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Fölajánló  ima. 
Én a Te  méltatlan 

szolgád 
szolgálód  belépek  a legfölségesebb  Oltáriszentség  tisz-
teletére  alakult  Oltáregyesületbe  és  fölajánlom  maga-
mat és  minden  tehetségemet  a legfölségesebb  Oltári-
szentségben  igazán,  valósággal  és  lényegesen  jelen-
levő  Úr  Jézusnak  szolgálatára. 

Őszintén  és  erősen  fölteszem  magamban, hogy az 
Oltáregyesület  szabályaihoz  hiven minden  hónapban 
megtartom  az imádásórát,  évenkint  megadom  a sze-
gény  templomok  fölsegitésére  szánt alamizsnát,  gyak-
ran fogok  járulni  a szentségekhez  és  a legfölségesebb 
Oltáriszentség  tiszteletére  másokat  is fogok  buzdítani, 
hogy tőlem  telhetőleg  jóvátegyem  a bántalmakat, 
melyekkel  e földön  illetnek  az emberek. 

Fogadd  el  Jézusom  ezen őszintén  és  erősen  föltett 
szándékomat  és  add  áldásodat  reá! 

Boldogságos  Szűz  Mária,  Jézus  Krisztusnak  szent-
séges  Anyja és  egyúttal  az én  kedves  jó mennyei 
Anyám! szeress engem, mint  gyermekedet,  vezess 
engem itt  a földön  az Úr  Jézus  szolgálatában,  hogy 
majdan  az égben  Veled  és  az angyalokkal  és  a szen-
tekkel  együtt  szinröl-szinre  láthassam  és  örökké  di-
csérhessem  Jézust,  a te Fiadat,  kit  itt  a földön  di-
csérek  és  tisztelek.  Amen. 



AZ OLTÁREGYESÜLET ISMERTETÉSE. 
Az Úr Jézus legnagyobb és legszentebb 

ajándéka, a kath. Egyház legdrágább és leg-
féltettebb  kincse, az egész keresztény- katho-
likus élet középpontja és éltető napsugara: 
a legméltóságosabb Oltáriszentség. A szent-
ségi Úr Jézus közvetlen szolgálatának szen-
teli magát az „Oltáregyesület", melyazösz-
szes vallásos egyesületek között a legkivá-
lóbb helyet foglalja  el, hiszen nem más, mint 
a kenyér színe alatt közöttünk lakó Királyok 
Királyának testőrgárdája. 

Minden katholikus hivőnek, akinek szí-
vét élöhit s Krisztusa iránt lángoló szeretet 
dobogtatja, kötelessége az Oltáregyesületnek 
tagjává tennie. Az Oltáregyesület fönséges 
célja, a tagok kötelességeinek szép volta s 
az Oltáregyesület által tagjainak juttatott sok 
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kegyelem s lelki haszon kell, hogy ellenáll-
hatatlan vonzóerőt gyakoroljon az Úr Jézust 
igazán szerető lelkekre. 

Az Oltáregyesület célja. 
1. A legméltóságosabb Oltáriszentség-

ben jelen levő Úr jézus megismerése, sze-
retete, imádása  az imádási órák tartásával 
s gyakori szentáldozással; az Oltáriszentség 
kultuszának terjesztése. 

2. Engesztelés azért a hidegségért, azokért 
a blntalmakért, melyeket az Úr Jézusnak — 
különösen a legméltóságosabb Oltáriszent-
ségben úgy a lanyha, közömbös katholiku-
sok, mint a hitetlen világrészéről kell elszen-
vednie. 

3. Szegény templomoknak egyházi ru-
hákkal és szerekkel való felsegélyezése  által 
az Úr Jézus földi  lakóhelyét minél szebbé 
tenni s a legméltóságosabb Oltáriszentség 
titkának ünnepléséhez a méltó külső diszt és 
keretet megadni. 

