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Celem Ruchu „Europa
Christi” jest troska o to,
by Europa wróciła
do kultury Ewangelii,
a także by przywróciła
należne miejsce
Chrystusowi i Jego świętym
znakom, zwłaszcza świętemu
znakowi zbawienia –
krzyżowi.
Poprzez Kongres
„Europa Christi” pragniemy
też zwrócić uwagę mieszkańców Europy, że są nas,
chrześcijan, miliony
i że nasza krucjata
w obronie krzyża w Europie
może być bardzo skuteczna.

Międzynarodow y
kongres ruchu
„Europa Christi”

Serdecznie zapraszamy
do udziału w kongresie
Ruchu „Europa Christi”.
Poprzez jego zamyślenia
pragniemy przywracać
mieszkańcom Starego
Kontynentu świadomość,
że „Europa Christi” to drugie
imię Europy. To imię nie może
ulec zapomnieniu.
Tożsamość Europy
została zbudowana na filozofii
greckiej, prawie rzymskim
i na Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Krzyż Chrystusa jest wielkim
i niezatartym znakiem kultury
chrześcijańskiej.
Dziś z bólem obserwujemy,
że współczesna Europa
pozbywa się krzyża.
www.europachristi.pl

Bożena Sztajner/Niedziela

19-23 października 2017 r.
CZĘSTOCHOWA –
– ŁÓDŹ – WARSZAWA

Krzyż adoracji podczas Międzynarodowego
Kongresu Ruchu „Europa Christi”.
Krzyż Ruchu został wykonany przez chrześcijan z Betlejem. Dla zaznaczenia łączności
z Ziemią Zbawiciela – krzyż wykonano z drewna oliwnego i wzbogacono cenną relikwią
w postaci kamieni z okolic Grobu Pańskiego.
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Ruch „Europa Christi”

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

Międzynarodow y kongres ruchu „Europa Christi”

Debata nad Chor ą E uropą
O ideach kongresu z ks. inf. dr. Ireneuszem Skubisiem, moderatorem Ruchu „Europa Christi”,
rozmawia red. Lidia Dudkiewicz

KS. IRENEUSZ SKUBIŚ:
– Trzeba sięgnąć do daty 26
czerwca 2016 r., kiedy w auli
Tygodnika Katolickiego „Niedziela” zebrało się ok. 100
osób. W przestrzeni publicznej
zaczęły się pojawiać pytania:
Jaka jesteś, Europo? Padły niepokojące stwierdzenia, że Europa
jest chora, że przeżywa wielki
kryzys tożsamości. To kryzys,
który dotyczy faktu, że Europa
zapomniała o swoich korzeniach,
a przecież tożsamość jest zbudowana na korzeniach chrześcijańskich. Nasze zamyślenie, które
obejmowało nie tylko Polskę,
ale i Europę, postanowiliśmy
kontynuować. Dlatego w marcu
2017 r. zorganizowaliśmy pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji
beatyfikacji dwóch założycieli
zjednoczonej Europy, a zarazem
kandydatów na ołtarze: Alcide
de Gasperiego i Roberta Schumana. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum o sytuacji
w Europie. Jego owocem stała się
inicjatywa zorganizowania Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”, który odbywa się w dniach 19-23 października br.
– Do debaty ruch zaprosił wielu prelegentów z całej Europy: teologów,
filozofów, dyplomatów, parlamentarzystów...

– Europa niedomaga pod względem świadomości, która jest
ograniczana, która zwraca się
w kierunku ateizmu, laicyzmu
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i hedonizmu. Europa stała się
kontynentem ludzi wygodnych,
którym się dobrze powodzi,
mają pieniądze, dobre, a nawet
komfortowe życie. Wewnętrznie
natomiast jest to bardzo poważna choroba tożsamości. Dlatego
zaprosiliśmy prelegentów, którzy
dzisiaj stanowią w Europie grupę
elitarną. Są to ludzie wysokiej
kultury, głęboko wierzący chrześcijanie. Chodzi nam o to, aby
stali się motorem odrodzenia czy
powstania europejskich elit, tak
bardzo potrzebnych. Dzisiejsza
Europa nie ma wystarczająco
mocnych elit. Świadectwem tego
może być ostatni dokument Unii
Europejskiej z racji 50. rocznicy
Traktatów Rzymskich, który nie
odzwierciedla tego wszystkiego,
co stanowi o sile i wewnętrznej
treści Europy. Znakomici kongresowi myśliciele pomogą nam
w refleksji nad chrześcijańską
tożsamością Europy.
– Zaproszenie kard. Roberta Saraha
to duże wydarzenie, szczególnie
że jest on autorem znanej książki
„Bóg albo nic”. Cieszymy się,
że podejmie taki sam temat wykładu na kongresie. Z pewnością będzie
to duża lekcja wiary dla Europy odchodzącej od Boga.

– Kard. Robert Sarah to wybitny
duchowny katolicki. Jest prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów. Wypowiada się z wielką kompetencją
i żarliwością na ważne tematy
dotyczące przestrzeni europejskiej
i światowej w zakresie kultury
i wszystkiego, co jest ważne dla
człowieka jako jednostki oraz dla
życia Kościoła i współczesnego
społeczeństwa. Lektura jego
książki „Bóg albo nic”, która
ukazała się w Wydawnictwie

Sióstr Loretanek w Warszawie
i jest świadectwem przenikliwego spojrzenia Księdza Kardynała na sytuację współczesnego Kościoła, skłoniła nas do
zaproszenia go do udziału w kongresie.
– Kongres odbywa się w trzech miastach: w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Szczególnie symboliczne
jest to, że rozpoczyna się Apelem
Jasnogórskim przed obliczem Matki
Bożej Częstochowskiej – serdeczną modlitwą o uratowanie Europy.
Czy za wyborem tych miejsc kryje się
też jakieś przesłanie?

