November hónapban segíthetünk
a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek!
November hónapban teljes búcsút nyerhetünk az elhunytak számára, vagyis
segíthetünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek a mennybe kerülni.

Mit jelent a „teljes búcsú”?

A Hitvallásban szereplő „Szentek közössége” kifejezés az élő és elhunyt hívek lelkikegyelmi közösségét is magában foglalja. Valljuk, hogy az élő hívők
cselekedeteikkel (imádság, jótékonykodás, szentmise-felajánlás) hatással lehetnek a
tisztítóhelyen szenvedők sorsára.
Ezzel összefüggésben válik érthetővé a búcsúk
gyakorlata. A búcsú bűnbánati vallásgyakorlat,
amely annak az ideig tartó büntetésnek az elengedése,
amely a gyónás szentségében (vagy tökéletes bánatban)
már föloldozást nyert bűnért jár.
Egyházunk tanítása szerint a bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem
állapotába, az isteni életbe, viszont a bűn „nyomai”, pl. a kialakult rossz szokások,
a vétek negatív következményei, kihatásai megmaradnak bennünk és a minket
körülvevő világban. Ezért szükségünk van vezeklésre ezen a földön, a halál után
pedig az úgynevezett ideig tartó büntetésre, vagyis a „tisztítótűzre” is.

Kiknek nyerhetünk búcsút?
Búcsút lehet nyerni mind a magunk, mind az elhunyt hívek számára. November
hónapban általában az elhunyt szeretteink javára ajánljuk fel a búcsút. A magyar
„búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől,
Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által.

Részleges és teljes búcsú
A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó
büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg.

Hogyan nyerhetünk búcsút?
November hónapban az alábbi bűnbánati gyakorlatokra engedélyez teljes búcsút a
Katolikus Egyház:
1. „Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és imádkozik a megholtakért,
november 1-je és 8-a között minden nap teljes búcsút nyerhet.”
Az idei évben – a járványra tekintettel – ezt a búcsút november hónap bármelyik
8 napján elnyerhetjük. Nem szükséges, hogy ezek a napok egymást kövessék.
2. „Aki halottak napján, Mindenszentek ünnepén, illetve a halottak napját megelőző,
vagy a rákövetkező vasárnapon meglátogat egy templomot, és ott elimádkozza a
Miatyánkot és a Hiszekegyet, teljes búcsút nyerhet.”
Az idei évben – a járványra tekintettel – ezt a búcsút is elnyerhetjük november
hónap bármelyik napján.

A búcsú elnyerésének további feltételei
(ezek hiányában legfeljebb részleges búcsú nyerhető)

• Szentgyónáshoz járulni ezekben a napokban (természetesen egy gyónás
több búcsú elnyeréséhez is elegendő)
• Szentáldozás és imádság a pápa szándékára (tetszőleges imádság).
• A búcsú elnyerésére törekvő emberben meg kell lennie a megtérés
komoly szándékának, vagyis hogy kerülni fogja a bocsánatos bűnöket és
a bűnre vezető alkalmakat is. Enélkül a búcsú csak formalitás lenne.

Különleges engedmények betegeknek, időseknek
„Az öregek és betegek, illetve mindazok, akik súlyos okból nem hagyhatják el
otthonukat … , szintén elnyerhetik a teljes búcsút. Ennek előfeltétele, hogy
lélekben egyesüljenek a többi hívővel, szakadjanak el a bűntől és álljon
szándékukban, hogy az első lehetséges alkalommal teljesítsék a három
megszokott feltételt (gyónás, szentáldozás, és a Szentatya szándékára való
ima). A búcsú elnyerése számukra úgy történik, hogy Jézus vagy a Szűzanya
képe előtt végeznek imádságot az elhunytakért, például a halottakért végzett
zsolozsma reggeli vagy esti dicséretét, a rózsafüzért, az Isteni irgalmasság
rózsafüzérét, vagy más olyan halottakért való imát, amely kedves a híveknek.
Választhatják azt is, hogy elmélkednek egy-egy olyan szentírási szakaszról,
amely szerepel a megholtakért végzett liturgia szövegei között. Illetve élhetnek
azzal a lehetőséggel is, hogy valamilyen irgalmas cselekedetet végeznek,
felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és viszontagságait.”