Az Oltáregyesület keletkezése. 
Az Oltáregyesület alapítása Meeuss Anna 

belga grófnő  nevéhez fűződik.  Ez a mélyen 
vallásos nő egy templom látogatása alkalmá-
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val mély fájdalommal  látta, milyen szegény-
ség veszi körül az Oltáriszentségben jelen-
levő Úr Jézust, milyen kopottak az egyházi 
ruhák, milyen értéktelen az áldoztató kehely, 
mennyi hiány van mindenben. Ettől kezdve 
Jézust szerető lelke nem nyugodott addig, 
mig társnőket nem talált, akikkel szövetkezve 
saját kézimunkájukkal és összegyűjtött ado-
mányokkal a templomot az isteni tisztelet-
hez méltó egyházi ruhákkal és szent edé-
nyekkel el nem látta. A siker felbuzdította 
őket. A templom felsegélyezése  után a kis 
társaság nem oszlott szót, hanem állandó 
egyesületté alakult, mely egyesület számára 
Boone jézustársasági atya állította össze az 
alapszabályokat. Az Egyház 1850-ben jóvá-
hagyta az egyesületet. Belgiumból indult hó-
dító útjára az Oltáregyesület, mely rövidesen 
az egész Egyházban elterjedt. Főszékhelye 
1879. óta Rómában van, anyatemploma a 
Via Nomentanan levő „Örökimádás háza". 

Az Oltáregyesület szervezete. 
a) Az Oltáregyesületek  beosztása. 
1. Törzstársulat  (prima  primaria). Szék-

helye Róma. Az egész világon fennálló  oltár-
egyletek központja, anyatársulata. Egyedül a 
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ez a törzstársulat adhat bekebelezési okmányt 
(diplomát), mely által az új oltáregylet a törzs-
társulattal szerves összeköttetésbe jut s elnyeri 
az oltáregyleteknek engedélyezett búcsúkat. 

2. Egyházmegyei  fő,-  vagy központi 
oltáregylet.  Működése kiterjed az egész egy-
házmegye területére. Az a célja, hogy az illető 
egyházmegye területén alakult vagy alakuló 
oltáregyleteket a főpásztor  által kinevezett 
igazgató által vezesse és irányítsa. A főpász-
tor alakítja meg. Van diplomája, van törzs-
könyve, mely az egyházmegye területén levő 
összes oltáregyletek tagjainak nevét, főleg 
keresztnevét tartalmazza. A tagok azzal, hogy 
a központi oltáregylet törzskönyvébe bevezet-
tetnek, részesülnek az oltáregyleteknek enge-
délyezett búcsúkban. A központi oltáregylet-
nek van igazgatója, elnöksége, választmánya 
és vannak terjesztőnői. Az egész egyházme-
gye területéről hozzá küldik a jelentéseket, 
kérvényeket és tagsági dijakat. 

3. A Központi Oltáregylet mellett, illetve 
annak alárendelve a főpásztor  az egyház-
megye főbb  pontjain kisebb-nagyobb kerü-
lettel biró kerületi  Oltáregyesületeket  szervez. 
A kerületi oltáregylet úgy a saját tagjait, 
mint az alája tartozó területen levő fiókegye-
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sületek tagjait bejelenti névszerint a Központi 
Oltáregyletnek. Teljes tisztikara, választmánya 
stb. van. Igazgatóját a főpásztor  nevezi ki. 

4. A kerületekben az egyes plébániákon 
alakulnak a fiókegyesütetek.  Igazgatójuk a 
helyi lelkész vagy helyettese. Ahol lehet, az 
ilyen fiókoltáregyesületeket  is elnökséggel s 
választmánnyal kell szervezni. 

A fiókegyesületek  a kerületi egyesület-
tel állnak összeköttetésben, a kerületi egye-
sületek pedig a Központi Oltáregylet közve-
títésével magának a Főpásztornak legfőbb 
irányítása alatt állanak. 

Minden egyes oltáregylet igazgatója és 
elnöknője hivatalból tagja a kerületet vezető 
oltáregylet választmányának A kerületet ve-
zető igazgató és elnöknő pedig hivatal-
ból tagja az egyházmegyei központi választ-
mánynak. 

Az olyan helyi egyesületek, melyek csak 
saját templomuknak rendbentartásával vagy 
díszítésével foglalkoznak  s a központi oltár-
egyesülettel nincsenek összeköttetésben, csak. 
„templomi egyesületek", nem viselhetik az 
Oltáregyesület nevet, következőleg nem része-
sülhetnek az Oltáregyesületek búcsúiban. 
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b) Az Oltáregyesület  belső  szervezete. 
Az Oltáregyesület tagja lehet minden 

kath. hivő, férfi  vagy nő. A tagok lehelnek 
1) rendes, 2) alapitó, 3) jótevő, 4) résztvevő 
tagok. (L. az alapszabályok 3, 4, 5, 6 feje-
zeteit.) 

c) Az oltáregyesület  tisztikara. 
Az oltáregyesület ügyeit a tisztikar intézi. 