– Wybór trzech miejsc ma swoją
wymowę symboliczną. Ruch rozpoczął się w Częstochowie, u stóp
Jasnej Góry, dlatego chcieliśmy
zaznaczyć, że szczególnej opiece Matki Najświętszej, królującej
na Jasnej Górze, poświęcamy to
wszystko, co ma służyć powrotowi
Europy do chrześcijańskiej wiary
i kultury. Dlatego Częstochowa
jest miejscem pierwszej sesji kongresu. Ciekawe będzie wystąpienie
kard. Stanisława Dziwisza, który
wypowie się na temat: „Św. Jan
Paweł II patronem Europy”. Chcieliśmy poświęcić tę sesję Papieżowi
Polakowi, który tak wiele uczynił
dla Europy i świata. Abp Wacław
Depo będzie mówił o nowych
wyzwaniach w kontekście adhortacji „Ecclesia in Europa”.
Łódź to miasto symbol po II wojnie światowej. Przez pewien czas
gdy Warszawa legła w gruzach,
Łódź była stolicą Polski.
Warszawa z kolei to miasto wspaniałe, nieujarzmione,
to także strategiczne miejsce
w Europie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego także
ma swoje znaczenie i symbolikę,
bo imię Prymasa Tysiąclecia jest

wielkim znakiem dla Warszawy,
Polski i Europy. A życzliwość rektora UKSW ks. prof. Stanisława
Dziekońskiego i jego współpracownika księdza prowincjała
Zenona Hanasa SAC dodała nam
odwagi, by podjąć na tej uczelni
naszą inicjatywę kongresową.
W auli UKSW wśród wielu prelegentów wystąpi właśnie kard. Robert Sarah z tematem „Bóg albo
nic”. Tam też odbędzie się panel
z udziałem przedstawicieli wielu
krajów Europy, dotyczący sytuacji
chrześcijaństwa na naszym kontynencie i ewentualnych możliwości
powrotu do wiary i kultury opartej
na wartościach ewangelicznych.
Ważnym punktem kongresu
jest Senat RP, gdzie odbędzie się
jedna z sesji kongresu pod
hasłem: „Polonia antemurale
christianitatis”.
Kolejnym istotnym miejscem
spotkań kongresowych będzie
Galeria Porczyńskich. Tam będziemy słuchać wypowiedzi przedstawicieli Bliskiego Wschodu, biskupów, duchownych, którzy wskażą,
czego Bliski Wschód oczekuje od
Europy.
– Zaproszenie przedstawicieli zranionego wojną Kościoła na Bliskim
Wschodzie to możliwość usłyszenia,
jak im pomóc w odbudowaniu tego,
co zostało zniszczone...

– Jak wspomniałem, w Galerii Porczyńskich spotkamy się
z przedstawicielami Bliskiego
Wschodu. Będą to abp Kyrillos,
o. prof. Samir, przybędzie duchowny z Aleppo. Ludzie z terenów
objętych wojnami i prześladowaniami religijnymi będą mogli nam
powiedzieć, czego Bliski Wschód
oczekuje od Europy. To bardzo
ważna debata z udziałem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc
www.europachristi.pl

Kościołowi w Potrzebie z przewodniczącym polskiej sekcji
ks. prof. Waldemarem Cisłą.
– W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Warszawie obok UKSW
będzie umieszczony Ołtarz Pokoju,
wykonany przez Mariusza Drapikowskiego. Czy kongres chciałby
w ten sposób dać jakieś szczególne
przesłanie?

– Europa i świat znajdują się
w ogromnym niebezpieczeństwie. Ludzie bez Boga chcą
doprowadzić – jak się wydaje –
do kataklizmu wojennego. Szukamy wszyscy ratunku, a może
on przyjść z góry. Trzeba podjąć
wielką modlitwę o uratowanie
Europy i świata. Usłyszałem kiedyś z ust słynnego artysty bursztynnika z Gdańska Mariusza
Drapikowskiego ważne zdanie:
Europę może ocalić adoracja. Dlatego zaprosiliśmy go do udziału w kongresie – zaznaczy się
to obecnością ołtarza „Światło Pojednania i Pokoju” wykonanego dla parafii w Kibeho
w Rwandzie. W kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Warszawie przy
UKSW (ul. Dewajtis 3) w niedzielę 22 października będzie przy
nim sprawowana Msza św. oraz
będzie tam mieć miejsce adoracja
Najświętszego Sakramentu.

– Hasło kongresu stanowią słowa
Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi
Chrystusowi!”. Ksiądz Moderator zamierza zaproponować,
aby św. Jan Paweł II został włączony do grona patronów Europy...

– Hasło kongresu: „Otwórzcie
drzwi Chrystusowi!” jest wołaniem św. Jana Pawła II z początku
jego pontyfikatu. To zdanie bardzo
wiążące i kluczowe. Europa przewww.europachristi.pl

