# 147
1478-1484

ISTEN BOCSÁNATÁNAK ELNYERÉSE AZ EGYHÁZ ÁLTAL
1478 A búcsút az Egyház által lehet elnyerni, mely a Jézus Krisztustól kapott oldó és kötő hatalom
birtokában közbenjár egy keresztény érdekében, és megnyitja neki Krisztus és a szentek
érdemeinek kincstárát, hogy az irgalmasság Atyjától elnyerje a bűneiért járó ideigtartó büntetések
elengedését. Ily módon az Egyház nem csupán segítségére akar sietni ennek a kereszténynek,
hanem a jámborság, a vezeklés és a szeretet cselekedeteire is serkenteni akarja.
1479 Mivel a tisztulás útján lévő elhunyt hívők tagjai a szentek ugyanazon közösségének, segíteni
tudunk rajtuk többek között azzal is, hogy búcsúkat nyerünk számukra úgy, hogy a bűneikért járó
ideigtartó büntetés elengedést nyerjen.

XI. A bűnbánat szentségének kiszolgáltatása
1480 A többi szentséghez hasonlóan a bűnbánat szentsége is liturgikus cselekmény. A szentség
kiszolgáltatásának elemei rendszerint a következők: köszöntés és a pap áldása, Isten igéjének
olvasása - a lelkiismeretet megvilágosítára és a bánat fölkeltésére - és buzdítás a bánatra; gyónás,
mely beismeri a bűnöket és föltárja a pap előtt; elégtétel kirovása és elfogadása; a pap által adott
föloldozás; hálaadás, majd elbocsátás a pap áldásával.
1481 A bizánci liturgia a föloldozásnak többféle, könyörgő formáját ismeri, amelyek csodálatosan
kifejezik a megbocsátás misztériumát, például: "Isten, aki Nátán prófétán keresztül megbocsátott
Dávidnak, midőn az minden bűnét megvallotta, és megbocsátott Péternek, aki keservesen sírt, és a
bűnös nőnek, aki könnyeivel öntözte a lábát, a vámosnak és a tékozló fiúnak, ugyanez az Isten
bocsásson meg neked általam, bűnös által ebben a világban és a másikban, és anélkül, hogy elítélne,
szólítson téged félelmetes ítélőszéke elé. Aki áldott mindörökkön örökké. Amen."
1482 A bűnbánat szentsége helyet kaphat közösségi bűnbánati szertartás keretében is, melynek
során a hívek együtt készülnek föl a gyónásra és együtt adnak hálát az elnyert bocsánatért. Ebben
az esetben a bűnök személyes megvallása és az egyéni föloldozás az igeliturgiában - olvasmányok,
homília, közös lelkiismeretvizsgálat, közös ima a bűnbocsánatért, Miatyánk, közös hálaadás - kap
helyet. Ez a közösségi ünneplés világosabban kifejezi a bűnbánat egyházi-közösségi jellegét.
Bármilyen formában történjék, a bűnbánat szentsége természeténél fogva mindig liturgikus, azaz
egyházi és nyilvános cselekmény.
1483 Súlyos szükség esetén a kiengesztelődés közösségi formáját is lehet választani általános
gyónással és föloldozással. Ilyen súlyos szükség a közvetlen halálveszély, amikor a papnak vagy
papoknak nincs elegendő ideje-idejük meghallgatni valamennyi bűnbánó gyónását. Ilyen helyzet
van akkor is, ha nincs elegendő gyóntató, aki a sok gyónó egyéni gyónását megfelelő időn belül meg
tudná hallgatni, s ennek következtében a bűnbánók saját hibájukon kívül hosszú ideig nélkülözni
kényszerülnének a szentségi kegyelmet vagy a szentáldozást. Ebben az esetben a föloldozás
érvényességéhez a hívekben meg kell lenni a szándéknak, hogy súlyos bűneiket a lehető
leghamarabb egyénileg meggyónják. Annak megítélése, hogy egy általános föloldozás szükséges
feltételei megvannak-e, a megyéspüspökre tartozik. A hívők nagy száma egy nagy ünnepen vagy
zarándoklatokon nem jelent ilyen szükséghelyzetet.

1484 "Az egyéni és teljes bűnvallomás és feloldozás marad változatlanul a hívek Istennel és az
Egyházzal történő kiengesztelődésének az egyedüli és rendes módja, kivéve, ha egy ilyen
bűnvallomás fizikailag vagy erkölcsileg lehetetlen." Ennek nagyon mély alapjai vannak. Krisztus
cselekszik minden szentségben. Ő személyesen fordul minden egyes bűnöshöz: "Fiam, bocsánatot
nyertek bűneid" (Mk 2,5). Ő az orvos, aki egyenként fordul minden beteghez, akinek szüksége van
rá, hogy meggyógyítsa; Ő emel föl minden beteget, és viszi be újra a testvéri közösségbe. Ezért a
személyes gyónás az Istennel és az Egyházzal történő kiengesztelődés legkifejezőbb formája.

