
REGNUM CHRISTI APOSTOLI MOZGALOM 

Alapítás 

Marcial Maciel mexikói pap 1941-ben alapította (akkor még szeminaristaként) a Krisztus 
Légiója szerzetesrendet Mexikóvárosban. A Regnum Christi Mozgalom – melynek tagjai világi 
férfiak és nők (közöttük megszentelt életűek), egyházmegyés papok, valamint a Krisztus 
Légiósai – ma már több mint 65 ezer tagot számlál világszerte. A Regnum Christi alkotmányát 
(Statútum) II. János Pál pápa hagyta jóvá 2004. november 26-án. 

„Pontosan ez a Regnum Christi: egy apostoli mozgalom, egy evangelizációs mozgalom, egy 
mozgalom, amelyben minden tag komolyan, felelősségtudattal akarja magára venni azt a nagy 
missziós parancsot, amelyet Krisztus adott mindazoknak, akik magukat követőinek vallják. A 
Krisztus Légió és a Regnum Christi tagjai el akarnak jutni az egész világba, hogy hirdessék az 
Evangéliumot, félelem nélkül, Isten mindenható erejére, a mi Urunk Jézus Krisztus szavaira 
támaszkodva: ‘Veletek leszek a világ végéig’.” (Marcial Maciel LC a chicagói Regnum Christi 
tagokhoz intézett 1997. május 24-i konferenciabeszédéből) 

Maciel atya így nyilatkozott az alapításkor megélt élményeiről: „Azon az első pénteken, 1936-
ban a Szent Szív ünnepén, amikor úgy éreztem, hogy a Szentlélek a Krisztus Légiója 
megalapítására ösztönöz, világosan láttam, hogy az Úr azt akarja, hogy embereknek egy 
nagyobb csoportját gyűjtsem össze, akik majd az egész világon fogják szeretetének 
evangéliumát hirdetni. Mivel abban az időben szemináriumi környezet vett körül, ebből 
adódóan az elképzeléseimet szeminarista társaimmal osztottam meg, de az inspiráció mélyén 
éreztem, hogy a karizma nem csak azokra vonatkozott, akik később Krisztus légiósai lettek. 
Minden olyan férfi és nő, ideértve az egyházmegyés papokat is, megkapta, aki osztozni akart 
abban a szándékomban, hogy elvigyük Isten Jézus Krisztusban megnyilvánult szeretetének 
üzenetét a társadalom legutolsó sarkába, a legeldugottabb szívhez is. 

Így alakult ki fokozatosan a Regnum Christi apostoli mozgalom azzal a céllal, hogy 
megvalósítsuk Krisztus Országát a földön; Krisztus Országára pedig alapvetően az jellemző, 
ami bennünket, keresztényeket meghatároz, a felebaráti szeretet. Innen az elnevezés.” (Marcial 
Maciel LC „Krisztus az életem” c. könyvéből) 

  

Karizma 

A Regnum Christi lelkiségének központja a Jézus Krisztus iránti személyes szeretet, s ebből 
fakadóan a hiteles, keresztény felebaráti szeretet megélése: személyes életszentségre törekvés 
és aktív apostoli tevékenység végzése. Az Isten és a felebarát iránti szeretettől indítottan a 
Mozgalom tagjai azért küzdenek, hogy Jézus Krisztus evangéliuma valósággá váljon mind a 
saját életükben, mind pedig a társadalmakban, ahol élnek. A Regnum Christi az Egyházban, az 
Egyházért létezik és tevékenykedik. Péter utódjához és a vele egységben lévő püspökökhöz 
való hűségével a Mozgalom az Egyház szívében él, és annak teljes szolgálatában áll. Tagjai 
arra törekszenek, hogy megéljék keresztségi fogadalmukat, hogy a hit mindennapi életük 
motorjává váljon. 



Szűz Máriát a keresztény ember legtökéletesebb modelljének tekintik. Ezért a Mozgalom tagjai 
arra törekednek, hogy bensőséges és gyermeki kapcsolatot hozzanak létre Jézus és az Egyház 
Anyjával. 

  

Apostoli tevékenység 

A Regnum Christi Mozgalom apostoli küldetésének sajátossága az, hogy aktív, elkötelezett 
katolikusokat állítson Jézus Krisztus és az Egyház szolgálatába. A Mozgalom apostoli 
tevékenységeinek köre igen szerteágazó. Első helyen érdemes megemlíteni a következőket: 
gyermek- és ifjúsági munka, családpasztoráció, oktatás–nevelés, misszió, szociális programok, 
hitiskolák, a kultúra és a tömegkommunikációs eszközök világa; ezekben minden tag 
képességei és körülményei szerint valósíthatja meg apostoli küldetését. 

  

A Regnum Christi Magyarországon 

A Mozgalom Magyarországon 1996 óta van jelen. A fent említett tevékenységi körökben 
(fiatalság oktatása, nevelése, ifjúsági klubok működtetése, családpasztoráció, zarándoklatok, 
missziók szervezése, szociális tevékenység) mind aktív. 2002 szeptembere óta a Szent Benedek 
Általános Iskola és Két Tannyelvű Gimnázium fenntartója. 
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