żywa kryzys wiary, kryzys tożsamości. Przez działania ateistów,
masonów, liberałów doznała wielkiego zachwiania w sferze swojej
świadomości. Różne ideologie,
lansowane przez niektóre środowiska europejskie, są dużym
zagrożeniem dla świadomości
europejskiej, co może doprowadzić do demoralizacji i duchowej
anarchii.
Kongres chciałby podjąć inicjatywę, by św. Jan Paweł II został włączony do grona świętych patronów
Europy. To oczywiste, bo ten papież
zrobił dla niej tak wiele. W swoich
pielgrzymkach zawsze podejmował tematy ważne dla poszczególnych krajów europejskich, stąd był
kochany i ceniony przez wszystkich, nawet przez niewierzących.
Może więc stać się kimś bardzo
wiążącym wspólnotę europejską,
może ją budować i nadal dawać
zaczyn duchowy, ideowy dla jedności mieszkańców Europy.
Mamy nadzieję, że Kościół podejmie to wyzwanie. Zwrócimy się
do Ojca Świętego Franciszka
o ogłoszenie św. Jana Pawła II
patronem Europy.
Papież senior Benedykt XVI
we wrześniu 2017 r. otrzymał
informację o Ruchu „Europa Christi”. Przyjął ją z radością i akceptacją. Jest to dla nas ważne, bo
wiadomo, że Papież senior to człowiek wielkiej kultury i wiedzy
teologicznej. Pięknie współpracował z Janem Pawłem II i wspomagał go.
– Jakie są dalsze propozycje ruchu?
Gdzie odbędzie się następny kongres?

– Propozycje Ruchu „Europa
Christi” są przygotowywane.
Chcielibyśmy, żeby kongresy
ruchu odbywały się w różnych
krajach. Myślimy o spotkaniu

Krzyż Zbawiciela.
Rzeźba artysty bursztynnika z Gdańska Mariusza
Drapikowskiego

Bożena Sztajner/Niedziela

LIDIA DUDKIEWICZ: – Ruch „Europa Christi” podjął się zadania przygotowania międzynarodowego
kongresu na temat chrześcijaństwa w Europie. Dlaczego?

w Brukseli. Jedną z zasadniczych
spraw, którą chcielibyśmy podjąć,
jest projekt powstawania w Europie klubów „Europa Christi”.
Mamy w Polsce pewne wzorce,
chociażby kluby inteligencji katolickiej, które nie były polityczne,

ale stanowiły miejsce głębokiego
zamyślenia nad najważniejszymi
sprawami dla człowieka. Sądzę,
że kluby „Europa Christi” będą
czerpały ze wzorów polskich KIK-ów, i taką propozycję na pewno
podejmie kongres.
19-23 października 2017 . nr 2
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„Europa Christi”

kongres

Wykładowcy z Europy będą gościć
na Międzynarodowym kong resie ruchu „Europa Christi”

Kard. Robert Sarah
Urodził się 15 czerwca 1945 r.
w Ourous w Gwinei. Święcenia
kapłańskie przyjął 20 lipca 1969 r.
Pracował w archidiecezji Konakry.
13 sierpnia 1979 r. Jan Paweł II
mianował go arcybiskupem Konakry, stolicy Gwinei – miał wówczas
34 lata, był najmłodszym biskupem
na świecie. Sakrę przyjął 8 grudnia
tego roku. 1 października 2001 r.
został powołany na sekretarza
Kongregacji ds. Ewangelizacji
Narodów. Papież Benedykt XVI
mianował go przewodniczącym
Papieskiej Rady „Cor Unum”,
koordynującej działalność charytatywną Kościoła. 20 listopada 2010 r. został wybrany do
grona Kolegium Kardynalskiego.
Z nominacji papieża Franciszka
kard. Sarah jest od 23 listopada
2014 r. prefektem Kongregacji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów, która dba o życie
liturgiczne w Kościele, zwłaszcza
w odniesieniu do praktyki sakramentalnej.
W książce „Bóg albo nic”, przetłumaczonej na 12 języków, w przenikliwy sposób dotyka współczesnych problemów wiary w świecie
zagubienia i dezorientacji. Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, opierając się na
wiedzy i własnym doświadczeniu
Boga, nie tylko dogłębnie analizuje
przyczyny dzisiejszego status quo
Kościoła i jego kondycji, ale też
ukazuje perspektywy nadziei
i powrotu do głębokiej relacji
z Chrystusem.
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Zachodnie społeczeństwa organizują się i żyją tak, jakby Bóg nie
istniał. Sami chrześcijanie w wielu
sytuacjach utwierdzili się w milczącej apostazji. Jeśli współczesny człowiek troszczy się niemal wyłącznie
o gospodarkę, technologie, natychmiastowość fałszywie sentymentalnego, materialnego szczęścia, Bóg
staje się daleki.
W tym zagonionym świecie, w którym nie istnieje czas ani dla rodziny,
ani dla samego siebie, a tym bardziej
dla Boga, prawdziwa reforma polega na odnalezieniu sensu modlitwy,
sensu milczenia, sensu wieczności.
Kościół musi dziś z odwagą i nadzieją
walczyć, nie obawiając się podnosić
głosu, by piętnować obłudników,
manipulatorów i fałszywych proroków. Przez dwa tysiące lat Kościół wielokrotnie zmagał się z przeciwnymi
wiatrami, ale na końcu najbardziej
jałowych dróg zawsze osiągał zwycięstwo.
Prawdziwy postęp pozwala człowiekowi przyjąć swoje pochodzenie
przez odnalezienie Boga; jest to droga
do Ojca. Prawdziwy postęp kieruje
nasze spojrzenia, wysiłki i nadzieje na rzeczy wieczne! Człowiek nie
jest szczęśliwy, gdy gromadzi dobra
materialne; rozkwita, jeśli dostosuje
całe swoje życie do nauki Chrystusa. Bogactwo może doprowadzić
do samotności i smutku, a Chrystus
zawsze daje radość. Postęp bez Boga
to fałszywe szczęście.

Ks. prof. Ivica Žižić

Elise Grimi

Antonio Iodice

Davor Ivo Stier

Ks. Michele Vassallo

Ks. Ivan Tadić

Profesor teologii, doktor filozofii,
kapłan, duszpasterz, absolwent
Wydziału Teologicznego w Splicie (Chorwacja) oraz Papieskiego Ateneum św. Anzelma w Rzymie. Obu tych uczelni jest dziś
wykładowcą. W macierzystej
Alma Mater na Wydziale Teologicznym w Splicie jest też wicedziekanem. Specjalista w zakresie antropologii, autor licznych
artykułów i książek naukowych.