Az oltáregyesületet mindig egy lelkész-igaz-
gató vezeti, akit a Főpásztor nevez ki. Az 
ő előzetes tudta és beleegyezése nélkül az 
egyesület kebelében semmi sem történhet'k. 
Az igazgató, mint a Főpásztor képviselője, 
felelős  az egyesület összes ügyeiért. (L. az 
alapszabályok 9—17 fejezeteit.) 
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AZ OLTÁREGYESÜLET ALAPSZABÁLYAI. 

Az egyesület  célja: 
1. §• 

1) A legfölségesebb  Oltáriszentségben 
jelen levő Jézus Krisztusnak ismeretét, szere-
tését és imádását mindinkább éleszteni és 
gyarapítani; 2) és ezen őszinte szeretet által 
kárpótolni azokért a bántalmakért, amelyek-
kel e nagy szentségben Jézust illetik; 3) a 
szegény templomokat, melyekben az isteni 
szolgálat méltó megünneplésére szükséges 
tárgyak hiányzanak, tehetséghez mérten föl-
ruházni és segíteni, hogy tisztaságuk, diszök 
által az Úr Jézus méltó hajlékai legyenek. 
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A tagok: 
2. §. 

a) Rendes, b) alapító, c)'\ö\cvö,d)  részt-
vevő tagok. 

s 

Rendes  tagok: 
3. §. 

Tagokul fölvétetnek  mindkét nembeli 
hivek. 

Hogy a tag az oltáregyesületi  búcsúkban 
részesülhessen,  elengedhetetlen  föltétel,  hogy: 

1. neve az oltáregyesület főtörzskönyvé-
ben (a központban) bevezettessék; 

2. havonta egy órát töltsön a legfölsé-
gesebb Oltáriszentség imádásában; 

3. a szegény templomok fölsegitésére 
évente alamizsnát adjon az egyesületnek. 

Törekedni fognak  a rendes tagok az 
ájtatossági gyakorlaton részt venni és az 
egyesületi istenitisztelet alatt kitett perselybe 
tetszés szerinti adománnyal járulni, avagy 
a templomi kellékek előállítása és díszítésé-
ben segédkezni. 

Az imádásórát rendes körülmények 
között a templomban kell tartani, de ha ebben 
betegség vagy más fontos  ok gátolja, lehet 
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az imádást otthon is végezni, vagy a be nem 
töltött órát legközelebb pótolni. 

Ha valaki foglalkozása  miatt egy egész 
órán át nem imádkozhatnék, mint ez a cselé-
deknél könnyen megeshetik, az imádás órá-
ját két félórára  osztva is betöltheti, vagy 
munkaközben is végezheti, csak igyekezzék 
dolgai közben a legfölségesebb  Oltáriszent-
séggel lelkileg egyesülve maradni. 

A ki az imádásórát elmulasztja, az 
nem vétkezik ugyan, de nem is részesül a , 
búcsúkban, ha a mulasztás két hónapon át 
történik. 

Tagsági-díjba a tehetősebb rendes tagok 
évenkint 50 Leüt, a szegények évenkint 20 
Leüt fizetnek  az egyesület pénztárába. 

A vidéki egyesületek minden tag után 
évente 10 Leüt küldenek nov. hó végéig a 
központba. 

A többi bevételeket az egyesület saját 
és a helyi templomok javára és díszítésére 
fordíthatja. 

4- §• 
Alapító  tagok,  kik az Oltáregyesület 

céljaira egyszersmindenkorra 500 Leüt fizet-
nek vagy ennek befizetésére  bizonyos időn 
belül magukat kötelezik. Az alapító  tagok 
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rendes  tagok  is lehetnek,  ha önlelkük  hasz-
nára eleget  tesznek a rendes  tagok  hármas 
kötelezettségének. 

5. §• 
Jótevők  azok, kik rendes évi járulékkal 

tetszés szerinti pénz- vagy kézimunka ado-
mányokkal az egyesület célját előmozdítják. 
Részük van a társulat összes imáiban és jó-
tetteiben. 

