
Jöjjön el a Te Országod! 

Elköteleződés megújítása 

a Regnum Christi Föderációban 
 

A Regnum Christi Föderáció  szerint (20 § 4) a világi tagoknak minden évben meg kell újítaniuk 

elköteleződésüket a Regnum Christi-ben. E megújításra általában a Krisztus Király ünnepi szentmisét 

követően kerül sor. Amennyiben vannak olyan hívek, akik újonnan akarnak a Föderációhoz csatlakozni, 

akkor azt ők is e szertartás keretében tehetik meg. 

 

Mindenki feláll: 

BEVEZETÉS: 

Pap (vagy elöljáró): 

Mivel elfogadtátok a meghívást, hogy Jézus barátai és apostolai legyetek, éljétek meg a keresztségben 

kapott küldetéseteket a Regnum Christi karizmájának megfelelően. Most ezért újítsátok meg a Regnum 

Christi-hez való tartozásotok ígéretét, és azokat az elhatározásaitokat, amelyeket ehhez kapcsolódóan 

tettetek. 

Tagok: 

Uram, te meghívtál, hogy a keresztségben kapott apostoli és életszentségre szóló hivatásom szerint éljek. 

Ezért Krisztusnak ajándékozom önmagam a jelenlegi életállapotomban. Legyen övé az első hely a 

szívemben és a társadalomban. A Regnum Christi-hez való tartozásom ígéretét ezért megújítom. 

- Megújítom elhatározásomat, hogy a Krisztussal való barátságban növekszem. Törekszem arra, hogy 

a szentségek vétele által egyre jobban kibontakozzon bennem a kegyelem.   A szegénység, a 

gyermeki engedelmesség és a tisztaság erényei szerint akarok élni. Kötelességeimet szeretettel 

igyekszem végezni, hogy ezáltal őszintén szolgáljam Istent és embertársaimat. 

- Elhatározom, hogy továbbra is egész személyiségemet fejlesztem és erősítem  keresztény vezetői  

képességemet. 

- Részt akarok venni apostoli munkákban és új apostoli kezdeményezésekben.  

- Hűséges leszek és cselekvő szeretettel fordulok a Katolikus Egyház, a pápa és a püspökök felé. 

- Örömmel imádkozom a Regnum Christi küldetéséért, és Jézus Egyházának szolgálatáért szívesen  

használom képességeimet, felajánlom időmet és javaimat. 

Pap (vagy elöljáró): 

Azt akarjuk, hogy Isten Országa növekedjen a lelkekben és a társadalomban. Isten e téren számít az 

emberek önként vállalt közreműködésére. Ezért mondjuk most együtt a hűség ígéretét:  

 

 

 



A Regnum Christi minden tagja:  

Uram, ne halkuljon el a szavad anélkül, hogy meghallaná azt a világ, és üdvösséged híre érjen el minden 

embert! Ez rajtam is múlik, ez az én feladatom is. 

Ezért hitelesen akarom élni evangéliumodat, hogy ezáltal sok ember megtaláljon és tiszteljen téged, a te 

kegyelmedből élő hitre jussanak, és erről örömmel tanúságot is tegyenek.  

Az én feladatom, hogy a Regnum Christi karizmáját megtestesítsem, és az Egyházba és a világba szóló 

küldetést beteljesítsem. 

 

ZÁRÁS: 

Pap (vagy elöljáró): 

Istennek legyen hála. 

 

Amennyiben a megújításra nem egy szentmise végén kerül sor: 

ÁLDÁS: 

Ha az előimádkozó nem pap vagy diakónus: 

 

Elöljáró/Olvasó: 

Kérjük Isten áldását! Hogy erősítsen meg minket a 

küldetésben, melyet ránk bízott. Imádkozzuk 

közösen: 

 

Mindenki együtt mondja, miközben keresztet vetnek: 

Áldjon meg minket az Úr, őrizzen meg minket minden 

gonosztól és vezessen el az örök életre. Ámen.  

 

 

 

 

Ha az előimádkozó pap vagy diakónus: 

 

Pap vagy diakónus: 

Az Úr legyen veletek! 

 

Mind: 

És a te lelkeddel. 

 

Pap vagy diakónus: 

Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek! 

 

Mind: 

Ámen. 

 

 