Absolwentka Uniwersytetu Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Mediolanie. Studiowała m.in.
w Oxfordzie i w Chicago. Badawczo związana m.in. z Instytutem
Katolickim w Paryżu. Światowej sławy filozof, szczególnie
zainteresowana etyką i filozofią
moralności.

Włoski polityk i politolog, wykładowca akademicki, od początku kariery politycznej związany
z Chrześcijańską Demokracją,
dwukrotny parlamentarzysta
europejski, zaangażowany
społecznie i charytatywnie. Od
2006 r. przewodniczący Instytutu Studiów Politycznych
im. św. Piusa V.

Chorwacki polityk, urodzony
w Buenos Aires, zaangażowany
w promowanie Europy opartej
na wartościach, były wicepremier i minister spraw zagranicznych Chorwacji.

Członek zgromadzenia wokacjonistów, lider Ruchu Sług
Chrystusa Żywego, stowarzyszenia kościelnego wiernych
na prawie papieskim. Rekolekcjonista, przełożony zakonny,
charyzmatyczny duchowny
od lat promujący dzieło nowej
ewangelizacji, zaangażowany w ruch katolickiej odnowy
w Duchu Świętym.

Filozof, inżynier, wykładowca
akademicki, związany z archidiecezją w Splicie i z tamtejszym
Wydziałem Teologicznym. Miłośnik prawa, propagator zasad
sprawiedliwości w życiu społecznym, publicznym i kościelnym.

Ks. prof. Lluís Clavell

Bp Kyrillos Kamal
William Samaan

Ks. prof. Samir Khalil
Samir SJ

Dr Armando
Tarullo

Antonio
Gaspari

Egipski biskup Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego.
Studiował na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Był sekretarzem Synodu Kościoła
Koptyjskiego. Działał na rzecz dialogu z orientalnymi Kościołami
prawosławnymi. Przewodniczy
Komisji Episkopatu ds. Rodziny.
Administrator Patriarchatu aleksandryjskiego katolików koptyjskich.

Jezuita, filozof, teolog, znawca
islamu, nauk orientalnych i języków semickich. Wykładowca
w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie i na Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie (Liban).
Profesor w Centre Sèvres. Wykładał m.in. w Papieskim Instytucie
Studiów Arabskich w Rzymie,
w Ekumenicznym Instytucie
w Bari, na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i na Uniwersytecie w Turynie.

Prawnik, ekonomista, dyplomata, manager, polityk i społecznik.
Zaangażowany w promocję idei
Europy wartości w duchu spuścizny duchowej, politycznej
i społecznej. Inicjator różnych
projektów i spotkań poświęconych Europie i jej chrześcijańskim korzeniom. Wiceprzewodniczący Fundacji Alcide De
Gasperi z siedzibą w Rzymie.

Dziennikarz i pisarz. Były koordynator edycyjny Międzynarodowej
Agencji Informacyjnej Zenit. Przez
ponad 20 lat akredytowany w Biurze Prasowym Watykanu, współpracował z wieloma gazetami
włoskimi i zagranicznymi. Autor
licznych artykułów i esejów oraz
23 książek. Obecnie pełni funkcję dyrektora Frammenti di Pace
(www.frammentidipace.it).

Waldemar
Tomaszewski
Lider polskiej społeczności na
Litwie. Prezes Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie – Związku
Chrześcijańskich Rodzin. Poseł
do Parlamentu Europejskiego.
Trzykrotnie wybrany na posła
Sejmu Republiki Litewskiej.
Kandydował na prezydenta Litwy. Autor przedłożonej
w parlamencie litewskim ustawy o ochronie życia poczętego.

Profesor filozofii, rekolekcjonista, członek Opus Dei, pierwszy
rektor Uniwersytetu Świętego
Krzyża w Rzymie, spowiednik
i kierownik duchowy wielu
kapłanów i biskupów, pracowników Kurii Rzymskiej, przewodniczący Papieskiej Akademii
św. Tomasza w Rzymie.

www.europachristi.pl
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Przyjaciel św. Jana Pawła II,
kustosz jego spuścizny.
Doktor teologii, sekretarz
i kapelan arcybiskupa
metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, osobisty sekretarz
papieża Jana Pawła II,
arcybiskup metropolita
krakowski, arcybiskup
senior archidiecezji krakowskiej. Odznaczony
Orderem Orła Białego.

Arcybiskup Metropolita
Częstochowski. Doktor
teologii dogmatycznej.
Przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatu
Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i Komisji Maryjnej KEP. Kapelan stanowy Rycerzy
Kolumba w Polsce. Delegat KEP przy Krajowej Radzie Katolików
Świeckich. Autor wielu
artykułów naukowych
i duszpasterskich.

Kierownik Katedry Edukacji Medialnej na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie,
kierownik Podyplomowych Studiów z Edukacji
Medialnej tej uczelni. Był
rzecznikiem prasowym
archidiecezji krakowskiej.
Konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu
Polski.

Paulin z klasztoru na
Jasnej Górze. Definitor generalny Zakonu
św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Teolog
i pedagog, był prefektem
w Paulińskim Seminarium Duchownym w Krakowie, duszpasterzem
młodzieży skupionej we
wspólnotach Drogi Neokatechumenalnej.

Nauczyciel akademicki
w SGH. Profesor wizytujący na Northeastern
Illinois University w Chicago i Pepperdine University w Los Angeles.
Autor licznych publikacji naukowych. Członek
Komitetu Naukowego
Giełdy Papierów Wartościowych. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP
oraz ministra finansów.
Prezes Instytutu Myśli
Schumana.