6. §• 
Résztvevő  tagok,  kik magukat körül-

ményeiknél fogva  a havonkénti imádási-órára 
nem kötelezhetik, de évente legalább 100 leüt 
adnak a szegény templomok számára. Ezek 
a búcsúk engedményét kivéve szintén ré-
szesülnek a társulat érdeméiben és imádsá-
gaiban. 

7- §• 
Az oltáregyesület minden hónap vala-

melyik vasárnapján szentségimádással egybe-
kötött közös istentiszteletet tart. Kívánatos, 
hogy ezen alkalommal a tagok együttesen a 
szentáldozáshoz járuljanak és hogy a közös 
istenitisztelet minél fényesebb  legyen. 
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8. § . 

Az egyesület megalakulása után választ-
mányt választ, melynek számát a tagok szá-
mának növekedésével emeli. 

Az egyesület minden évben közgyűlést 
tart. 

A közgyűlés választja 3 évre az elnököt, 
alelnököt, a titkárt, jegyzőt, pénztárost és 
ellenőrt, a ruhatárost, kik az oltáregyesületi 
igazgató és választmánnyal intézik az egye-
sület ügyeit. 

9. §. 
A egyesületet a püspök úr Ő Méltósága 

által kinevezett plébániai lelkész kormányozza, 
ki „oltáregyesületi igazgató" címet visel. 

10. §. 
A közgyűlés által három évre válasz-

tott tisztikart a megyés püspök úr erősíti 
meg hivatalában. 

A tisztikar három év elteltével lemond, 
de újra megválasztható a közgyűlésen. 

11. §• 
1. A közgyűlésen vizsgálják meg a 
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számadást és állapítják meg a jövő évi 
költségvetést. 

2. A közgyűlés határoz az alapszabá-
lyok felett,  azonban minden változtatáshoz 
a megyés püspök beleegyezése szükséges. 

3. A közgyűlésről felvett  jegyzőkönyv 
egyik példánya a püspök úrnak, másika az 
egyházmegyei igazgatónak küldendő be. 

4. A közgyűlésen csakis a rendes és 
alapitó tagok bírnak szavazati joggal és a 
jelenlevők határoznak szótöbbséggel. 

5. A közgyűlést minden évben egyszer 
az elnök és igazgató hívják egybe. 

12. §. 
A kerületi igazgató havonkint a köz-

pontnak az újonnan bejegyzett tagok neveit' 
és imádási óráit bejelenti, hogy ezek búcsu-
engedményekben részesülhessenek, hason-
lóan bejelenti a kilépett, vagy elhalt tagok 
neveit. 

13. §. 
A választmány minden hónapban gyű-

lést tart, melyen az egyesületi ügyeket inté-
zik el. 

15 



14. §. 
Az elnöknő a bizottsági gyűléseket ösz-

szehivja és azokon elnököl. Gondoskodik 
a határozatok végrehajtásáról. Felügyel az 
egyletre. 

15. §. 
A titkár írja a meghívó leveleket a havi 

tanácskozásokra. Jelen van a gyűléseken. A 
jegyző vezeti a bizottsági és közgyűlési jegy-
zökönyveket, valamint az esetleges rendkí-
vüli közgyűlésekét is. 

16. §. 
A pénztáros kezeli az egylet pénzeit. 

A két ellenőrrel beszámol a bevételekről és 
kiadásokról A számadások a kiküldött kebli 
bizottságok felülvizsgálása  után a nagygyű-
lésnek, innen pedig a püspök úrnak terjesz-
tendők fel. 

Az igazgató, pénztáros és ellenőrök 
veszik át a perselybe gyűlt pénzt és juttat-
ják a szabályok szerint a rendeltetési helyre. 

17. §. 
A ruhatáros gondozás alá veszi a hívők 

kézimunkáit és egyéb templomi ajándék 
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tárgyakat. Szükség esetén útmutatást ad a 
tagoknak a készítendő egyházi ruhákról. Ren-
dezi az igazgató és választmány határozata 
szerint a kiállítást (tárlatot). A segédnők a 
tárosnak segédkeznek és akadályoztatása ese-
tén helyettesítik. 

