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I. évf. 33. szám 2012. október 14.

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. október 21-én:
 - Mecseki Dávid István

Keresztelő - Egyházunk új tagjai

Hogyan válaszol az ember az önmagát kinyilatkoztató Istennek?
Az ember a kegyelem segítségével, a hit engedelmességével 

válaszol az önmagát kinyilatkozató Istennek. A hit engedel-
messége teljes ráhagyatkozás Istenre, elfogadása az ő Igazsá-
gának, melyért ő kezeskedik, aki maga az Igazság.

Mit jelent az ember számára, hogy hisz Istenben?
Azt jelenti, hogy Istenhez ragaszkodik, őrá bízza magát 

és elfogadja tőle az összes kinyilatkoztatott 
igazságot, mert Isten maga az Igazság. A há-
romszemélyű egy Istenbe, az Atyába, Fiúba 
és Szentlélekbe vetett hitet jelenti.

Melyek a hit sajátos jellemzői?
A hit az üdvösséghez szükséges természet-

fölötti erény; Isten ingyenes és mindazok 
számára elérhető ajándéka, akik alázatosan 
kérik. A hit cselekedete emberi tett, azaz az 
emberi értelem tette; az értelem az Istentől 
indított akarat hatására szabad beleegyezé-
sét adja az isteni igazságokhoz. A hit biztos, 
mert Isten Igéjére támaszkodik; tevékeny 
„a szeretet által” (Gal 5,6); Isten Igéje hallgatásának és az 
imádságnak köszönhetően folytonosan növekszik. Már most 
megízlelteti velünk a mennyország örömét.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

A Hit Évének teljes időtartama alatt, vagyis 2012. október 
11-től 2013. november 24-ig teljes búcsút nyerhetnek a saját 
bűneik miatti időleges büntetés alól Isten irgalmából, amit az 
elhunyt lelkekért is felajánlhatnak, mindazon hívek, akik va-
lódi bűnbánatot tartottak, kellőképpen meggyóntak, szentsé-
gi áldozáshoz járultak és imádkoztak a Szentatya szándékára,

a. – 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 Katekizmu-
sának cikkelyeiről, bármely templomban vagy alkalmas he-
lyen;

b. – minden alkalommal, ha zarándoklat formájában meg-
látogatnak egy pápai bazilikát, egy keresztény katakombát, 
egy székesegyházat, egy, az ordinárius által a Hit Évére kije-
lölt szent helyet (például a Basilica Minor -ok valamelyikét, 
valamely Mária-kegyhelyet, a szent apostolok vagy védő-
szentek 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 Szűzanyá-
hoz, az apostolokhoz vagy a védőszentekhez szóló fohász el-
imádkozásával fejeznek be;

Teljes búcsú nyerhető a hit évében

c. – minden alkalommal, az ordinárius által a Hit Évére 
meghatározott napokon (például az Úr, a Szűzanya, a szent 
apostolok és védőszentek ünnepein vagy Szent Péter széké-
nek ünnepén), ha bármely szent helyen részt vesznek egy ün-
nepélyes szentmisén vagy zsolozsmán, s ezen felül elimád-
kozzák a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában;

d. – 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 kereszt-
ségi fogadalmaikat, annak bármely hivatalos 
formájában.

 Azok a hívek, akik valódi bűnbánatot gya-
koroltak, ám súlyos okból nem tudnak részt 
venni az ünnepi eseményeken (főként a szerze-
tesnők, akik örök klauzúrában élnek, a remeték 
és anakoréták, a bebörtönözöttek, az idősek, a 
betegek, és mindazok, akik kórházakban vagy 
egyéb ápolási központokban folyamatos szolgá-
latban állnak a betegek mellett…) elnyerhetik 
a teljes búcsút ugyanezen feltételek mellett, ha 

lélekben és gondolatban egyesülnek a jelenlévő hívekkel, kü-
lönösen azokban a pillanatokban, amikor a Szentatya vagy a 
megyéspüspökök szavait közvetíti a televízió, illetve a rádió, 
s otthonukban vagy azon a helyen, amelyet akadályoztatá-
suk okán nem tudnak elhagyni, elimádkozzák a Miatyánkot, 
a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában és más 
fohászokat, a Hit Éve célkitűzéseinek megfelelően, valamint 
felajánlják szenvedéseiket vagy saját életük szükségeit.


