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 1. Mi a búcsú?
A búcsú Isten színe elôtt a már megbocsátott bûnökért járó ideigtartó büntetések elengedése részben vagy teljesen. 

2. Ki nyerhet búcsút?
A búcsút a megfelelôen fölkészült katolikus hivô, nyerheti el az Egyház segítségével, ha teljesítette a kiszabott föltételeket.

3. Miért engedélyezhet az Egyház búcsút?
Az Egyház azért engedélyezhet búcsút, mert mint a megváltás szolgálója, a Megváltó Krisztus, a Boldogságos Szûz Mária és az összes szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abból részesítheti tagjait.
 
4. Mit jelent a büntetések elengedése?
Isten országában rend van és igazságosság, ami azt jelenti, hogy   minden jótett jutalmat és minden rossz tett, azaz bûn, büntetést kap, vagy e földi életben, vagy a másvilágon. Miként a jutalom arányos a jótett érdemével, úgy a büntetés is arányos a bûn súlyával. 
A bocsánatos bûnökért ideig tartó, a halálos bûnökért örökké tartó büntetés, azaz kárhozat jár. Ha az ember bocsánatot nyer a bûneire, visszakapja az elvesztett kegyelmi életet, s újra kedvessé válik Isten szemében. Ez Isten irgalmának ajándéka. Isten azonban igazságos is, és igazságossága megköveteli, hogy az elkövetett bünök büntetést kapjanak. Ezért marad vissza mind a halálos, mind a bocsánatos bûnök megbocsátása után bizonyos mennyiségû, azaz bizonyos ideig tartó büntetés, melyet az ember vagy leró, vagy elengedését külön ajándékként megkapja. Ez az elengedés – mint ajándék – a BÚCSÚ.

5. Miért éppen búcsúnak nevezzük ezt az ajándékot?
Ennek az ajándéknak a latin neve indulgentia, ami azt jelenti, hogy elengedés. Ez az elnevezés Isten és a Pápa oldaláról nézi az ajándékot, és az elengedés gesztusát emeli ki. A magyar név az ajándékot nyerö lélek oldaláról nézi a kérdést, és innen nézve azt fejezi ki, hogy az ember búcsút vehet a különben reá váró büntetésektôl, azaz megszabadul tôlük. E búcsúvétel alapján adták eleink a búcsú nevet az elengedés ajándékának.

6. Mit jelent, hogy részben vagy teljesen engedi el Isten nevében az Egyház az ideig tartó büntetéseket?
Azt jelenti, hogy a búcsút engedélyezô Pápa Isten nevében teljesen eltörli az ideigtartó büntetéseket, ez a teljes búcsú. Ekkor a lélek megszabadul minden tartozásától. Ha az elengedés csak részleges, akkor a lélek adósságainak csak egy részétôl szabadul meg, ez a részleges búcsú.

7. Miért csak az ideig tartó büntetéseket engedi el így Isten?
Azért, mert a megtért gyermekeit részesíti Krisztus és a szentek érdemeiben. Az örök kárhozatot csak a megtéréssel lehet elkerülni, ezt pedig az ember helyett senki meg nem teheti. Orök büntetését tehát senki más nem tudja helyette kikerülni.

8. Miért fontos annak hangsúlyozása, hogy a már megbocsátott bûnökért  járó ideig tartó büntetések elengedése a búcsú?
Mert a búcsú kegyelmi ajándék, mely föltételezi, hogy a bûnbánat és a bûnbocsánat révén az ember a kegyelem állapotában van, és méltó ennek az ajándéknak a fogadására. Ellentmondást jelentene a kegyelem rendjében, ha az ember bûnös létére külön kcgyelmi ajándékot kérhetne és kapna.

9. Mit jelent az, hogy a búcsú Isten színe elôtti elengedése az ideig tartó büntetéseknek?
Azt jelenti, hogy a búcsú nem a földi jogrendbe tartozik, hanem kegyelmi ajándék, amely Isten elôtt hatályos, és az örök életre szól. 