Kanonista, teolog moralista, prawnik, rektor
Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Wykładowca prawa
w Europejskiej Wyższej
Szkole Prawa i Administracji w Warszawie i teologii w Uniwersytecie
Świętego Krzyża w Rzymie. Członek Redakcji
Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”, od niespełna 18 lat duszpastersko
pracujący w diecezji
Rieti we Włoszech.

Radca prawny, pracownik Biura Studiów
i Analiz Sądu Najwyższego, prodziekan Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły
Prawa i Administracji
w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie
filozofii i teorii prawa.
Autor kilkudziesięciu
publikacji naukowych
oraz licznych artykułów
o tematyce prawnej.

Działacz spółdzielczy,
ekonomista, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasa Krajowa).
Należy do ścisłego kierownictwa Światowej
Rady Związków Kredytowych (WOCCU), w Radzie
Dyrektorów.To najwyższe
stanowisko w międzynarodowych organizacjach
finansowych piastowane
w obecnym czasie przez
Polaka.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach, specjalizuje się w dziennikarstwie i komunikacji
społecznej. Sekretarz
redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych.

Ekonomistka, nauczyciel akademicki, wykłada w Górnośląskiej
Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
członek Rady Polityki
Pieniężnej, Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, Narodowej Rady Rozwoju, Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego. Autorka wielu
książek i artykułów naukowych.
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Dr hab. Krystyna
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Prof. Jan
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Jurgiel

Elżbieta
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Ks. dr Kazimierz
Kurek SDB

Ks. prof. Waldemar Cisło

Profesor nauk teologicznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Członek Międzynarodowej
Akademii Miłosierdzia
Bożego, redaktor „Leksykonu
duchowości
katolickiej” i „Biblioteki
Teologii Duchowości”.
Autor licznych książek
i artykułów z zakresu
duchowości.

Senator RP z ramienia
Prawa i Sprawiedliwości. Zasiada w senackich
komisjach: Środowiska,
ds. Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą,
Kultury i Środków Przekazu. Dziennikarz, pisarz
katolicki. Publikuje m.in.
w Tygodniku Katolickim
„Niedziela”. Kawaler
Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Autor
ponad 50 książek.

Biblista, konsultor Rady
Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu KatolickoJudaistycznego Wydziału Teologicznego UKSW
w Warszawie oraz Zakładu Egzegezy i Teologii
Biblijnej Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Prof. dr hab.
Mirosław
Piotrowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie
premier Beaty Szydło.
Związany z Prawem
iSprawiedliwością,wcześniej z Porozumieniem
Centrum i Porozumieniem Polskich Chrześcijan i Demokratów.
Poseł i senator. Samorządowiec: radny, wiceprezydent i prezydent
Białegostoku.DziaławStowarzyszeniu Rodzin Katolickich.

Minister rodziny, pracy
i polityki społecznej.
B yła s por towce m,
nauczycielem akademickim w Akademii
Wychowania Fizycznego i wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim. Członek PiS. Poseł i senator.
Współautor opracowania rządowego programu „Rodzina 500+”.

Salezjanin. Wieloletni
duszpasterz rolników.
Były krajowy duszpasterz rodzin, inicjował
powstawanie stowarzyszeń rodzin katolickich, domów samotnej matki, katolickich
ośrodków adopcyjnych.
Współtwórca Karty Praw
Rodziny. Zaangażowany w pomoc misjonarzom w Afryce.

Dyrektor sekcji polskiej
Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.Wykładowca w UKSW, obszary badań: religioznawstwo, krytyka religii, teologia fundamentalna, dialog międzyreligijny, członek Stowarzyszenia Polskich
Teologów Fundamentalnych. Autor licznych
publikacji naukowych.
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Polityk, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, profesor
Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej,
od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego
(VI, VII, VIII kadencji),
deputowany frakcji
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów,
felietonista Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”.

Profesor Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, wykładała publiczne prawo
gospodarcze, zajmowała się prawem konstytucyjnym i europejskim.
Były członek Trybunału Stanu. Poseł VII i VIII
kadencji do Sejmu RP.
Członek Krajowej Rady
Sądownictwa.
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Minister Ochrony Środowiska. Profesor nauk leśnych, nauczyciel akademicki w SGGW w Warszawie i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu.
Członek PiS, wcześniej
Porozumienia Centrum.
Pełnił funkcję ministra
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„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

koncepcja ideowa Ruchu „Europa Christi”
Powołany w ubiegłym roku Ruch „Europa Christi”
skupia środowiska zatroskane o los Starego Kontynentu.
Co myślimy, mówiąc „Europa Chrystusa”?
Jakie wartości wyznajemy? Ku czemu dążymy?
Poniżej – założenia ideowe ruchu
KS. IRENEUSZ SKUBIŚ

Kontynent Chrystusa
Pojęcie: „Europa Christi” wyraża owo Boskie
odniesienie – odniesienie nie tylko filozoficzne, ale konkretne – chrześcijańskie. Europa jest bowiem kontynentem, który przyjął
wiarę w Jezusa Chrystusa, Boga, który objawił
się człowiekowi. To objawienie zawiera się
już w Starym Testamencie, księdze religii
Izraela, której celem jest przekazanie wiary
w jednego Boga, ale Nowy Testament ukazuje nam Boga osobowego, który jest naszym
Zbawicielem i Mesjaszem. My, chrześcijanie,
wypowiadamy więc naszą wiarę, że Bóg jest
jeden, ale w trzech Osobach. Jezusa Chrystusa uważamy za drugą Osobę Trójcy Świętej.
Przyszedł On na świat, żeby go zbawić i naznaczyć obecnością Ducha Świętego, zwłaszcza po
swoim odejściu do Ojca.
Kontynent europejski przyjął wiarę w Jezusa
Chrystusa jako Boga i Zbawiciela przed 2 tys.
lat. Nastąpiło to w konkretnym czasie, konkretnej kulturze i okolicznościach. Gdy tworzyły się
księgi Nowego Testamentu, Europa była naznaczona starożytną kulturą grecką, z językiem
łacińskim i greckim, szczególnie koine, w któ-
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rym były pisane księgi Nowego Testamentu;
Ewangelia wg św. Mateusza została napisana
w języku aramejskim.
„Europa Christi” ma zatem swój zapis historyczny i jej dzieje są bardzo ważne dla historii
wiary chrześcijańskiej.

