
RENDELET
a bfcsri elnyer6s6re a Nagyszombati F6egyh6zmegy6ben

a Hit Ev6ben 2012 - 2013

Az Apostoli Penitenci6rium 2012. szepternber l4-6n, a Szent Kereszt Felmagasztal6s6nak

iinnep6n kiadta az Urbis et Orbis dokumentumot, amelyben meghatirozta a Hit Eveben a bricsri

elnyerds6nek felt6teleit. Ennek a dokumentumnak szellem6ben 6s az ebbol szixmaz| hatfskdr alapjfun a

Nagyszombati F fiegyhinmegye hiveinek a k<ivetkez6ket hatilro ztan meg.

Felt6telek, melyek alapjdn a teljes bfcsrfi elnyerhetd
A Hit Ev6nek teljes id6tartama alatt2013. november 24-ig teljes bricsrit nyerhetnek a sajrit btineik

miatti id6leges biintet6s a16l Isten irgalm6b6l, amit az elhunyt lelkek6rt is felaj6nlhatnak mindazon hivek

- l. akik val6di brinbrinatot tartottak;2. kell6k6ppen meggy6ntak; 3. szerttdldozirshoz jarultak;4.
im6dkoztak a Szentatya szfinddkina; 5. 6s teljesitik az alilbbi cselekedetek valamelyik6t.

Sziiks6ges cselekedetek a teljes bfcst elnyer6s6hez

a. ha legal5bb hrirom alkalommal r6sztvesznek az igehirdet6sen aszentmisszi6k alkalm6val,va1y
legalrlbb h6rom el6adSst meghallgatnak a II. Vatik6ni Zsinat dokumentumair6l 6s a Katolikus Egyhin
Katekizmusfnak cikkelyeir6l brirmely ternplomban vagy alkalmas helyen ;

b. ha zar{ndoklat alkalm6b6l meglStogatnak egy p6pai bazilikilt, egy kereszt6ny katakombSt, egy
sz6kesegyhitzat, egy, az ordin6rius 6ltal a Hit Ev6re kijel<ilt szent helyet 6s itt r6szt vesznek valamilyen
liturgikus im6ds6gon, vagy legalSbb megfelel6 id6t tdltenek ott dsszeszedetten, j6mbor elm6lkeddssel,

amit a Miaty6nk, a Hiszekegy, valamint a Szinanyihoz) az apostolokhoz vagy a v6d6szentekhez s2616

foh6sz elimhdkozhsSval fej eznek be.

Ehhez a ponthoz a Hit Eviben a Nagtszombati F1egthdzmegtdben a kovetkezf keghelyeket jeldltem ki:
Y Az egthdzmegte fitemplomai (A Nagtszombati Keresztelf Szent Janos Szdkesegthaz, a

Nagtszombati Szent Miklds B azilika)
Y Esperesi templomok (a dunaszerdahelyi Nagtboldogasszony PlLbdniatemplom, a galantai Szent

Istvdn kirdly Pl4bdniatemplom, a galgdci Szent Mihdly Arkangtal Pldbdniatemplom, az igtallai
Szent Ldszl6 Pldbdniatemplom, a komdromi Szent Andrds Pldbdniatemplom, a vdgiljhelyi Szfrz

Mdria Szilletdse Pldbdniatemplom, a pdstydni Szent Istvdn kirdly Plebdniatemplom, a szmolenicei

Sziiz Mdria Szilletdse Pldbdniatemplom, a sellyei Szent Margit Pldbdniatemplom)

Mindenszentek ferences templom, a pdstydni Hdtfiijdalmil Szfrzanya jezsuita kipolno, a
nag,,szombati Seg{td Szfrz Mdria szaldzi templom, a naglszombati Szent Jakab ferences templom,

a nag/szombati Szenthdromsdg jezsuita ternplom, a nag))szombati J,izus Szentsdges Szive pdlos
templom)

Egyben minden papot, aki rendes vagy delegilt gy6ntat6si felhatalmaz6ssal rendelkezik, 6s a Hit Ev6ben

ezekben a templomokban szolg6ltatja ki a btinbSnat szents6g6t a CIC 508 k6n. 1$. alapjrin a
penitencirlrius kanonoknak fenntartott jogkdrokkel ruhazom fel, t.i. az rinmag6t6l be61l6, hivatalosan ki
nern nyilvr{nitott 6s az Apostoli Szentsz6knek fenn nem tartott cenzirik al6l a szents6gi forumon
feloldozhatnak; azonban e felhatalmazilstovibb nern adhat6 (CIC 508. k6n. - 1-2 $)

c. az ordindrius Sltal a Hit Ev6re meghat6rozott napokon, ha br{rmely szent helyen r6szt vesznek
egy iinnep6lyes szentmis6n vagy zsolozsmiln, s ezen feliil elimSdkozzdk a Hiszekegyet, annak b6rmely
hivatalos form5jSban.



