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a Regnum Christi Mozgalom minden tagjának 
 
 
 
Krisztusban kedves testvéreim! 

 

 Szent József ünnepén örömmel tudatom P. Valentin Gögele, L.C. 

kinevezését, mint a Krisztus Légiója és a Regnum Christi Nyugat-Közép 

Európai Tartományának új tartományfőnökét. Valentin atya dél-tiroli 

(Olaszország) származású, jelenleg az apostoli iskola rektora és a közösség 

elöljárója Bad Münstereifelben, valamint Észak-Rajna-Vesztfáliában az apostoli 

munkák koordinátora. 

 Kongregációnk rendszabályzata szerint, a tartományfőnökök három éves 

ciklusra vannak kinevezve, amely mégegyszer megújítható három évre. Csak 

kivételes okból hosszabítható meg újabb három évre kinevezésük. Mindenegyes 

alkalommal a szerzetesek körében végzett konzultációnak kell megelőznie a 

kinevezést (vö. Rendszabályzat 182 §1). 

 Amint tudják, P. Andreas Schöggl, L.C. mint tartományfőnök, 2012 

áprilisában kezdte meg szolgálatát, amely 2015 áprilisában három évre meg lett 

újítva. Ezért az elmúlt időszakban konzultációt végeztünk, hogy lehetséges 

jelölteket gyűjtsünk helyettesítésére. Az írásban végzett kozultáció után, P. Juan 

José Arrieta, generális vikárius Bad Münstereifelbe látogatott a karácsonyi 

időszakban, hogy személyesen beszéljen a tartomány minden egyes 

szerzetesével.  

 Figyelembe véve, hogy a Krisztus Légiója tartományfőnöke egyben a 

Regnum Christi tartományi elöljárója is, helyénvalónak gondoltam 

konzultációra hívni a Regnum Christi megszenteltek tagjait, 
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tartományfőnöknőjük személyében. A kinevezéskor erősen figyelembe vettem 

azokat a személyes adottságokat is, melyeket a Rendszabályzat ír elő, 

különösen “az egység előmozdításának képességét” (147. pont) és “a 

képességet az együttműködésre a Regnum Christi Mozgalom további 

vezetőivel” (185. pont) 

 Az új Tartományfőnökkel együtt neveztem ki a vikáriust P. Paul 

Habsburg, L.C.-ot, aki német születésű és a párizsi légiós közösség tagja. A 

tartományi tanácsnokok pedig a következők: P. George Elsbett, L.C. aki 

Németországból származik, Kanadában nőtt fel és a bécsi légiós közösség tagja; 

P.  Henri Duc-Magué, L.C. aki francia és a párizsi légiós közösség tagja; P. 

Martin Baranowski, L.C. aki német és a neuötting-alzgerni légiós közösség 

tagja. 

 Az új tartományi vezetőség 2018. augusztus 1-én kezdi meg a hároméves 

ciklust. Addig, Andreas atya és tanácsnokai maradnak hivatalban. A következő 

hónapok feladata lesz a nemzeti és regionális komiték átalakítása a Regnum 

Christiben. 

 Köszönetemet szeretnék kifejezni P. Andreas Schögglnek az elmúlt hat 

évben végzett szolgálatáért, mint Tartományfőnök, külön hangsúlyozva 

közelségét és elérhetőségét mindenki számára a tartományban tapasztalható 

földrajzi távolságok ellenére. Köszönöm továbbá realizmusát, bölcsességét, 

együttműködésre való készségét és közösségi lelkületét. Tájékoztatásul közlöm, 

hogy augusztustól a tartományon kívül fog feladatot kapni, amelyről a 

későbbiekben tájékoztatjuk Önöket. 

 Imádkozzunk P. Valentin Gögele, L.C.-ért, ajánljuk őt és tanácsnokait 

Szent József pártfogásába, hogy az Úr világosítsa és erősítse meg őket a rájuk 

bízott szolgálatban.  

Imáimról biztosítva Önöket zárom levelemet, Krisztusban 

szeretettel: 

P. Eduardo Robles-Gil LC 

 