Dziedzictwo kulturowe
„Europa Christi” to Europa chrześcijańska,
która przez działalność Kościoła oraz kierujących nim ludzi dokonała wielkiego dzieła,
którym są wszystkie osiągnięcia człowieka
na polu dorobku kulturalnego i cywilizacyjnego. Dziedzictwo europejskie to dziedzictwo
chrześcijańskie, oparte na Ewangelii Jezusa
Chrystusa. Zawsze ważne dla Europejczyka
były wiara w Boga i życie wiarą, wyznaczane
i ukierunkowywane przez Dekalog, zwłaszcza
przykazania miłości Boga i bliźniego.
„Europa Christi” to temat bardzo szeroki
i dotyczy całokształtu życia Europy. Zawiera się
w życiu społecznym, kulturalnym, w działalności edukacyjnej na uniwersytetach średniowiecznych, na polu dobroczynności, w pomocy
ludziom chorym, cierpiącym, bezradnym. Wiara
w Chrystusa uruchamiała działania ludzi, którzy odkrywali w tym swoje życiowe powołanie.
Taka była m.in. rola zakonów, które prowadziły
ogromną działalność kulturotwórczą, pomagały
ludziom żyć, dokonywały odkryć. Kierunki działania ludzi były naznaczone poszukiwaniem
wartości, dobra, tego, co lepsze. Chrześcijaństwo
było niejako sprężyną rozwoju Europy, zgodnie
zresztą z innym Jezusowym poleceniem – misyjnym: „Idąc, nauczajcie wszystkie narody”(por.
Mt 28, 19). Chodzi o to, żeby człowiek wykorzystywał swoje moce i możliwości dla prawdziwego
rozwoju swojego i swojego środowiska.
O wielkości chrześcijańskiej Europy świadczą
m.in. wspaniałe zabytki w dziedzinie architektury, malarstwa, literatury, muzyki itp. Należy
to dostrzegać i pielęgnować. Ale, niestety, dzieje

Anna Szymanowska

R

uch „Europa Christi” to wielkie zamyślenie nad naszym kontynentem, nad jego
historią, kulturą, ale nade wszystko nad
dziejami człowieka w Europie. Bo najważniejszy jest człowiek. Zapis jego dziejów
ma ogromne znaczenie dla teraźniejszości
i przyszłości. Gdy mówimy „Europa Christi”,
wyrażamy przez to pewien ważny stosunek
do wartości. Wartości, które wyznaje Europa,
mają wymiar przede wszystkim religijny. Kiedy
tylko człowiek dojdzie do świadomości, zadaje
sobie pytania: Skąd się wywodzę? Kim jestem?
Jakie jest moje najgłębsze odniesienie jako
człowieka? I los człowieka jest naznaczony tym
odniesieniem, które jest odniesieniem także do
Stworzyciela, czyli do Boga.

Ołtarz adoracji „Światło Pojednania i Pokoju” wykonany dla sanktuarium w Kibeho w Rwandzie
(ołtarz otwarty). 22 października będzie wystawiony podczas kongresu w kościele przy UKSW

Europy to również krzyż cierpienia, błędy, wypaczenia, wojny, prześladowania, które nie są chlubą dla naszej historii, a które zaistniały wtedy,
gdy ludzie odsuwali Bożą naukę na bocznicę.

Utracona tożsamość
Dziś jesteśmy świadkami, że Europa traci
swoją tożsamość. Zaistniały pewne silne trendy, które chcą dokonać przerwania chrześcijańskich dziejów Europy. Widzimy, że są ludzie
wpływowi, są instytucje i środowiska, którym
zależy, żeby Europa przestała być kontynentem
chrześcijańskim.
Zapewne XX wiek, w którym nastąpiło
ogromne zniszczenie Europy i świata przez
dwie wojny światowe, spowodował zahamowania w moralności chrześcijańskiej mieszkańców Europy. Wielu ludzi bowiem zobaczyło
www.europachristi.pl

ogrom zła dokonanego przez człowieka. Nieszczęścia, które spadły na Europę, zostały
spowodowane przez odejście od Boga. Systemy ateistyczne i bezbożne, które odrzuciły
Boga, doprowadziły do hekatomby II wojny
światowej. Gułagi i obozy koncentracyjne
były dziełem bezbożnych, którzy odrzucili
Boże przykazania, Boże prawo i stanęli na
gruncie filozofii ateistycznej. Było to widoczne
w działaniach i planach bolszewików w Rosji
i nazistów w Niemczech.
W późniejszym okresie szczególnie w Europie
Zachodniej nastąpił szybki wzrost konsumpcjonizmu i hedonizmu, tzw. filozofii użycia, wspomaganej duchem liberalizmu, który sugeruje
ludziom omijać Boże prawo i wszystko, co moderowało zdrowy postęp ludzkości. Taka filozofia
zaczęła uzyskiwać pierwszeństwo. Spowodowało to również osłabienie wiary religijnej i pójście
www.europachristi.pl

w kierunku życia bez Boga, co św. Jan Paweł II
określił, że „ludzie żyją tak, jakby Boga nie
było”. I Europa zaczęła żyć duchem liberalnym, równie groźnym jak ruchy ateistyczne,
bo praktycznie powodującym odejście od wiary
i moralności chrześcijańskiej.