10. Ki engedélyezhet búcsút az egyházban?
Búcsút csak azok engedélyezhetnek, akik az Egyházban az oldás és a kötés hatalmának birtokában vannak, s amit föloldanak a földön, "föl lesz oldva a mennyekben is".
Olyan búcsút, amely az összes katolikus hivô számára elnyerhetô, csak a Pápa engedélyezhet, akár részleges, akár teljes búcsúról van szó. 
Egyházmegyéjükben bizonyos alkalmakkor a megyéspüspökök is engedélyezhetnek a hivôknek részleges, olykor teljes búcsút is.

11. Ki nyerhet búcsút?
Búcsút bármelyik katolikus hívô nyerhet, aki lélekben fölkészült a búcsú fogadására, és teljesítette a föltételeket, amelyekhez az Egyház a búcsút kötötte.

12. Csak katolikus hívô nyerhet búcsút?
Igen, mivel a búcsú a Péternek, azaz a Pápának adott oldó és kötô hatalom ajándéka. Ezért aki nincs a hit, a szentségek és az egyházkormányzat közösségében a pápával – azaz nem katolikus –, az nem kaphatja meg a Pápa közvetítésével a búcsú ajándékát sem.



13. A nem katolikusok tehát nem nyerhetik el ideig tartó büntetéseik elengedését?
A búcsú módján nem. De jótetteikkel ôk is szerezhetnek érdemeket, amelyeket Isten beszámít nekik a büntetések törlesztéseként.

14. Mit jelent a búcsúra való lelki fölkészültség?
A lélek kegyelmi állapotát és bizonyos cselekedeteit, melyeket az Egyház külön meghatároz a búcsúk engedélyezésekor.

15. Milyen fölkészültséget kíván a részleges búcsú?
A részleges búcsú elnyeréséhez a katolikus hívônek:
a) kegyelem állapotában kell lennie – azaz nem lehet halálos bûnben;
b) akarnia kell a részleses búcsú elnyerését, legalább ezzel az általános szándékkal: “mindig el akarom nyerni a lehetséges részleges búcsúkat”.





16. Milyen fölkészültséget kíván a teljes búcsú?
A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:

a) Szentségi gyónás – annak kifejezéséül, hogy az Egyház bûnbocsátó hatalma által akar megbékélni a lélek Istennel.
b) Szentáldozás, lehetôleg a teljes búcsú elnyerésének napján – a Krisztussal való szentségi közösség megvalósulásáért.
c) A teljes búcsú elnyerésének legalább általános szándéka. 
d) Mentesség minden bûntõl, még a bocsánatos bûnökhöz való ragaszkodástól is.
c) Imádság a Szentatya szándékára.

17. Minden teljes búcsúhoz külön gyónás kell?
Nem, mert a szentgyónás csak azért szükséges, hogy a kegyelmi állapotot a lélek szentségi szinten nyerje vissza. Teljes búcsú egy szentgyónás után mindaddig nyerhetô, amíg a lélek kegyelem állapotában marad.





18. Minden teljes búcsúhoz külön szentáldozás kell?
Lehetõleg igen. Mivel teljes búcsút napjában csak egyszer lehet nyerni, azon a napon, amelyen teljes búcsút akar nyerni a lélek, áldoznia kell. 

19. Ha valaki búcsút nyer, továbbadhatjae másnak?
Igen, de búcsú csak a tisztítótûzben szenvedô lelkeknek adható tovább. A szenteknek nem ajándékozható, mert nekik már nincs rá szükségük. A földön élô embereknek pedig búcsú nem adható át.

20. Miért nem nyerhetô földön élô felebarátaink részére búcsú?
Azért mert a búcsú a Megváltó Krisztussal és az Egyházzal való közösség gyümölcse. E közösség pedig teljesen személyes, más helyett meg nem valósítható, senkitôl át nem vállalható.

21. S ha éppen azért akarom másnak nyerni a búcsút, mert nem ismeri, vagy nem akarja elnyerni?
Ha nem ismeri a búcsúról szóló tanítást, föl kell világosítani és meg kell tanítani a búcsúnyerés módjára.
Ha pedig nem akar búcsút nyerni, akkor a hit  és a belátás kegyelmét kell kérni számára.

22. És a tisztítótûzben szenvedô lelkekért miért lehet fölajánlani a búcsút?
Azért, mert ôk már nem tudnak segíteni magukon, de a kegyelem állapotában vannak, és a búcsú által megnyilvánul irántuk is az Egyház anyai szeretete.

