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APOSTOLI PENITENCIÁRIA 

Ikt.sz.:762/15/I 

TISZTELETREMÉLTÓ ATYA, 

Eduardo Robles-Gil, a Krisztus Légiója Kongregáció generálisa és a Regnum Christi Mozgalom 

vezetője, Őszentsége iránti mély tisztelettel és minden tag nevében bizalmasan tájékoztat arról, hogy 

1941-ben indult útjára az említett szerzetesintézmény, mely 1948-ban lett kánonilag alapítva 

Cuernavaca egyházmegyében, majd 1965-ben vált pápai jogú intézménnyé. A 75. évforduló méltó 

megünneplése céljából a 2015-ös Jézus Szíve ünneptől 2016. évi ugyanezen ünnepig ünnepélyes 

szertartások és különleges vallásos kezdeményezések lesznek a Krisztus Légiója és a Regnum Christi 

Mozgalom kápolnáiban. És hogy az isteni bőkezűség jobban megnyilvánulhasson és abból a lelki 

gyümölcsök bőségesebben folyhassanak a tagok számára [Krisztus Légiója és az egész Regnum 

Christi], fent nevezett szószóló teljes búcsú elnyerésének lehetőségét kéri jubileum formájában. 

Ezért,  

2015. július 27-én 

az APOSTOLI PENITENCIÁRIA, a Szentatya, Ferenc pápa utasítására kegyesen jubileumi évet 

engedélyez az azzal járó  teljes búcsú elnyerésének lehetőségével, a szokásos feltételek megtartása 

mellett (szentgyónás, szentáldozás, ima a pápa szándékára) a Krisztus Légiója Kongregáció tagjainak 

és a Regnum Christi Mozgalom minden tagjának számára, akik bűnbánó lélekkel és lélekben 

csatlakozva a Megszenteltek Évének és az elkövetkező Irgalmasság Évének célkitűzéseihez, naponta 

egyszer elnyerhetik és alkalmazhatják a búcsút a tisztítótűzben szenvedő lelkekért felajánlva is: 

a. Amennyiben a 2015. évi Krisztus király és a 2016. évi Jézus Szíve ünnepén, akár egyénileg is, 
leteszik vagy megújítják azt az ígéretet, hogy hűségesen teljesítik a hivatásukból eredő 
kötelezettségeket, és megfelelő ideig könyörögnek Istenhez saját hazájuk keresztény 
hivatásához való hűségéért, a papi és a szerzetesi életre szóló hivatásokért és a család 
intézményének védelméért, és zárásként elmondják az Úr imádságát, a hitvallást, és 
segítségül hívják Máriát, az apostolok Királynőjét. 
 

b. Minden alkalommal, mikor megfelelő ideig az irgalmasság testi (az éhezőknek ételt adni, a 
szomjazóknak italt adni, a szegényeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a betegeket és a 
börtönben levőket látogatni, a halottakat eltemetni  vagy lelki (a bűnösöket meginteni, a 
tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a 
bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért 
imádkozni)  cselekedeteit végzik, és befejezésként elmondják az Úr imádságát, a hitvallást, és 
segítségül hívják Máriát, az apostolok Királynőjét.  
 

c. Minden alkalommal, mikor megfelelő időn át, irgalmas szívvel a keresztény tanítás 
tanításával vagy tanulmányozásával foglalkoznak, illetve az új evangelizációt szolgáló missziós 
tevékenységet folytatnak, és befejezésként elmondják az Úr imádságát, a hitvallást, és 
segítségül hívják Máriát, az apostolok Királynőjét. 



Azok a légiósok vagy Regnum Christi tagok, akik bizonyíthatóan idős koruk vagy súlyos egészségi 
problémák miatt akadályozva vannak a feltételek teljesítésében, szintén elnyerhetik a teljes búcsút 
ott, ahová akadályoztatásuk köti őket, ha elutasítanak minden bűnt és szándékukban áll a három 
feltételt teljesíteni, amint lehetőségük adódik rá, és lélekben részt vesznek a jubileumi év 
eseményein vagy egyéb lelki programokon , és felajánlják Istennek imáikat és szenvedéseiket a 
Szűzanya közbenjárásán keresztül a nemzetek újraevangelizálásáért és Jézus Szíve uralmának 
helyreállításáért. 
 
Hogy az isteni bűnbocsánat elnyerése az Egyház kulcsainak által minél egyszerűbb legyen a 
lelkipásztori szeretet segítségével, a Penitenciária nyomatékosan kéri a légiós atyákat és a többi 
Regnum Christis papot, hogy igyekvő és nagylelkű lélekkel ajánlják fel a szentgyónás lehetőségét és 
gyakran szolgáltassák ki a szentáldozást a betegeknek. 
 
Jelen irat a jubileumi évre érvényes. Ellenvetés nem merült fel.  
 
Mauro Card. Piacenza 
Főpenitenciárius 
 
 

Cristóforo Nykel 
Régens 

 
 


