Hit Évében rendkívüli változások a búcsúk rendjében 2012-2013-ban
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i
kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus évhez számos
program kapcsolódik majd, melyről szívesen adunk tájékoztatást a későbbiekben is.
Elsőként arról szeretnénk beszámolni, hogy a Szentatya URBI ET ORBI rendeletében a Hit Évének
teljes időtartama alatt, vagyis 2012. október 11-től 2013. november 24-ig teljes búcsút nyerhetnek a
hívek, - "saját bűneik miatti időleges büntetés alól Isten irgalmából, amit az elhunyt lelkekért is
felajánlhatnak, mindazon hívek, akik valódi bűnbánatot tartottak, kellőképpen meggyóntak, szentségi
áldozáshoz járultak és imádkoztak a Szentatya szándékára:
1. minden alkalommal, ha legalább három alkalommal részt vesznek az igehirdetésen a szent
missziók alkalmával, vagy legalább három előadást meghallgatnak a II. Vatikáni Zsinat
dokumentumairól és a Katolikus Egyház Katekizmusának cikkelyeiről, bármely templomban
vagy alkalmas helyen;
2. minden alkalommal, ha zarándoklat formájában meglátogatnak egy pápai bazilikát, egy
keresztény katakombát, egy székesegyházat, egy, az ordinárius által a Hit Évére kijelölt szent
helyet (például a Basilica Minorok valamelyikét, valamely Mária-kegyhelyet, a szent
apostolok vagy védőszentek valamely kegyhelyét) és itt részt vesznek valamilyen liturgikus
imádságon, vagy legalább megfelelő időt eltöltenek ott összeszedetten, jámbor
elmélkedéssel, amit a Miatyánk, a Hiszekegy bármely hivatalos formája, valamint a
Szűzanyához, az apostolokhoz vagy a védőszentekhez szóló fohász elimádkozásával fejeznek
be;
3. minden alkalommal, az ordinárius által a Hit Évére meghatározott napokon (például az Úr, a
Szűzanya, a szent apostolok és védőszentek ünnepein vagy Szent Péter székének ünnepén),
ha bármely szent helyen részt vesznek egy ünnepélyes szentmisén vagy zsolozsmán, s ezen
felül elimádkozzák a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában;
4. a Hit Éve bármely szabadon megválasztott napján, amikor hívő módon meglátogatják a
keresztelőkápolnát vagy más egyéb helyet, ahol elnyerték a keresztség szentségét,
amennyiben itt megújítják keresztségi fogadalmaikat, annak bármely hivatalos formájában."
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(forrás: www.hiteve.katolikus.hu)

