üdvösségér hatékonyan

szolgálják, azért a búcsúkat tiszteletben kell tartanunk
(DS 25.37), még akkor is, ha a történelem során sok
félreértés, félremagyarázás és visszaélés fordult elő."
(Dr. Előd István: Katolikus dogmatika, 596. o.)

Újabban kevesebb szó esik a búcsúkról és talán még
kevesebben törekszenek azok elnyerésére. Pedig ki
tudja, mennyit segíthetnének ezzel a tisztítótűzben
szenvedőkön és saját magukon. Mennyi jót tehetnének
és könnyelműen elmulasztják. Nem ok nélkül mondja
VI. Pál pápa az említett Rendelkezésben, hogy a
búcsúkat úgy szeressék korunkban is, ahogyan szerette
az elmúlt századok keresztény népe.
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NÉHÁNY TELJES BÚCSÚ
A LITURGIKUS NAPTÁR SZERINT

Újévkor ... lásd: 48;b. sorszám
Nagyböjt péntekjein ... lásd: 42. sorszám
Nagycsütörtökön ... lásd: 16;b. sorszám
Nagypénteken ... lásd: 30. sorszám
Húsvét Vigiliáján ... lásd: 22. sorszám
Pünkösdkor ... lásd: 48;b. sorszám
Úrnapján ... lásd: 16;b. sorszám
Jézus Szíve főünnepén . .. lásd: 8. sorszám
Szent Péter és Szent Pál főünnepén ... lásd: 19. sorszám
Augusztus 2-án lásd: 39. sorszám
Halottaknapján lásd: ll. sorszám
November l-S-ig ... lásd: 55. sorszám
Krisztus Király főünnepén ... lásd: 2. sorszám
Az év utolsó napján ... lásd: 9;b. sorszám
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AZ ÉV BÁRMELY NAPJÁN
TELJES BÚCSÚ NYERHETÚ
AZ ALÁBBI NÉGY MÓDON:

1. Legalább félórás szentségimádással, lásd: 51. sor
számot.

2. Legalább félórás Szentírás-olvasással, lásd: 45. sor
számot.

3. Keresztúti ájtatossággal, lásd: 23. sorszámot.
4. Rózsafüzér imádkozásával, lásd: 40. sorszámot.
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A KÖZÖLT IMÁK FELSOROLÁSA
BETŰRENDBEN

A SORSZÁMUK FELTÜNTETÉSÉVEL

(A csak példának említett imákat itt nem közőljük)

1. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik... 58.
sorszám.

2. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád... 3;b.
sorszám.

3. Azért ezt a nagy Szentséget ... 16;b. sorszám.
4. Az Úrangyala ... 59. sorszám.
5. Édes Jézus, akinek túláradó szeretetét... 8.

sorszám.
6. Édes Jézus, az emberi nem Megváltója... 2.

sorszám.
7. Égi Királynő ... 59. sorszám.
8. Emlékezzél meg ... 54/a. sorszám.
9. Hálát adunk neked ... 9/a. sorszám.

10. Hiszek egy Istenben (Apostoli ... ) ... 15/a. sor-
szám.

ll. Hiszek egy Istenben (Niceai ... ) ... 15;b. sorszám.
12. Hozzád menekülünk ... 46. sorszám.
13. Imádkozzunk N. pápánkért ... 34. sorszám.
14. Íme, ó jóságos és legédesebb Jézus ... 42. sorszám.
15. Isten angyala, aki őrzőm vagy ... La, sorszám.
16. Jelen vagyunk ... 33. sorszám.
17. Jöjj el Szentlélek tJristen ... 48/a. sorszám.
18. Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket... 3I/a. sor

szám.
19. Kérünk, Urunk, látogasd meg ... 26. sorszám.
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20. Könyörülj rajtam, Istenem (50. zsolt) ... 3/a. sor-
szám.

21. Krisztus lelke, szentelj meg engem ... 32. sorszám.
22. Magasztalja lelkem az Urat ... 53. sorszám.
23. Mária, Kegyelem Anyja ... 54/c. sorszám.
24. Méltóztassál, Uram, megadni 17. sorszám.
25. Mindenható és irgalmas Isten 21. sorszám.
26. Mindenható Úristen, aki a mai nap... 31;b.

sorszám.
27. Ó Alkotó Lélek ... 48;b. sorszám.
28. Oltalmad alá futunk ... 54;b. sorszám.
29. Ó szent vendégség .,. 16/a. sorszám.
30. Rejtőző Istenség, hittel áldalak ... 16/c. sorszám.
31. Szent Isten, Mindenható örök Atyaisten... 1;b.

sorszám.
32. Szent Péter és Szent Pál ... 49. sorszám.
33. Szűz Mária, siess segítségére ... 54/c. sorszám.
34. Téged, Isten dicsérünk ... 9;b. sorszám.
35". Üdvözlégy Királynő ... 54/d. sorszám.
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