Irgalmasság Szentéve Báta Szent Vér kegytemplom

Az Irgalmasság Szentéve 2015. december 8-án kezdődött és 2016.november 20án zárul. Ferenc pápa 2015.április 11-én adta ki a Szentévet megnyitó bulláját.
Ezzel akarta érzékeltetni, hogy rendkívüli fontosságot kell kapnia annak a
gondolatnak, hogy az Istent hűtlenül elhagyó világunk hosszasan gondolkodjék
hűtlenségén, és találja meg a visszatérés útját a végtelenül szerető Mennyei
Atyához.
Isteni irgalmasság rendkívüli szentéve Isten irgalmasságára akarja irányítani a
figyelmünket. Isten irgalmassága és szeretete pedig Jézusban vált láthatóvá és
tapinthatóvá. Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának arca, ha szemléljük
Krisztus arcát, szemléljük az irgalmasság misztériumát is. Ahogyan Isten
irgalmas hozzánk, úgy kell irgalmasnak lenni embertársainkkal, gyakorolni az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit.
A szentévek történetében első alkalommal van lehetőség szent kaput nyitni
Rómán kívül, az egyházmegyékben is. A Pécsi Egyházmegyében Dr. Udvardy
György megyéspüspök a pécsi székesegyház szent kapuját december 8-án
nyitotta meg. De kijelölt még három templomot, ahol a szentévi búcsúk
elnyerhetők: Máriagyűd, Szekszárd-Remete kápolna és a bátai Szent Vér
kegytemplom. Kegytemplomunk szent kapuját a főpásztor nyitotta meg 2016.
január 17-én.
Aki átmegy a szent kapun, teljes búcsút nyerhet, ha





szándékában áll a búcsú elnyerése,
mentes még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is,
elvégezte a szentgyónását és szentáldozáshoz járult,
a Szentatya szándékára elimádkozta a Miatyánkot és a Hiszekegyet.

Mit jelent a teljes búcsú?
Isten megbocsátja bűneinket a bűnbocsánat szentségében, de a megbocsátás
ellenére hordozzuk bűneink következményeit, a bűnök negatív hatásait,

lenyomatait, hordozzuk gondolatainkban, sokszor magatartásunkban is. Isten
irgalma és szeretete azonban határtalan, s az Atyától nyert búcsúvá válik, s az
Egyház közvetítésével megszabadít bennünket a bűn következményének minden
maradványától. Így, aki teljesíti a búcsúnyerés feltételeit, az részesülhet ebben a
páratlan ajándékban. A búcsú elnyerése által újból képesek vagyunk szeretetből
cselekedni és a szeretetben növekedni.
Mit szimbolizál a szent kapu?
A búcsú elnyerésére kijelölt templomokban kijelölt szent kapuk kifejezik a
befogadást, az Isten részéről felajánlott lehetőséget. Ez az a kapu, amelyen csak
bemenni szabad, mert ez a kapu maga Krisztus. Ő mondja: én vagyok az ajtó,
amely gazdag legelőkre vezet, általa juthatunk el az Atyához. De azt is mondja:
szűk a kapu és keskeny az út, amely az üdvösségre vezet, mert annak, hogy
belépjünk rajta, feltételei vannak: a hit és a megtérés. Lépjünk tovább a hit útján,
tisztítsuk meg lelkünket a bűnbánat fürdőjében, s akkor méltók leszünk a szűk
kapun belépni.
Hogyan gyakorolhatjuk az irgalmasságot?
A szentév kegyelmeinek mélyebb átélésében hathatós segítséget nyújt az
irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek gyakorlása és az irgalmasság
rózsafűzérének imádkozása.
Az irgalmasság testi cselekedetei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

enni adni az éhezőnek
inni adni a szomjazónak
felöltöztetni a ruhátlanokat
befogadni a vándorokat
meglátogatni a betegeket
meglátogatni a foglyokat
eltemetni a halottakat

Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tanácsot adni a bizonytalankodóknak
tanítani a tudatlanokat
fegyelmezni a bűnösöket
vigasztalni a szomorúakat
megbocsátani a bántásokat
türelmesen elviselni a kellemetlen személyeket
imádkozni Istenhez az élőkért és holtakért

Az irgalmasság rózsafűzére:
Bevezetés: Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy

Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk
Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és
az egész világ bűneiért.”
Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész
világnak!”
Befejezésre (háromszor): „Szent Isten, szent erős Isten, szent Halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
Hagyományos rózsafűzéren imádkozható. Ez az Isteni Irgalmasság tiszteletének
egyik megengedett formája. Az Úr Jézus ígéretei teljesülnek általa. Ennek
feltétele az Isten iránti bizalom, a felebarát szeretete, s annak óhajtása, hogy
mindenben az Isten akarata teljesüljön.
Mi a szentatya szándéka a szentévvel?
A szentév mottója: „Irgalmasok, mint az Atya”
A Szentatya ara kéri a papokat, hogy a gyóntatószékekben legyenek az Atya
irgalmasságának jelei. Ezért megadja számukra a felhatalmazást azoknak a
bűnöknek a megbocsátására is, amelyek feloldozása az Apostoli Szentszéknek
van fenntartva. Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton
„Huszonnégy óra az Úrért” elnevezésű ájtatosságot tartsanak a templomokban.
Az egyházmegyékben szervezzenek népmissziókat, főként a nagyböjti
időszakban, hogy „a kegyelem trónjához járulhassanak a hívek és irgalomra
találjanak” (Zsid 4,16) A Jubileumhoz búcsúnyerés is kapcsolódik, amelyben a
bűnökért járó büntetések elengedése nyerhető el. Mindazok, akik szentgyónást
végeznek és szentáldozáshoz járulnak és a Szentatya szándékára elimádkozzák a
Miatyánk és az Üdvözlégy imádságot, naponta egyszer, teljes búcsúban
részesülhetnek.
Ferenc pápa imája
Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint
a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja.
Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Szeretettel teli tekinteted
megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és
Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék;
sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a
bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak
halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten
ajándékát!”Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki
mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg.
Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és
megdicsőült Uráé. Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek

felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik
tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy
érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki. Küldd el Lelkedet, és
szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve
legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse
el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az
elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Szűz
Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és
uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké. Ámen.