18. §. 
A választmány a helyi viszonyoknak 

megfelelően  terjesztőnőket választ, kiknek 
feladata  az egyesületnek új és buzgó tago-
kat szerezni, az imaóra betöltésében eljárni 
és az egyházi ruhák készítésére a tagokat 
buzdítani és eljárásukról a választmány gyű-
léseken (referálni)  számolni. 

19. §. 
A kath. leányiskolák és más leányinté-

zetek növendékei az oltáregyesületet kézimun-
kákkal segíthetik és tanítónőik vezetése alatt 
részt vesznek az áldásos munkában és ezek 
által magukat képviseltetik. 

20. §. 
Az egyesületi  tagok  törekedni  fognak  a 

havonkénti  isteni  tiszteleten  és  szentség  imádd-
sokon, körmeneteken  testületileg  részt  venni. 
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Minden  kínálkozó  alkalmat  megragadnak  és 
felhasználnak,  hogy az Oltáriszentség  iránti 
tiszteletet  és  imádást  ne csak maguk tanúsít-
sák, hanem arra másokat  is buzdítsanak. 

Gondoskodnak,  hogy a súlyosabb beteg-
hez lelki  atya hivassék;  szívesen  látogatják 
meg az Oltáriszentséget;  ha bárhol  meglát-
ják, térdhajtással  üdvözlik;  a szentségimádá-
sokon részt  vesznek, gyakrabban járulnak  a 
szent áldozáshoz  és  erre másokat  is buzdítanak. 
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A legfölségesebb  Oltáriszentség örökimá-
dása és a szegény templomok ájtatos gon-
dozása végett létesült központi egyesület 
számára engedélyezett búcsúknak és kivált-

ságoknak rövid foglalata. 

Teljes  búcsúk. 
I. RÉSZ. 

1. Mindkét nemű keresztény hivek ré-
részére a hónak egy napján, amelyen kiki 
beiratkozik ebbe a vallásos egyesületbe, ha 
őszinte bánattal meggyónva és szentáldozás-
sal megerösitve a Pápa szándékára ájtatato-
san imádkozik. 

2. A tagoknak a halál pillanatában, ha 
ugyancsak őszinte bánattal meggyóntak és a 
szent áldozással megerősíttettek, vagy ameny-
nyiben ezt megtenni nem tudnák, legalább 
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töredelmes szívvel Jézus Szentséges Nevét, 
ha erre képesek szóval, ha nem, szivükben 
áhítattal segítségül hívják. Hasonlóképen 
ugyanazoknak az őszinte bánattal gyónóknak 
és áldozóknak, akik áhítattal meglátogatják 
akár a legfőnségesebb  Oltáriszentség örök-
imádásáról nevezett apácák intézetének, akár 
az egyesületnek templomát, vagy nyilvános 
kápolnáját és amennyiben az emiitett tem-
plom, vagy nyilvános kápolna nem volna 
nagy nehézség nélkül meglátogatható, meg-
látogatják az illetékes plébánia templomot és 
abban a Pápa szándékára áhítatosan imád-
koznak, a következő ünnepeken és hétköz-
napokon: 

3. Gyertyaszentelő Boldogasszony ün-
nepén, február  2. 

4. Február 26. 
5. Szent Józsefnek,  a bold. Szűz Mária 

Jegyesének ünnepén. 
6. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne-

pén, március 25. 
7. Április hó 4-én, a szent Ostyákon 

ejtett azon sebek évfordulóján,  melyek Brüsz-
szelben csodajelként mutatkoztak. 

8. Szűz szent Julia ünnepén, április 5. 
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9. Keresztelő szent János ünnepén, jú-
nius 24. 

10. Szent Péter és Pál ünnepén jún. 29. 
11. Július hó 13-ika utáni első vasár-

napon, a legfölségesebb  Oltáriszentség ün-
nepén, mely a brüsszeli csodáról neveztetik 
í g y . 

12. Szent Mária Magdolna ünnepén, jú-
lius 22. 

13. Szűz szent Márta ünnepén, júl. 29. 
14. Loyolai szent Ignác ünnepén, júl. 31. 
15. Nagyboldogasszony ünnepén, aug. 15. 
16. Mária legszentebb Szívének ünnepén. 
17. Kisboldogasszony napján, szept. 8. 
18. Assisii szent Ferenc ünnepén, okt. 4. 
19. Szűz szent Teréznek, az Örökimádás-

^ Intézet (a bensőséges életet illető) védőszent-
jének ünnepén, október 15. 

