
JUBILEUMI KALAUZ

A RENDES ÉS A RENDKÍVÜLI
SZENTÉYEK (folytatás)

V. Miklós (1447-1455)

V. Miklós pápa 1450-től visszaállította a jubi
leumok közötti ötvenéves intervallumot, es az
Immensa et innumerabilis kezdem bullával el
rendelte 1449-ben az új jubileumot, amely az
első volt a nyugati egyházszakadás után. A
bulla a j~.bileum kezdetének 1449 karácsonyá
nak vigiliáját jelölte~~ amelyet a .S~ent.Péter
bazilika arany kapuJanak megnyit ása Jelzett.
Rómába azidőtájt hatalmas tömegek zarán
dokoltak egész Európából, ezért a pápa a vá
ros szent helyei látogatásának időtar~mát ti
zenötről öt napra csökkentette; ennYI kellett
a teljes búcsú elnyeréséhez. Az 1450. ev a szen
tekJ.ubileuma volt, a páp'a kezdeményezésére a
jubileumhoz kötötték néhány, a hítről tanúságot
tevő személy kanonizációs perét Köztük voll a
híres francia prédikátor Sziénai Szent Bernát.
Volt,aki ezt az évet Aranyéunek nevezte, s ezzel
a nyugati egyházon belül, a páp,a sz~élye kö
rül újra meglelt egységet hangsúlyozták, a sza
kadás okozta viták és megosztás után, amelyek
megtépázták és aláásták az egyház életét.

IV. Sixtus (1471-1484)

II . Pál pápa ~ 1470. április 19-én keltezett Inef
fabilis providentia címú bullájában rögzítette,
hogy a jubileumokat 25 évenként kell megtar
taní, de meghalt, még mielőtt az általa ,~veze
tett újítás megvalósulhatott volna. Utódja, IV.
Sixtus pápa 1472. március 26-án a Salvator nos
ter Dei Patris kezdem bullájában megerősíti ezt
az elhatározást, és attól kezdve a 25 éves idő

közök maradnak érvényben. Enne~ megfelelő

en IV. Sixtus az 1473 augusztus 29-1 Quemadmo
dum operosi címú bullájában ki is hirdeti az 1474
karácsonyának vígili áj ával kezdődő szentévet.
Ugyanakkor a szentév idejére felfü~esztette a
teljesb úcs ú Rómán kívüli elnyerésenek lehető

~ét, hogy ezáltal a keresztenyek k özös célja
Roma, az "új Jeruzsál~" l~en. Szán;~ at
építési és felujítási valamint v~osr~dezE;n terv
született, amelyek alkalmassá tették a varost a
rengeteg zarándok befogadására.

VI. Sándor (1492-1503)

1499-ben, Nawcsütörtökön az Inter multipli
ces címú bullaval V!. S~dor pápa ~epélye
sen bejelentette az evszazad jubileum át, meg-
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erősítvén a teljes búcsú elnyerésének immár
hagy:ományos felfüggesztését Rómán kívül.
Ezt követoen, néhány nappal a Szent Kapu
megnyitása előtt az Inter curas multiplices cí
mű bull ában pontosította a búcsú elnyerésé
nek feltételeit, és még az év december 24-én
a Szent Péter-bazilikában ünnepélyesen m~&
nyitotta a Szentévet, a Szent Kapu megnyit á
sanak új rítusával és új liturgáival, amely
mindvégig érvényben van: bá!o~ k~a
pácsütés, amely alatt a 118. zsoltart enekllk:
Aperite mihi portas iustitiae. Ezenkívül elren
delte, hogx a szen!éy. kezde~n ~s vég~ ~yi~
sák meg, Illetve z árják be a jubileumi b úcsú
helynek kijelölt négy bazilika "Szent Kapuit".
A Szent Péter-bazilika kapuját, amely a jubi
leumi ünnepségek fő J.te!Y,színe volt, a páp~
nyitotta meg, vele egyidoben, ugxanazon n
tus szerint a másik három bazilikaban a kapu
megn],itására érsekeket jelöltek ki. Ettől a
perctol a Szent Kapun való áthaladás szok ás
ban maradt, és az irgalom gyakorlásának az
egyik legjelentősebb szimböluma lett a szent
év során. VI. Sándor pápa megújította a szentév
kezdetét jelző kürtszó héber szokását is.

VII. Kelemen (1523-1534)

Az Európ'áb~n ura~odó politikai és fE;leke
zeti feszilltseg ellen~re VIT. Kelemen pap.a a
hagyományokhoz híven az Inter solllcltuaines
et curas cím ű bullával 1525-ben, a Szent Kapu
megnyitása előtt néhány nappal bejelentette
a Szentévet, amelYJ;ek ~eprés~ sZ~!~y'eb~
volt mint az előzőek é . A lelki gyümölcsei
azo;"ban az új szerzetesrendek alakulásának
köszönhető lelki .megúj~ásban a kegyel~m
által hamarosan erezhetoek lettek. A zaran
dokhullámok kevésbé voltak megterheláek,
de még elég erősek ahhoz, hogy éreztessék
Rómával, hogy "minden né~kmenedékének
és a világ közös hazájának tartj ák.

III. Pál (1534-1549)
és III. Gyula (1550-1555)

A II. Pál pápa által kihirdetett Szentévet h~

lála miatt utódja, lIT. Gyula irányította, akit
1550. február 8-án választottak pápává. Az
1550. év jubileumának hangulatára r~yomta

bély~ét a reformáció és az éppen z~lo Tre~
tói zsina t. Politikailag a két egyház fo arra tö
rekedett, hogy helyreállítsa a~ európai !ta~l
mak közötti békét és az Egyhaz alapveto k öz
vetítő szerepét.