23. Hányszor lehet napjában búcsút nyerni?
a) Részleges búcsút sokszor lehet nyerni, ahányszor csak sikerül olyan jót tenni, ami részleges búcsúval jár.
b)Teljes búcsút azonban, rendes körülmények között, napjában csak egyszer nyerhetünk.

24. Mit jelent az, hogy rendes körülmények között?
Azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az ember a következô napot is megkapja Istentôl ajándékba. Aki ugyanis földi élete végéhez ért, az a halála pillantában akkor is elnyerheti a haldoklóknak szóló teljes búcsút, ha aznap már nyert teljes búcsút.



25. Rendes körülmények között mikor és mivel lehet teljes búcsút nyerni?
Föltételezve a 14. kérdésben mondottakat, teljes búcsú nyerhetünk:

a) A szentévben az alább részletezett módokon.
b) Legalább félórás jámbor szentírásolvasással.
c) Legalább félórás szentségimádással. 
d) A keresztút elvégzésével.
e) A Rózsafüzér legalább öt tizedének elimádkozásával templomi vagy családi közösségben.
f) Nagypénteken a Kereszt imádásakor. 
g) Halottak napján és nyolcadában. 
h) A Pápa Urbi et orbi áldásának vételekor.

26. Honnan való a Szentév gondolata?
Az Ószövetségbôl, a Jóbelév törvényébôl (lásd MTörv 25. fej). A Törvény szerint minden 50. esztendô a nagy megújulás éve lett volna, melynek értelmében az eladott  föld és ház visszaszállt eredeti tulajdonosára; a rabszolgákat föl kellett szabadítani; a hitelezésbôl származó adósságokat el kellett engedni. 
Ezt a törvényt azonban, úgy tûnik, Izraelben soha nem tartották meg. Az Úr  Krisztus meghozta a teljes megújulást, nem szociális síkon, és nemcsak Izraelnek, hanem a lelkek viIágában minden embernek: visszaadja a lélek szabadságát és elveszített kincseit. Ezért olyan fontos, hogy amikor az Úr Jézus a názáreti zsinagógában nyilvánosság elé lépett, Izaiásnak éppen azt a részét  olvasta, amelyben “az Úr kedves esztendejének”, a jubileumi évnek meghirdetésérôl szól a jövendölés (Lk 4, 16–20).

27. Mióta ül az Egyház szentévet?
1300 óta. VIII. Bonifác pápa (ur. 1294–1303) hirdette meg az elsô szentévet 1300ra, hogy sok háboruskodás és az Egyházzal való ellenségeskedés után módot adjon a hívôknek a megbékélésre Istennel, az Egyházzal és egymással.


28. Hogyan hirdette meg VIII. Bonifác a szentévet?
VIII. Bonifác kihirdette: “A Pápa teljes búcsút engedélyez mindazoknak, akik elzarándokolnak Rómába, végiglátogatják a nagy római bazilikákat, gyónnak, áldoznak és imádkoznak a Pápa szándékára. A római gyóntatók a szentév idejére rendkívüli meghatalmazásokat kaptak, melyek alapján olyan bûnösöket is föloldozhattak, akiknek egyébként a püspökükhöz vagy közvetlenül a Pápához kellett volna fordulniuk feloldozásért.”



29. Az Egyházban is 50 évenként van szentév mint a Ószövetségben volt?
Nem. VIII. Bonifác pápa úgy gondolta, hogy százévenként hirdessenek majd utódai szentévet. Ez azonban sokakat kizárt volna a szentévi búcsú lehetôségébôl, ezért VI. Kelemen pápa már 1350ben úgy rendelkezett, hogy szentévet hirdet, és utána 50 évenként tegyék ugyanezt a pápák. De még ez is túlságosan ritkának tûnt, ezért V. Miklós pápa (ur. 1447–55) 1450ben 25 évenként ismétlendônek rendelte a szentévet.

30. Mi a szentévi búcsú?
Idôhöz kötött teljes búcsú, melyet a pápa az egész Egyháznak engedélyez, általában egy esztendôre, azért, hogy a hívek rádöbbenjenek katolikus voltuk kegyelmére.

