
Jöjjön el a Te Országod! 

Krisztus Király apostolai 
 

A Regnum Christi apostoli mozgalom ünnepségére az ECyD-es fiúk egy lelki hétvégével 

készültek. November 22-én, pénteken útnak indultunk Pilismarótra, hogy az ottani ifjúsági 

szálláson találkozzunk Krisztussal, a mi Királyunkkal. Ez a találkozó végül vasárnap a 

Krisztus Király főünnep szentmiséjével, illetve az azt követő programokkal zárult a Szent II. 

János Pál Iskolaközpontban a Regnum Christi mozgalom tagjaival, 

barátaival és ismerőseivel együtt. Ezen részt vettek a gyerekek 

családjai is. 

Hangulatosan indult a hétvége. Az ECyD-esek élvezték a baráti 

kapcsolatot, amely őket Jézushoz és a többi ECyD-eshez fűzi. Ebben a 

bensőséges, megtartó közösségben sokat játszottak, beszélgettek, de nem hiányozhattak a 

lelki előadások, elmélkedések sem. Előbb Jézus 12 apostolával találkoztak, akiknek életében 

megállapították, hogy mindannyian gyenge, gyarló emberek voltak, de Jézus hívására mégis nagylelkűen 

válaszoltak. Egyenként minden apostol életét átvizsgálták, hiszen kalandos életükben a nagylelkűség, a hit, a 

remény és a szeretet csodálatos történeteket alkotott. – A 12 apostol után Szent Pál apostolt is elkísérték missziós 

útjain. Az Apostolok cselekedeteinek szövege alapján képzeletükkel 

elutaztak Ciprus szigetére, Kis-Ázsiába, Görögországba, Máltára és végül 

Itáliába, különösen Rómába. Szent Pál lelkesedésével rótták ők is vele 

együtt az utat és láthatták, hogy milyen sok viszontagságban volt része 

(hajótörést szenvedett, megkövezték őt, üldözték stb.), de mindezek közül 

mégis egy elnyűhetetlen, szilaj, 

Istenben hívő, reménnyel telt apostol 

emelkedett ki. Láthatták egy-két 

csodáját; hallhatták csodálatos athéni beszédét és lenyűgözte őket emberi 

felkészültsége is. – Végül ők is csatlakoztak az apostolokhoz, felkutatták a 

világon jelenlévő ECyD klubokat egy rajzolt térkép segítségével és 

felfedezhették, hogy Jézus Krisztus őket is hívja, hogy apostolai legyenek 

ebben a modern világban. Jézus nem csak úgy általánosan, hanem 

személyesen szólít meg mindannyiunkat. Az ECyD jó lehetőséget ad arra, 

hogy ezt a hívást, küldetést közösen gyakorolják és egymást támogassák 

annak megvalósításában. Mindezt imáikba foglalták a szentmisében, a 

rózsafüzérben és a szombati szentségimádásban is. Ezeknek az 

élményeknek köszönhetően születhetett meg, illetve erősödhetett meg a 

cél, hogy Krisztus apostolai legyenek, és ezt egyesek azzal pecsételték meg, 

hogy szövetséget kötöttek, illetve megújították szövetségüket Krisztussal. 

Most így visszatekintve hálatelt szívvel gondolok 

azokra a vidám pillanatokra és egyben reménnyel 

telik el a szívem is, hogy Jézus korunkban is hív 

embereket, fiatalokat, hogy terjesszék az Örömhírt, 

és így másokat is Jézushoz, a mi közös barátunkhoz 

vezessenek. Lelkileg megújulva folytatjuk utunkat a 

hétköznapokban, és kérjük mindenki imáját az Egyház 

ezen kis csoportjának tagjaiért, az ECyD tagokért. 

Krisztus, a mi királyunk! Jöjjön el a Te országod! 