20. Mindenszentek ünnepén, nov. 1. 
21. Halottak napján, november 2. 
22. Kosztka szent Szaniszló ünnepén, 

november 13, amely napon és hóban az 
1849-ik évben a brüsszeli egyesület a római 
Éjjeli Imádás Főegyesülethez csatoltatott. 

23. Xavéri szent Ferencnek az Örök-
imádás-Intézet (a tevékeny életet illető) vé-
dőszentjének ünnepén, december 3. 
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24. A bold. Szűz Mária szeplőtelen fo-
gantatásának ünnepén, december 8. 

25. Szent János apostol és evangélista 
ünnepén, december 27. 

26. Űrnapján, vagy annak nyolcada alatt 
bármely napon. 

27. Jézus legszentebb Szivének ünnepén, 
Űrnap nyolcada utáni pénteken. 

28. Azon a napon, melyen a tagok részt-
vesznek a szentmise áldozaton és a havi 
gyűlésen. 

29. Azon a napon, amelyen a munká-
latok kiállítása alkalmából általános gyűlést 
szoktak tartani. 

30. Azon a napon, amelyre a havi imá-
dás órája esik. 

31. Havonkint egyszer, tetszés szerint 
választandó napon. 

32. Bármely hó első csütörtökén. 
33. Bármely hó első péntekén. 
34. Havonkint egyszer, ha a tagok egész 

hónapon át hetenkint hat órát munkálkodnak 
akár a szegény templomokért, azokért is, 
amelyek missziós felületeken,  vagy protes-
táns vidéken vannak, vagy akár a körmene-
tekhez szükséges diszek készítése körül, akár 
a falusi  könyvtárak érdekében fáradoztak  s 
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egyszersmind bizonyos imát áhítatosan el-
mondtak. 

35. Azoknak a tagoknak, akik legalább 
ötször áhítatosan résztvettek az elvégezni 
szándékolt kilencedi engesztelő könyörgése-
ken, amelyeket évenkint bármely intézet tem-
plomában vagy kápolnájában, ahol egyesület 
működik, tartani szoktak, a kilenc nap kö-
zül kinek-kinek belátása szerint választandó 
egy napon. 

36. A világi tagoknak évenkint kétszer 
van teljes búcsú engedélyezve, mely az el-
hunyt tagokért is felajánlható:  azokon a na-
pokon, amelyeken ezen elhunyt tagokért kö-
nyörögni összegyűlnek. 

Stáció-búcsúk. 
Azon tagok, akik ahelyett, hogy a mise-

könyvben felsorolt  stáció napokon felkeres-
nék a Rómában és a Rómán kivül levő tem-
plomokat, áhítatosan meglátogatják a legfől-
ségesebb Oltáriszentség Örökimádásáról ne-
vezett apácák intézetének és a szegény tem-
plomok jámbor Gondozóinak, akár az egye-
sületnek templomát, vagy nyilvános kápol-
náját és amennyiben az emiitett templom, 
vagy nyilvános kápolna nem volna nagy ne-
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hézség nélkül meglátogatható, az illetékes 
plébániai templomot látogatják meg és az 
elöirás szerint imádkoznak, ugyanazokat a 
búcsúkat nyerik el, mintha magukat a római 
templomokat személyesen keresték volna föl, 
úgymint: 

Teljes  búcsú gyónás és  szent áldozás  után: 
Karácsony napján, 
Nagycsütörtökön, 
Húsvét napján, 
Áldozócsütörtökön. 

Harminc  évi  és  harmincszor  negyven napi búcsú 
Újév napján, 
Vízkereszt napján, 
Hetvened vasárnapon, 
Hatvanad vasárnapon, 
Ötvened vasárnapon, 
Szent Márk evangélista ünnepén, 
Nagypénteken, 
Nagyszombaton, 
Húsvét nyolcadán fehér  vasárnapig be-

zárólag, 
Pünkösd napján és annak nyolcadán 

szombatig bezárólag. 
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Karácsony után közvetlen következő há 
rom napon. 

Huszonöt  évi  és  ugyanannyiszor  negyven 
napi búcsú: 

Virágvasárnapon. 