31. Ki határozza meg a szentévi teljes búcsú elnyerésének szabályait?
Az Apostoli Poenitenciária, a Szentatyától kapott teljhatalom erejében.

32. Ki nyerheti el a szentévi teljes búcsút?
Mindazok a katolikus hívôk, akik megfelelô fölkészültséggel rendelkeznek.



33. Csak magunk számára nyerhetô el a szentévi teljes búcsú?
Nem, a jubileumi búcsú a tisztítótûzben szenvedõ lelkek javára is fordítható: ez nagyszerû lehetôséget biztosít a természetfölötti szeretet gyakorlására azon kötelék alapján, mely a Krisztus titokzatos testében a még földön zarándokló hívôket egyesíti azokkal, akik már bevégezték földi életüket. 

34. Hány teljes búcsú nyerhetô naponta a szentév folyamánm?
Jubileumi Év folyamán is érvényben marad a szabály, hogy teljes búcsút napjában csak egyszer lehet nyerni.

35. Hogyan kapcsolódik a szentévi teljes búcsú a gyónáshoz és a szentáldozáshoz?
Úgy, hogy a jubileum csúcspontja az Atyaistennel való találkozás a megváltó Jézus Krisztus által, aki Egyházában, fõleg a szentségekben van jelen. Ezért a Jubileumi Év egész útjának – amit a zarándoklat készít elõ – kiinduló és végpontja a szentgyónás és az Eucharisztia, Krisztus húsvéti misztériumának ünneplése, aki a mi békénk és kiengesztelésünk. Ez az az átalakító találkozás, amely az önmaga és mások számára elnyert búcsú ajándékára lehetôséget ad. 

36. Minden szentévi teljes búcsú elnyerése elôtt gyónni kell?
Nem. A szentségi gyónás elvégzése után, melynek személyesnek és teljesnek kell lennie, a hívô a búcsú feltételének teljesítésével elnyerheti a teljes búcsú ajándékát megfelelô idõszakban naponta is anélkül, hogy naponta gyónnia kellene. Jobb azonban, ha a hívôk gyakran gyónnak annak érdekében, hogy a szív megtérése és tisztasága gyarapodjon. 

37. Kelle áldozni a szentévi teljes búcsú elnyerése elôtt?
Igen. A szentáldozásnak, mely minden búcsúhoz szükséges, ugyanazon a napon kell történnie, melyen az elõírt cselekményt elvégzik.
38. Miért kell imádkozni a Szentatya szándékára a szentévi teljes búcsú elnyeréséért?
Mert az Egyházzal és a Pápával való közösséget tanúsítjuk vele. 

39. Miért kell  jócselekedet  is a szentévi teljes búcsú elnyeréséhez?
Mert a felebaráti szeretet és a vezeklés cselekedeteivel fejezhetjük ki a szív igaz megtérését, melyre a Krisztussal való közösség a szentségekben elvezet. Krisztus ugyanis a mi megbocsátásunk és engesztelésünk a bûneinkért (vö. 1Jn 2,2). Amikor Õ a Szentlelket, aki “az összes bûnök bocsánata”, kiárasztja a hívôk szívébe, mindenkit elvezet a gyermeki és bizalomteli találkozásra az irgalmasság Atyjával. E találkozásból fakad a törekvés a megtérésre és a megújulásra, az egyházi közösségre és a testvéri szeretetre.

40. Mit tehet az, aki képtelen teljesíteni a szentévi teljes búcsú feltételeit?
Forduljon gyóntató atyához, mert a Jubileumi Évben is érvényben marad a szabály, mely szerint a gyóntató, azok számára, akik akadályoztatva vannak, mind az elõírt cselekményt, mind a megszabott föltételeket megváltoztathatja.

41. Kikre vonatkozik ez az engedély?
A klauzúrás szerzetesekre és szerzetesnõkre, akik nem hagyhatják el kolostorukat és nem mehetnek el a kijelölt zarándoktemplomba. Ôk meghatározott templom helyett kápolnájukban nyerhetik el a szentévi búcsút.

42. És az ágyhoz vagy lakáshoz kötött betegek?
A betegek és mindazok, akik lakásukat nem tudják elhagyni, a szentévi búcsút elnyerhetik úgy, hogy lélekben csatlakoznak azokhoz, akik a megszabott cselekedetet rendes módon teljesítik, és imádságaikat, szenvedésüket, nélkülözéseiket fölajánlják Istennek. 

