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IV. / 2020. 

 

Újabb rendelkezések – Általános feloldozás, tökéletes bánat, teljes búcsúk 

 

Kedves Testvéreim! 

 

A koronavírus által kialakult helyzetben a Szentszék március 19-én a teljes búcsúk 

elnyerésének lehetőségéről adott ki rendelkezést, március 20-án pedig a Bűnbánat 

Szentségével kapcsolatban. 

 

A következőkre különösen is oda kell figyelnünk: 

 
 

Nr. 407 / 2020 ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS  

 

1. A bűnbánat szentségének rendes kiszolgáltatási módja a Covid-19 idején is a bűnök 

személyes, egyenkénti megvallása, bűnbánat és feloldozás által történik. (vö. CIC 960. 

kán). 

 

2. Az általános feloldozás a bűnbocsánat rendkívüli formája, amelynek során a hívő 

(vagy hívők csoportja egyszerre) egyéni és teljes bűnmegvallás nélkül – súlyos szükség 

esetén, a megyéspüspök engedélyével – feloldozásban részesül.  

 

3. Az általános feloldozás feltételei: 

• közvetlen halálveszély: amikor a papnak emiatt nem áll rendelkezésére elegendő 

idő, ahhoz, hogy a bűnbánók gyónását meghallgassa. Halálveszélyt jelenthet súlyos 

betegség vagy ragályos kor terjedése.  

• súlyos szükség áll fenn: amikor a gyónók számát tekintve nincs elég gyóntató 

mindenki gyónásának kellő időn belül való meghallgatására, és emiatt a gyónók 

önhibájukon kívül nélkülöznék a szentségi kegyelmet.  

• Szükséges, hogy akik az általános feloldozásban részesülnek kellően legyenek 

felkészülve. A feloldozás érvényességéhez szükséges, hogy egyénenként 

elhatározzák azoknak a súlyos bűneiknek kellő időben egyenként való megvallását, 

amelyeket a jelenlegi körülmények következtében nem tudnak meggyónni. 
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• Ha a helyzet úgy alakul, és a gyóntató úgy ítéli meg, hogy a fentiek alapján élnie 

kell az általános feloldozással, előzetesen értesítse a püspökét, vagy, ha ez nem 

lehetséges, akkor informálja utólag, minél hamarabb. Arra kérem paptestvéreimet, 

hogy az adott helyzetek megítélésénél járjunk el körültekintően és óvatosan, tudván 

azt, hogy ezen rendkívüli kegyelmi eszközök alkalmazásával csakis a lelkek 

üdvösségét szolgálhatjuk. 

 

Az általános feloldozás liturgiája – lásd az 1 sz. mellékletben. 
 

 

Nr. 408 / 2020 TÖKÉLETES BÁNAT  
 

A Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján: „Amikor a bánat a mindennél 

jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) 

nevezzük. Súlyos helyzetekben, amikor a gyónási alkalomra nincs lehetőség, a tökéletes 

bánatot kell felindítani, elnyerve ezáltal Isten bocsánatát. Ez a bánat eltörli a bocsánatos 

bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd 

elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul. 

 

Amennyiben az általános feloldozás elnyerésére sincs lehetőség, abban az esetben a hívő 

azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel 

magában a tökéletes bánatot, a 2. sz. mellékletben közölt vagy ehhez hasonló imával.  

 

Ima a tökéletes bánat felindításához: – ld. a 2. sz. melléklet. 
 

 

Nr. 409 / 2020 TELJES BÚCSÚ 
 

A jelenlegi vészhelyzetben az Egyház felkínálja a lehetőséget a TELJES BÚCSÚ 

elnyerésére a koronavírusban szenvedő beteg híveknek, vagy a karanténban lévőknek, ha 

minden bűntől elszakadva, lelkileg bekapcsolódnak a tömegkommunikációs eszközök 

által közvetített szentmise ünneplésébe, a Rózsafüzér imádságba, a Keresztúti 

ájtatosságba, vagy más ájtatosságba, vagy, ha legalább elimádkozzák a Hiszekegyet, a 

Miatyánkot és egy Mária imát, ugyanakkor az Isten iránti hitben és a testvérek iránti 

szeretetben felajánlják ezt a megpróbáltatást. Legyen meg bennük az a szándék, hogy 

mihelyt lehetséges lesz, teljesítik a megszokott feltételeket (szentgyónás, szentáldozás, 

imádság a Szentatya szándékára). 

 

Ugyanezen feltételek mellett Teljes búcsút nyerhetnek az egészségügyi dolgozók, a 

családtagok és mindenki, aki kitéve magát a fertőzés veszélyének, gondjukat viseli, 

megváltónk szavai szerint: „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint, aki életét adja 

barátaiért.” (Jn 15,13) 

 

Ugyancsak Teljes búcsúban részesülhetnek az említett feltételek mellet mindazok, akik 

felajánlják szentséglátogatásukat, vagy szentségimádást végeznek, vagy legalább fél 

óráig Szentírást olvasnak, vagy elimádkozzák a rózsafüzért, vagy elvégzik a keresztúti 

ájtatosságot, vagy elimádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, kérve a Mindenható 
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Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint, hogy adjon enyhülést a betegeknek és 

örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. 