Tizenöt  évi  és  ugyanannyiszor  negyven 
napi búcsú: 

Advent III. vasárnapján, 
Karácsony előnapján, 
Karácsony éjszakáján, 
A hajnali misében, 
Hamvazó szerdán, 
Nagyböjt IV. vasárnapján. 

Tiz  évi  és  ugyanannyiszor  negyven napi 
búcsú: 

A nagyböjt többi napjain, 
Pünkösd szombatján, 
Advent I., II., III. vasárnapján. 
Kántorbőjtök egyes ünnepein. 
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II. RÉSZ. 

Részleges  (nem  teljes)  búcsúk. 
I.  Hét  évi  és  ugyanannyiszor  negyven napi 

búcsú: 
Azoknak a meggyónt és szentáldozással 

megerősített tagoknak, akik akár a legfölsé-
gesebb Oltáriszentség Örökimádásáról neve-
zett apácák és a szegény templomok jámbor 
Gondozóinak, akár az egyesületnek templo-
mát vagy nyilvános kápolnáját áhítattal meg-
látogatják és amennyiben a nevezett templom 
vagy kápolna nagy nehézség nélkül meg-
látogatható nem volna, az illetékes plébániai 
templomot felkeresik  és ott a Pápa szándé-
kára áhítatosan imádkoznak. 

1. A Boldogságos szűz Mária többi ün-
nepein, melyeket az egész Egyház meg-
ünnepel. 

2. A többi szent Apostolok ünnepein. 

II.  Ugyancsak  hét  évi  és  ugyanannyiszor 
negyven napi búcsú: 

1. Azoknak a tagoknak, akik szívbeli 
töredelemmel végzik a havi imádásórát. 
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2. Azoknak, akik ugyancsak töredelmes 
szívvel vesznek részt a havi gyűlések nap-
ján a szentmisén és a gyűlésen. 

///.  Háromszáz  napi búcsú: 
Azoknak a tagoknak, akik sorrend sze-

rint félóráig  dolgoztak a szegény templo-
mokért, azokért is, amelyek akár missziós, 
akár protestáns vidéken vannak; vagy a kör-
menetekhez szükséges díszítések, vagy a 
falusi  könyvtárak érdekében fáradoztak  és 
egyszersmind bizonyos imádságot áhítatosan 
elmondanak. 

IV.  Naponként  egyszer háromszáz napi búcsú: 
1. Azoknak a tagoknak, akik töredel-

mes szívvel és áhítattal vannak jelen a Leg-
felségesebb  Oltáriszentséggel adott áldásnál. 

2. Az Egyesületi tanács (Választmány) 
gyűlésén résztvevő tagoknak. 

3. A buzgólkodók gyűlésein résztvevő 
tagoknak. 

4. Azoknak a tagoknak, akik a Legföl-
ségesebb Oltáriszentséget az intézet kápol-
nájában meglátogatják. 
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V.  Hatvan  napi búcsú: 
Azoknak a tagoknak, akik valami jó-

cselekedetet végeznek. 
Mindezek a teljes és részleges búcsúk 

összesen és egyenkint a tisztítóhelyen szen-
vedő lelkekért is felajánlhatok. 

Kiváltság. 
Azoknak a pap-tagoknak, akik évenkint 

egyszer az elhunyt tagokért mutatják be a 
szentmisét, az ilyen misénél a kiváltságos 
oltár kedvezményekben részesülnek. 

Engedmény. 

Azok a beteg tagok, akik őszinte bá-
nattal gyónnak és áldoznak, elnyerhetik a 
3, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 24, 25. pont 
alatt felsorolt  búcsúkat, valamint az 1. pont 
alatti részleges búcsúkat, ha az intézet, vagy 
az egyesület, vagy a plébánia templomának 
meglátogatása helyett áhítatosan elimádkoz-
nak 5 Miatyánkot, 5 Üdvözlégyet és 5 Dicső-
séget a Legfölségesebb  Oltáriszentség tisz-
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teletére, valamint egy Miatyánkot, egy Üdvöz-
légyet és egy Dicsőséget a Pápa szándékára. 

A Búcsúk és Szent Ereklyék Szent Kon-
gregációja miután az 1886. dec. 18-án tar-
tott kihallgatáson beszélt a Szent Atyával, 
ugyanazon Szent Kongregációnak alulírott 
titkára által a különböző engedélyezési ira-
tokból most először egybeállított fenti  kivo-
natot kinyomtatni és közzétenni engedélyezte. 