43. Mit kell tennie a szentévi teljes búcsú elnyeréséért azoknak, akik Rómába zarándokolnak?
A római zarándokoknak két lehetôségük van: 
1) elzarándokolnak az egyik pátriárkális bazilikába, és ott áhítattal részt vesznek szentmisén vagy más liturgikus szertartáson, például laudesen vagy vesperáson, vagy egyéb jámborsági gyakorlaton (pl. keresztút, rózsafüzér, Akatisztoszhimnusz); 
2) csoportosan vagy egyenként meglátogatják a négy pátriárkális bazilika egyikét, és ott megfelelô ideig szentségimádást végeznek, áhítattal imádkoznak, majd elimádkozzák a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet. 

44. Melyek a patriarkális bazilikák?
1. a Vatikáni Szent Péterbazilika
2. a Lateráni Szentséges Megváltóbazilika, 
3. a Santa Maria Maggiorebazilika
4. a Falakon kívüli Szent Pálbazilika

45. Miért beszélnek a zarándokok hét római zarándokbazilikáról?
Mert a nagy jubileum alkalmával a négy pátriárkális bazilikához kapcsolja a Szentatya azonos föltételek mellett a Santa Croce, a San Lorenzo al Veranobazilikákat és a Madonna del Divino Amoreszentélyt. 
46. A katakombákat nem kell fölkeresniük?
Nem, de a keresztény katakombákban a szentévi teljes búcsú éppúgy elnyerhetô mint a bazilikákban.

47. A szentföldi zarándokok is elnyerhetik a szentévi búcsút?
Igen, ha a római zarádokokhoz hasonló feltételek mellett meglátogatják az Angyali üdvözlet bazilikáján Názáretben, a Születésbazilikáját Betlehemben, vagy a Szent Sírbazilikát Jeruzsálemben.

48. És ha valaki nem zarándokolhat sem Rómába, sem a Szentföldre?
A szentévi teljes búcsú bárhol a földkerekségen elnyerhetik a katolikus hívôk 
1) a székesegyházakban és a megyéspüpök által kijelölt templomokban, ha elzarándokolnak e templomok egyikébe, ott áhítattal részt vesznek szentmisén vagy más liturgikus szertartáson, pl. laudesen vagy vesperáson, vagy egyéb jámborsági gyakorlaton (pl. keresztút, rózsafüzér);
2) ha akár csoportosan, akár egyénileg meglátogatják a székesegyházat vagy a megyéspüspök által meghatározott szentélyt, ott megfelelô idõt töltenek áhítatos imádságban, majd elimádkozzák a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet. 

49. Csak templomban nyerhetô el a szentévi búcsú?
Nem. Ha ugyanis a hívôk bajban vagy nehéz körülmények között lévõket (betegeket, foglyokat, magányos öregeket, mozgáskorlátozottak stb.) meglátogatnak, és lélekben Krisztushoz zarándokolnak, aki ezekben az emberekben jelen van (vö. Mt 25,34–36), s az egyéb lelki és szentségi föltételeknek, beleértve az elõírt imádságokat is, eleget tesznek, bárhol elnyerheti a szentévi teljes búcsút. A szentév folyamán bizonyára sokan tesznek majd ilyen látogatásokat; minden ilyen látogatással teljes búcsút nyerhetnek, de naponta természetesen csak egyszer.

50. Más jócselekedettel is elnyerhetô a szentévi búcsú?
Igen. A jubileumi teljes búcsú olyan önkéntes vállalásokkal is elnyerhetõ, melyek a jubileum lényegét jelentõ bûnbánatot foghatóan és nagylelkûen kifejezik, pl.: 
– ha valaki legalább egy napig tartózkodik fölösleges dolgok fogyasztásától (dohánytól, alkoholtól; az általános egyházi szabályok és a Püspöki Konferenciák helyi rendelkezései szerint böjtöl vagy megtartóztatja magát), és a megtakarítással arányos pénzösszeget a szegények javára fordítja; 
– ha komoly mértékben támogat vallási vagy szociális kezdeményezést (fôként árva gyermekek, nehéz helyzetben lévõ fiatalok, rászoruló öregek, bevándorlók életkörülményeinek javítására); 
– ha szabad idejébõl megfelelô részt olyan tevékenységre fordít, ami a közösség javára szolgál, vagy hasonló formákban személyes áldozatokat vállal.

