
„Az evangélium öröme 
betölti azok szívét és egész életét, 

akik találkoznak Jézussal.” 
(Ferenc pápa, Evangelii Gaudium)

A KRISZTUS LÉGIÓJA KONGREGÁCIÓ egy 1941-ben Mexikó-
ban alapított, Krisztus központú, kontemplatív és evangelizáló, pá-
pai jogú szerzetesrend, amely ma húsz országban van jelen. A hívők 
aktív bevonásával, az újevangelizáció szellemében működő aposto-
li programjainkon keresztül a püspökökkel együttműködve veszünk 
részt a helyi egyház szolgálatában. Jelmondatunk: „Jöjjön el a te 
Országod” azt a vágyunkat fejezi ki, hogy Krisztus Országa jelen le-
gyen az emberek, a családok és a társadalom szívében, s ezáltal 
növekedjék Isten dicsősége.

A Kongregációval szorosan együttműködő és vele azonos karizmá-
jú és lelkiségű REGNUM CHRISTI MOZGALOM főként világi 
tagokból áll, akik a Mozgalom programjai révén intenzívebben élik 
meg keresztény hivatásukból eredő apostoli küldetésüket. A külön-
féle korosztályokat megszólító apostoli munkáink sokféle lehetősé-
get kínálnak az egyház építésére, hogy ezeken keresztül a katolikus 
hívek tevékenyen részt vállalhassanak embertársaik szolgálatában. 

A MISSIO CHRISTI ALAPÍTVÁNY segíti és kiegészíti a Krisztus 
Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom által végzett 
apostoli munkákat. Az alapítvány lát el számos olyan szociális, iro-
dai, szervezési és forrásteremtési feladatot, melyek a magyarorszá-
gi missziós tevékenység folytatásához elengedhetetlenül szüksé-
gesek.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ 
ÉS BEKAPCSOLÓDÁS PROGRAMJAINKBA: 

Missio Christi Alapítvány
Budapest 1116
Fehérvári út 168-178. C. lh. fsz. 35.
Tel./Fax. 06 1 877 4801
E-mail: info@missiochristi.hu

Honlap: www.regnumchristi.hu

SZENT II. JÁNOS PÁL 
ISKOLAKÖZPONT
A Krisztus Légiója Kongregá-
ció fenntartásában működik a 
budapesti Szent II. János Pál 
Iskolaközpont. A légiós atyák 
és a Regnum Christi Mozga-
lom megszentelt életű női kö-
zösségének tagjai a diákokkal 
folytatott lelki beszélgetések, 
szentmisék, gyóntatás, közös-
ségi programok, lelkigyakorla-
tok és apostoli munkák révén 
segítik az ide járó gyerekeket, 
hogy megtapasztalhassák, mit 
jelent Jézus barátjának és ta-
nítványának lenni. Iskolaköz-
pontunk az óvodától az érettsé-
giig foglalkozik a gyerekekkel 
és családjaikkal. Célunk, hogy 
katolikus hitüket tudatosan vál-
laló és megélő fi atalok kerülje-
nek ki iskolánk padjaiból. 
Bővebb információ: 
www.janospal.hu

NAPI ELMÉLKEDÉS

A Napi Elmélkedés az interne-
ten elérhető apostoli szolgála-
tunk.  Az aznapi evangéliumot, 
a hozzá kapcsolódó elmélke-
dést és imádságot tartalmaz-
za ez az e-mailben naponta, 
ingyenesen kiküldött levelünk, 
melyre bárki feliratkozhat. Ez-
zel szeretnénk praktikus segít-
séget nyújtani az Evangélium 
üzenetének elmélyítésében, át-
elmélkedésében. 
Örömmel várjuk az érdeklődők 
feliratkozását:  
www.napielmelkedes.hu 

Szeresd Krisztust, 

       építsd az egyházat, 

                szolgáld az embereket!

MAGYARORSZÁGI 
TEVÉKENYSÉGÜNK
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VÁNDOR EVANGÉLIUM 
IMASZOLGÁLAT
A ma már országosan elterjedt 
Vándor Evangélium Imaszolgá-
lat a Budapesti Városmisszió-
ra való előkészületként indult 
2005-ben. A közös imádságot 
Erdő Péter bíboros atya bíztatá-
sára azóta is folytatjuk. Célunk, 
hogy segítsük a plébánia tagjai-
nak imaközösséggé formálódá-
sát és a személyes kapcsola-
tok elmélyülését. A résztvevők 
egy tíztagú imakört alkotnak, 
akik kézről-kézre adják a Ván-
dor Evangélium imafüzetet és 
a házioltárt, melyeket minden 
tag havonta három napra ott-
honába fogad. E programunk is 
nyitott minden érdeklődő felé.