 

A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs 

lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben javasoljuk a feszület vagy a 

kereszt használatát. 
 

Az eddigi rendelkezések kiegészítéseként, Főtisztelendő Paptestvéreim figyelmét a 

következőkre hívom még fel:  
 

• szentségek kiszolgáltatása (keresztség, házasságkötés) csak szükség esetén történjen 

és nagyon szűk körben (keresztségnél szülők és keresztszülők, házasság esetén a pár 

és két tanú), betartva a higiéniai előírásokat.  

• gyóntatást csak nyitott helyeken és a szükséges óvintézkedések alkalmazásával 

végezzünk (előírt távolság betartása, maszk stb.) 

• a betegek kenetét is nagy elővigyázatossággal, a hatóságok előírásait betartva, 

szolgáltassuk ki.  

• A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes 

formuláját (vö. CIC 1000. kán). 

• Közvetlenül a kenet feladása előt és után a kézfertőtlenítés kötelező! 

• Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori 

segítségnyújtás megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. 

Szükséghelyzetben a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával 

adható a szent kenet.  

• Amennyiben a védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézzel 

történő adását, a jog lehetővé teszi (vö. CIC 1000. kán 2. §), hogy azt alkalmas 

eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pl. egyszer használatos fültisztító pálcika). 

• Temetést is csak szűk körben lehet végezni, a virrasztókat pedig hagyjuk el. 

 

Az országban hatályba lépett állami szigorításokat és a járvány gyors terjedését 

figyelembe véve, 2020. március 21-én kelt rendelkezésemmel a fent leírtak, 

visszavonásig érvényben maradnak egyházmegyénk területén.  

 

Az óvatossági intézkedésekben, esetleg azok változtatásában, kövessék a hatósági 

szervek rendelkezéseit. 

 
 

 

Temesvár, 2020. március 21. 
 

 

✠ József, 

    püspök 
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AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS LITURGIÁJA – 1. sz. melléklet 
 

(a MKPK 637/2020. sz., 2020. március 17-én kelt rendelkezése alapján) 

 
 

ÁLTALÁNOS BŰNVALLOMÁS 

 

A pap felszólítja a feloldozásra várókat, hogy azt valamilyen külső jellel kérjék. Például: 

 

Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni, térdeljenek le, és mondják el a 

közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk! 

 

Vagy:  

 

Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni, meghajolva mondják el a 

közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk! 

 

A megtérők ezután elmondják az általános bűnvallást (Gyónom a mindenható 

Istennek…), majd az Úr imájának közös elimádkozásával folytatják. Ezt követően a pap 

megadja az általános feloldozást. 

 

ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS 

 

A pap, kezét a megtérő fölé (felé) kiterjesztve feloldozást ad: 

 

A Mennyei Atya, aki nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és 

éljen: aki előbb szeretett minket, és elküldte szent Fiát a világba, hogy általa a világ 

üdvözüljön, legyen hozzátok irgalmas, és adjon nektek békességet! 

 

Felelet: Ámen. 

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki vétkeinkért a bűnösök kezére adta magát, de feltámadt, 

hogy nekünk üdvösséget szerezzen: aki az apostolokra kiárasztotta a Szentlelket, hogy 

hatalmuk legyen a bűnök megbocsátására, szolgálatunk által szabadítson meg titeket 

bűneitektől, és töltsön el Szentlelkével! 

 

Felelet: Ámen. 

 

A vigasztaló Szentlélek, kit a bűnök bocsánatára kaptunk, és aki az Atyához vezet 

minket: tisztítsa meg szíveteket, járjon át benneteket erejével, hogy annak jóságát 

tanúsítsátok az életben, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket! 

 

Felelet: Ámen. 

 

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL  

AZ ATYA ÉS A FIÚ ✠ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. 

 

Felelet: Ámen. 
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Vagy: 

Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által 

kiengesztelte önmagával a világot és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az 

Egyház szolgálata által bocsásson meg nektek és adja meg a békét!  

 

Felelet: Ámen. 

 

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL  

AZ ATYA ÉS A FIÚ ✠ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. 

 

Felelet: Ámen. 

 
_________________________________________________________ 

 

 

 

A TÖKÉLETES BÁNAT FELINDÍTÁSA – 2. sz. melléklet 
 
 

 

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem,  

 hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,  

 mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,  

 kedvedből kiestem és mind ideig-,  

 mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.  

 Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,  

 mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat  

 és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.  

 

 Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,  

 hogy a Te kegyelmeddel Téged,  

 szerető jóságos Istenemet  

 többé semmi bűnnel, de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen 

 különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak  

 és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.  

 Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,  

 és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam.  

 Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem!  Ámen. 