 

TÁJÉKOZTATÓ 
A
MAGYARORSZÁGI
TEMPLOMOKRÓL,
AHOL  A  SZENTÉVI 
TELJES  BÚCSÚ ELNYERHETÔ



A szombathelyi egyházmegyében: 
Szombathelyen a székesegyház
Letenyén a plébániatemplom
Sárváron a plébániatemplom 
Szentgotthárdon a plébániatemplom
Zalaegerszegen a Mária Magdolna
	plébániatemplom 


A váci egyházmegyében:
Vácott a székesegyház 
     és a Hétkápolna temploma
Máriabesnyõn a kegytemplom
Márianosztrán a kegytemplom
Mátraverebély–Szentkúton a kegytemplom



Az egri fôegyházmegyében:
Egerben a székesegyház és a Minorita templom
Encsen a Szt Anna–templom
Gyöngyösön a fõplébánia és a ferences templom
Hevesen a plébániatemplom
Jászberényben a fôplébániatemplom
Miskolcon a Mindszenti, a Diósgyõri   
      plébániatemplom és a Minoriták temploma
Monokon a plébániatemplom 
Ózdon a Szt Kereszttemplom
Sárospatakon a plébániatemplom
Sátoraljaújhelyen a plébániatemplom
Szendrõn a plébániatemplom
Tiszaújvárosban a plébániatemplom
Törökszentmiklóson a fôplébániatemplom


Az esztergomi fôegyházmegyében
Esztergomban a bazilika
Budapesten a Szt István bazilika
   és az Örökimádás templom
Máriaremetén a kegytemplom

A kalocsai fôegyházmegyében:
Kalocsán a fõszékesegyház 
Kecskeméten a társszékesegyház


A veszprémi fôegyházmegyében:
Veszprémben a bazilika
Keszthelyen a kármelita templom
Pápán a Nagytemplom
Sümegen a plébániatemplom 
Zircen a ciszterci bazilika



A debreceni–nyíregyházi egyházmegyében:
Debrecenben a Szt Annaszékesegyház
Nyíregyházán a társszékesegyház



A gyõri egyházmegyében:
Gyõrött a székesegyház
Csepregben a plébániatemplom 
Csornán a Nagyboldogasszony
   és a Jézus Szívetemplom
Kapuvárott a fõplébániatemplom
Kisbéren a plébániatemplom 
Mosonmagyaróvárott a két plébániatemplom 
Sopronban a Szent Mihályplébániatemplom 
Tatán a két plébániatemplom


A hajdúdorogi egyházmegyében:
Máriapócson a kegytemplom

A kaposvári egyházmegyében:
Kaposvárott a székesegyház
Homokkomáromban a kegytemplom
Nagykanizsán a Jézus Szívetemplom


A pécsi egyházmegyében:
Pécsett a bazilika 
Dombóvárt a nagytemplom
Máriagyüdön a kegytemplom
Mohácson a Fogadalmi emléktemplom
Szekszárdon a belvárosi templom
Tamásiban a plébániatemplom 


A szeged–csanádi egyházmegyében:
Szegeden a Dóm és az Alsóvárosi templom
Csongrádon a belvárosi plébániatemplom
Gyulán a belvárosi plébániatemplom
Kiszomborban a plébániatemplom 
Óföldeákon a plébániatemplom


A székesfehérvári egyházmegyében:
Székesfehérvárott a székesegyház
Csepelen a belvárosi plébániatemplom
Sárbogárdon a plébániatemplom 
Tatabányán a bánhidai plébániatemplom


A szentévi teljes búcsút 
elnyerhetik a katolikus hívôk 
ha közösségben vagy egyénileg 
elzarándokolnak a fölsorolt templomok egyikébe, 
– ott áhítattal részt vesznek szentmisén, 
– más liturgikus szertartáson (pl. laudesen, vagy     vesperáson) 
– jámborsági gyakorlaton (pl. keresztúton,    rózsafüzéren)
– vagy fél órát töltenek áhítatos imádságban.
					
				




