Az Úr mondja.: „A szőlő nagy, de kevés a szőlőmunkás.”
…aki szeretetet, bizalmat tud közvetíteni, az élet értelmét
megmutatni és a terheket másokkal együtt hordozni.
Amit tehetünk az, hogy fényt gyújtunk, ahonnan segítő
áramlat érkezik, forrást fakasztunk, ahonnan erőt és élő
vizet lehet meríteni.

Szolgálatban az ACR közösség

„Csak a mára akarunk tekinteni,
nem a holnapba és nem arra, ami később lesz.
A jelenben akarunk dolgozni,
a jelenben akarunk szenvedni.
Minden egyebet az Úristenre bízunk.” (0/6)
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„A szív és a tett apostolkodása,
a misztika és aszkézis egy világi életben,
elfogadni az Úr tanácsait”
(Leopold Engelhart ,Alapítónk gondolataiból)

www.acrszolgalolanyok.hu
Fájdalmas Anya búcsú

Isten igéje emberré lett, egy lett közülünk, mindannyiunk
testvére. Arra ösztönöz minket, hogy igent mondjunk a
közösségre és higgyünk küldetésében.

Ancillae Christi Regis Világi Intézmény
Krisztus Király Szolgálóinak Közössége
Az Ancillae Christi Regis világi intézmény laikusok
közössége, akik életüket Krisztusnak és az Ő küldetésének
szentelik, hogy rajtuk keresztül az Evangélium szelleme
hassa át környezetüket.

Ebben a szellemben akarjuk egymást szeretni és becsülni,
mint ahogy ez egy jó családban szokás.
Lelki közösséget alkotunk, de világi szolgálatra
hivatottságunk alapján nem tartozunk egy lakó- és
életközösséghez.
Rendszeresen találkozunk kollégiumi összejöveteleken.
Jézus tanítványaihoz hasonlóan, akiket kettesével küldött,
hogy feladataikat teljesítsék, mi is megpróbáljuk egymást
testvéri kísérettel, hivatásunk szellemében erősíteni.
Fogadalomtétel Egerben

„Istennek tett fogadalmunk és odaajándékozottságunk
örömteli és teljesen önkéntes....”
(VIII/2)

„A Krisztus Király szolgálat több,

A tagok elhivatottságukat különösen abban látják, hogy a
papokat imáikkal, apostoli munkájukkal és világi
hivatásukon keresztül támogatják.
Leopold Engelhart érseki kanonok 1926.december 16-án
alapította meg Bécsben.

„Krisztus Király Szolgálóinak Közösségét”, hogy elvezesse
őket egy elmélyült,
életfelajánláshoz.
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A keresztségben nyert elhivatottságunkat hűen és
lehetőleg mindent átfogóan akarjuk megvalósítani.
Éppen ezért, az evangéliumi tanácsok:
a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség szerint a
világi életben Istennek szenteljük magunkat, a keresztényi
létezés apostolaiként.
Az általános papságból adódó feladatunkat komolyan
vesszük, és arra törekszünk, hogy megértsük a szolgálati
papság helyzetét, és őket tevékenyen segítsük.

1995-ben P.Anton Gots Kamilliánus atya Nyíregyházára
költözött Ausztriából, Őt kísérte Mathilde Weidinger ACR
nővér, aki az atyát segítette, ápolta.
Anton atya és Hilde nővér kezdeményezte és alapította
meg az ACR közösség Szent Kamill Kollégiumát itt
Magyarországon.
Jelenleg Magyarországon 10 örök fogadalmas, 4 ismétlő
fogadalmas és két novícia nővér alkotja a Szent Kamill
kollégiumot.

„Krisztus mindig feladatok elé állít minket,
de megadja hozzá a szükséges fényt is ,
a Szentlelket.” (IV/3)

mint egyszerű imaélet.
Az csak a szolgálat előfeltétele.
Mert hogy tudnánk az Úrért élni és dolgozni,
ha nem a legbensőségesebb közösségben vagyunk vele?”
(IX/1)