Powrót do korzeni
Europa powinna zachować pamięć swojej tożsamości. Powinna mieć świadomość, jakie są
jej korzenie, że tkwią one w Ewangelii i przepowiadaniu Jezusa Chrystusa, w zachowywaniu
Bożych przykazań i Bożego prawa. Zakorzenienie to ma swoje przełożenie na całokształt życia
europejskiego. Jeżeli dzisiaj Europa cieszy się
i szczyci osiągnięciami na polu techniki, cywilizacji, to jednocześnie musi pamiętać, że współczesne osiągnięcia nie wzięły się z niczego.

Filozofia, która płynęła z Ewangelii, i filozofia
dążenia do tego, co bardziej wartościowe, spowodowały rozwój nie tylko kontynentu europejskiego, ale i całej ludzkości. Inne cywilizacje, mające
swoją bogatą historię, znalazły się w jakimś
zastoju i tylko chrześcijańska jest rozwojowa.
Dzięki porządkowi zawartemu w objawieniu
Bożym można mówić o zrównoważonym rozwoju myśli ludzkiej i ogólnoludzkiej na świecie.
Źródłem tego rozwoju są myśl chrześcijańska
oraz myśl bazująca na prawie naturalnym, na
biologii i rozumnej działalności człowieka. Do
podstawowych założeń myśli chrześcijańskiej
należy szacunek do życia. Tymczasem ostatnio
obserwujemy rozwój bezbożnej myśli leninowskiej, która prowadzi do kultury śmierci. To
Lenin pierwszy na szeroką skalę wprowadził
m.in. prawo do aborcji. Obecnie na świecie zabijanie nienarodzonych dzieci staje się prawem
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dorosłych i ci, którzy bronią życia, są za swoje
przekonania karani.
„Europa Christi” jest więc poważnym wyzwaniem kierowanym w stronę nie tylko Kościoła katolickiego, ale też wszystkich Europejczyków, którzy chcą żyć w jakimś porządku
moralnym. Przede wszystkim Europejczycy
powinni odnowić swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, która została mocno rozchwiana.

Misyjne zaangażowanie
Jak widać, Ruchem „Europa Christi” kieruje nie
snobizm, lecz odpowiedzialność, a posiłkuje się on
szczególnie nauczaniem św. Jana Pawła II, który
jest mistrzem w odkrywaniu znaczenia wartości
chrześcijańskich w dziejach Europy i świata.
Ten ruch jest ważną propozycją, którą przedkładamy mieszkańcom Europy – w ogromnej
większości ludziom ochrzczonym, czyli chrześcijanom. Chrześcijaństwo dało świadectwo krwi
szczególnie w Rzymie, ale i na innych obszarach,
gdzie panowało imperium rzymskie. Pierwsi
chrześcijanie byli za wiarę prześladowani, sądzeni, zabijani. Jak jednak powiedział starożytny
pisarz chrześcijański Tertulian, „sanguis martyrum semen christianorum” – krew męczenników
nasieniem chrześcijan. W krwi męczenników
rodziło się chrześcijaństwo Europy.
Inicjatywa powołania Ruchu „Europa Christi” zrodziła się w czasie, gdy Europa niedomaga.
To ciężka choroba, która powoduje utratę tożsamości. Europa podejmuje dziś dziwne działania.
Często są one sprzeczne same w sobie. Jesteśmy
świadkami różnych decyzji Unii Europejskiej,
nacechowanej jakąś niechęcią do korzeni europejskich. Niejednokrotnie unijni urzędnicy chcą
narzucić Europejczykom nieciekawą wizję teraźniejszości i przyszłości, zaprawioną alergią w stosunku do wiary chrześcijańskiej, a przesadną
tolerancją wobec innych religii. Są zdolni zrobić
wszystko, żeby wiarę chrześcijańską z życia Europejczyków wyeliminować. Aż dziw, że czynią to
ludzie, którzy pewnie niejednokrotnie zetknęli się
z wiarą także w swoich rodzinach.

Wojna z krzyżem
Na naszych oczach toczy się niemal wojna
z głównym znakiem chrześcijaństwa – z krzyżem. Wiele instytucji zostało już tego znaku
pozbawionych, np. w europejskich hotelach
nie wolno wieszać krzyża. To samo dotyczy
biur, urzędów, nie mówiąc już o prywatnych
mieszkaniach. Nawet znak czerwonego krzyża
stał się przeszkodą i karetki pogotowia musiały
zamienić go na znak węża Eskulapa – rzymskiego odpowiednika mitologicznej postaci
greckiego opiekuna sztuki lekarskiej Asklepiosa.
Nie mogę nie wspomnieć tutaj kontrowersyjnego dla wielu czasu wypraw krzyżowych.
W średniowieczu europejskie rycerstwo podjęło
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inicjatywę obrony Bożego Grobu w ziemi Jezusa Chrystusa. W wielu opracowaniach historycznych mamy do czynienia z całkowitym
odrzuceniem idei wypraw krzyżowych. Gdyby
jednak ich nie było, czy mielibyśmy jakiekolwiek możliwości, żeby dotrzeć do pamiątek
wiary chrześcijańskiej na tamtym terenie? Idee
wypraw krzyżowych ośmieszyła szczególnie
rewolucja francuska, jej twórcy i filozofowie,
i ten duch pozostał aż do czasów dzisiejszych.
Obraz wypraw krzyżowych może nam dać wiele
do myślenia dziś, kiedy trzeba na nowo podjąć
walkę o krzyż w Europie. To nie jest już wyprawa
krzyżowa, ale wielka intencja wierzących chrześcijan, szczególnie katolików, żeby krzyż jako
znak wiary chrześcijańskiej wrócił do Europy,
tam, skąd został wyrzucony. Krzyż niezmiennie
niesie w sobie bogate treści teologiczne i kulturowe, które nadają wierzącym w Chrystusa sens
życia, nadzieję, pobudzają gorliwość religijną,
dają radość, a idee chrześcijańskie zawarte
w nauczaniu Kościoła mogą w dalszym ciągu
budować cywilizację przyszłości.