Ehhez a cikkelyhez a Hit Evdben a kdvetkezdket hatdroztam meg:

Y Az Or ilnnepei (Ililsvdnasdrnap - 2013. mdrcius 3i,., Krisztus mennybemenetele (dldoz6csi)tt)rtdk)

- 2013. mdjus 9., Piinkdsd - 2013. mdjus 19., Krisztus kirdly ilnnepe - 2013. november 24.)

Nagtboldogasszony (Sziiz Mdria menybevdtele) - 2013. augusztus 15., Fdjdalmas Sziizanya -
2013. szeptember 15.)

apostol szdffiglaldsa - 2013. februdr 22., Szent J6zsef a Boldogsdgos Szfiz Mdria jegtese -
2013. marcius 19., Szent Met6d haldldnak emlLlcnapja- 2013. dprilis 6., KeresztelS Szent Jdnos

szi.iletdse - 2013. jilnius 24., Szent P,lter ds Pdl apostolokfdilnnepe - 201j. jilnius 29., Szent Cirill
ds Szent Metdd Ffiilnnepe - 2013. jillius 5., KeresztelS Szent Jdnos vdrtanilsdga - 2013. augusztus

2e.)

d. a Hit Eve brlrmely szabadon megviilasztott napji{n, amikor hiv6 m6don megl6togatjfuk a

keresztel6khpolnirt vagy m6s egy6b helyet, ahol kiszolgilltatjik a kereszts6g szents6g6t, amennyiben itt
megujitj6k kereszts6gi fogadalmaikat.

Azok a hivek, akik val6di brinbanatot gyakoroltak, 6m srilyos okb6l nem tudnak r6szt venni az

iinnepi esem6nyeken (a betegek, az id6sek,6s a betegek mellett folyamatos szolgrilatban 6116k ...),
elnyerhetik a teljes bricsrit ugyanezen felt6telek mellett, ha l6lekben 6s gondolatban egyesiilnek a
jelenl6v6 hivekkel, ktkinrisen azokban a pillanatokban, amikor a Szentatya vagy a megy6spiispdk6k
szavut kdzvetiti a televizi6, illetve a rddi6, s elim6dkozzik a Miaty6nkot, a Hiszekegyet 6s mds
foh6szokat, a Hit Eve cdlkittiz6seinek megfelel6en, valamint felaj6nlj6k Istennek 6lettik neh6zs6geit vagy
szenved6seit.

A piispiik rendeletei 6s ajinlisai

y' Kdrem a pldbdnidk vezetdit, hogt minden szentmise el6tt dlljanak a h{vek rendelkezdsdre ds

szolgdltassdk ki nekik a biinbdnat szentsdgdt.

Kdrem a pldbdnidk vezetdit, hogt tr)rekedjenek bebiztositani hiveihtek homilidkat ds katekbziseket,

melyek a II. Yatikdni zsinat vagl a Katolikus Egthdz Katekizmusdnak tan[tdsdt tartalmazzdk.

Ajdntom a pldbdnidkvezetdinek, hog,t a Hil Evdben minden vasdrnap az Euknrisztia i)nnepldsekor

a hivekkel egi)tt recitdlva vagt ,lnekelve a Niceai-konstantindpolyi hitvalldst imddkozzdk.

Ajdnlom a pldbdnidk vezetdinek, hogt a Fatimoi szombatokon o szentmisdk vdgdn a h{vekkel

eg,tiltt imddlazzdk el a Nagtszombati Egthdzmeg'te Sziiz Mdria oltalmdba ajdnldsdnak imdjdt.

A papok e rendeletet mindl el6bb ismertessdk meg a hlvekkel, ds a Hit Eviben legten kifi)ggesztve

a Nagtszombati Egthdzmegte minden templomdnak hirdetdtdbldj dn.

Kelt Nagyszombatban,2Al 3. febru6r z-en,
a Gye rtyaszentelo Boldogasszony iinnep6n
Prot. d.: 1362113
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