Kelt Rómában, ugyanazon Szent Kon-
gregáció titkári hivatalában 1886. dec. 18. 
(P. H.) Fra Zigliara Tamás M. A. bíboros, 
praefectus.  f  Sándor püspök, titkár. 

Mit  imádkozunk  az imádásóra  alatt? 
Az imádásórára nincsenek határozott 

imák előírva: de nagyon ajánlhatók a követ-
kező ájtatosságok: 

1. A legfölségesebb  Oltáriszentség, va-
lamint a Jézus Szentséges Szívéről szóló 
elmélkedések, litániák stb. Mint ilyenek a 
legtöbb imakönyvben találhatók. 

2. A hit, remény és szeretet felébresztése. 
3. A lelki szentáldozás. A megkérlelő 

imák azon megbántásokért, melyekkel oly 
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sokan illetik a legfölségesebb  Oltáriszentség-
ben köztünk élő édes Üdvözítőt. 

4. A fájdalmas  rózsafüzér,  valamint a 
legfölségesebb  Oltáriszentség rózsafüzére, 
mely egy-egy Miatyánkkal és tiz-tiz Üdvöz-
léggyel mondható a következő öt titokkal: 

1. Jézus, ki a legfölségesebb  Oitári-
szentséget szerzette. 

2. Ki a legfölségesebb  Oltáriszentség-
ben, mint Isten és ember jelen van. 

3. Ki az Oltáriszentségben lelkünk táp-
láléka. 

4. Ki a legfölségesebb  Oltáriszentség-
ben a legszentebb áldozat. 

5. Ki a legfölségesebb  Oltáriszentség-
ben úti eledelünk. 

Fölötte ajánlatosak: Liguori szent Alfonz 
„Szentséglátogatási könyve", Kempis Tamás 
„Krisztus követésé"-nek IV. könyve; Walser-
Varga: Örökimádás könyve; Reviczky Aladár 
lazarista áldozár eucharisztikus művei és más 
hasonló müvek. 

Megemlékezés a B. Sz. Máriáról; imák 
az egyesület élő és meghalt tagjaiért. 
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Megkérlelő  ima. 
Oh édes Jézus, az emberi nemnek Meg-

váltója, tekints reánk, kik mélyen megaláz-
kodva borulunk oltárod elé. Tieid vagyunk 
és a Tieid is akarunk maradni. De hogy 
jobban egyesülhessünk veled, ime ma önként 
Szentséges Szívednek ajánlja magát minde-
gyikünk. Mert sokan vannak ó Uram, kik 
sohasem ismertek meg téged, sokan megve-
tették parancsaidat és elűztek maguktól. Kö-
nyürülj rajtuk mindnyájukon, jóságos Jézus 
és vonj minden embert szentséges Szivedhez. 

Légy királya, Uram, nemcsak a hívők-
nek, kik sohasem hagytak el, hanem a té-
kozló fiuknak  is, kik eltávoztak tőled: engedd, 
hogy sietve visszatérjenek az atyai házba, 
hogy a nyomortól és éhségtől el nevessze-
nek. Légy királya azoknak, kiket a téves tanok 
elámítottak vagy a hitszakadás elválasztott 
tőled: hozd vissza őket az igazság révébe 
és a hitnek egységébe, hogy hovahamar egy 
akol legyen és egy pásztor. Légy királya 
mindazoknak, kik még mindig a pogányság 
vagy az izlam sötétségében bolyonganak: 
vezesd őket világosságodba és országodba. 
Tekints végül irgalmas szemmel annak a 
népnek fiaira,  mely hajdan választott néped 
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volt: legyen számukra is üdvösség és élet 
forrása  az a szentséges vér, melyet egykoron 
fejükre  hivtak. 

Adj Uram, biztos és sértetlen szabad-
ságot Egyházadnak, add meg minden népnek 
a társadalmi rend nyugalmát, add, hogy a 
föld  mindkét sarkától csak ez a szózat han-
gozzék vissza: Áldott legyen az isteni Szív, 
amely által üdvösségünk származott. Övé a 
dicsőség, hódolat mindörökké. Amen. 
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