NET - NÖVEKEDJÜNK 
EGYÜTT KRISZTUSBAN!
A NET játékos formában, sok 
kreativitással, élménygazda-
gon ismerteti és szeretteti meg 
a gyermekekkel katolikus hi-
tünk alapjait és az olyan keresz-
tény erkölcsi alapértékeket, 
mint az együttérzés, együttmű-
ködés, segítőkészség, hála és 
felelősségvállalás. A program 
nagy hangsúlyt fektet mind-
ezek gyakorlati megvalósításá-
ra is. Szeretettel várjuk önkén-
tes édesanyák jelentkezését, 
akik a részletesen kidolgozott 
módszertan és ötlettár alapján 
szívesen tartanának foglalko-
zásokat 5-10 éves gyerekeknek.

PURE FASHION - TISZTA SZÍV, TISZTA DIVAT
A Pure Fashion a gimnazista lányokat megszólító programunk, 
mely keresztény erkölcsi alapokon nyugszik. Teret, eszközöket és 
megtartó közösséget nyújt a lányoknak, hogy felfedezhessék női 
hivatásuk szépségét és az azzal járó felelősségüket. A program 
egyedisége abban áll, hogy a saját nyelvükön szólítja meg a ka-
masz lányokat az őket érdeklő témákban, és ezekből kiindulva se-
gít felfedezni életük mélyebb értékeit, melyekre később az életü-
ket építhetik. Megláttatja velük, hogy nőnek lenni jó, nőnek lenni 
hivatás. A foglalkozások egyszerre adnak lehetőséget a mélyebb 
kérdések megbeszélésére (pl. szabadság, felelősség, párkapcso-
lat) és az egészen gyakorlati ismeretek megszerzésére (pl. főzés, 
etikett, mozgáskultúra). Jelenleg Budapesten, Győrben, Kecske-
méten és Veszprémben működnek csoportok. 
Bővebb információ: www.purefashion.hu

FAMILIA - A SZERETET 
RAGYOGÁSA
A házaspárokat megszólító Fa-
milia programunk a katekizmus 
és a pápai enciklikák feldolgo-
zása mellett alkalmat teremt a 
rendszeres közösségi imádság-
ra és a családokat érintő témák 
megbeszélésére. A program 
sok hasznos gyakorlati taná-
csot ad többek között Isten 
tervének megvalósításához a 
házasságban, a személyes és 
mély imaélethez, a házaspárok 
közötti konfl iktusok kezelésé-
hez és a családban való apos-
tolkodáshoz. Sok szeretettel 
várjuk a plébániák felnőtt kö-
zösségeinek érdeklődését!

ECYD - ÉLMÉNY, CÉL, 
DÖNTÉS
A tizenéves fi atalok külön lány 
és fi ú csoportjai számára aján-
lott programunk az ECYD. A 
résztvevők együtt élik meg hi-
tüket, és segítséget kapnak 
céljaik meghatározásához, va-
lamint keresztény értékrend 
szerinti döntéseik kimunkálá-
sához. Személyiségfejlesztő 
és szociális segítő programo-
kon vesznek részt, hogy e leg-
érzékenyebb életkorban lelkük 
és személyiségük fejlődése jó 
irányt vegyen.

MISSZIÓS FIATALOK
A Missziós Fiatalok vidéki missziók szervezésével vesznek 
részt a társadalom újraevangelizálásában. Missziós útjuk során 
egy-egy hétvégét töltenek valamely falu plébániai közösségében. 
Házról-házra járva beszélgetnek az emberekkel, meghívják őket 
szentmisére, lelki és közösségépítő programokra. A nyári misszi-
ós táborok során pedig kétkezi munkájukkal is segítséget nyújta-
nak a helyi közösségnek.Missziós programjaink támogatását hálás szívvel fogadjuk a Missio Christi Alapítvány 11600006-00000000-44151470 bankszámlaszámán. 

Alapítványunk adószáma (SZJA 1% felajánlásához): 18254589-1-43. Nagy segítség ez számunkra! Köszönjük!