Cywilizacja życia
Cywilizacja chrześcijańska to cywilizacja życia.
Powinna ona ożywiać wszystkie działania
Europejczyków. Ewangelia jest księgą religijną
dającą wierzącym wewnętrzną treść, a zwłaszcza przypominającą o zasadach moralnych,
o przykazaniach Dekalogu, które stanowią
podstawę dla naszego życia społecznego.
Jakże ważne jest tu życie rodzinne! Kościół
bardzo promuje rodzinę – wspólnotę trwałą,
wierną, kierującą się zasadami wzajemnej
miłości i poszanowania. W katolickiej rodzinie
kobieta zajmuje poczesne miejsce. Szacunek
dla Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa,
jest wzorem szacunku dla każdej kobiety. Tam,
gdzie rodzina jest rozchwiana, gdzie ideał
rodziny jest wypaczony chociażby przez „małżeństwa” jednopłciowe, nie da się osiągnąć
celu życia społecznego, którym jest zrodzenie
potomstwa. Proponowanie różnych działań
zastępczych – np. promocja in vitro – nie prowadzi do normalności życia rodzinnego.
Jesteśmy zaniepokojeni działaniami wielu
państw europejskich, które idą w kierunku
zniszczenia zarówno życia jednostki ludzkiej
przez aborcję, jak i rodziny jako podstawowej
komórki społecznej. Niektóre kraje wprowadzają
też możliwość eutanazji – zabijania ludzi starych, chorych, a nawet na życzenie.
Ze smutkiem stwierdzamy, że media chrześcijańskie nie mają siły przebicia. Chrześcijanie są
za słabi, nie mają dostatecznych środków finansowych. Ale wydaje się, że przede wszystkim nie są
solidarni. Zauważamy, jak lewicowcy, liberałowie
umieją się wspierać i podejmują zdecydowaną
walkę o to, żeby człowiek żył ze świadomością, iż
Boga nie ma. My pozostajemy w jakimś letargu...

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

Bóg jest – mówi główne założenie Ruchu
„Europa Christi”. Chrystus także mówi nam
wszystkim: Jestem obecny! Zmartwychwstałem i jestem z wami! Idea zmartwychwstania
przyświeca naszemu ruchowi. Jest głównym
bodźcem do działań, które są pełne nadziei, że
Europa wróci do Chrystusa. On daje bowiem
najpiękniejszą wizję życia, przekonuje, że
życie człowieka zmienia się, ale się nie kończy, daje perspektywę wieczności. Chrystus
Zmartwychwstały ożywia ludzką nadzieję
i oczyszcza intencje, co jest istotne zarówno
dla życia osobistego, jak i dla jego wymiaru
społecznego.

W strukturach życia społecznego
Ruch „Europa Christi” zawiera w sobie siłę
ożywiającą całokształt życia narodów Europy
i powinien wejść w struktury życia społecznego. Nadaje bowiem sens wszystkim ludzkim
poczynaniom. Nade wszystko zaś przypomina
rodzinom chrześcijańskim i poszczególnym
ludziom, że religia jest dla człowieka wielką
przygodą. Przeżywanie życia z Bogiem jest
czymś niezwykłym w jego życiu, dającym radość
i poczucie sensu.
Założenia Ruchu „Europa Christi” należą
do podstawowych i stanowią o perspektywie
życia każdego człowieka. W ruchu tym trzeba widzieć wielkie możliwości dla każdego
człowieka, który ma ambicje, żeby pomóc
drugiemu i społeczności ludzkiej. Przeżywa
ona ogromny kryzys i dramat istnienia, spowodowany przez ruchy ateistyczne, laickie,
bezbożne i masońskie, które odebrały ludziom
Boga i pogrążają ich w wewnętrznej pustce,
rozpaczy i beznadziei i nic innego w zamian
nie proponują.
W tej sytuacji Europa musi na nowo zobaczyć swoją tożsamość, nakreśloną przez dzieje
chrześcijaństwa na naszym kontynencie. Jak
wspomniałem, nie była to historia wyłącznie
pozytywna. Mieliśmy do czynienia z destrukcją,
ze zniszczeniem moralności, ze zdziczeniem
obyczajów. Świadectwem tego są wojny światowe, które pokazały, że człowiek wywodzący się
ze środowiska kulturalnego może stać się barbarzyńcą. Świadczą o tym wyraziste przykłady
Rosji bolszewickiej i Niemiec, gdzie bezbożna
ideologia dokonała spustoszenia moralnego,
a programy satanistyczne opanowały wiele
ludzkich serc.
Dlatego musimy ciągle pamiętać i przypominać, że obok zła i brzydoty spustoszenia
mieliśmy w Europie prawdziwych bohaterów i świętych, wspaniałych mężów, którzy
budowali cywilizację miłości, wprowadzali
postęp w naukach technicznych, medycznych
i w innych dziedzinach życia. Osiągnięcia Europejczyków są niebywałe. Europa może poszczycić się tym, że dała grunt dla dokonań cywilizawww.europachristi.pl

cyjnych ludzkości. My, świadomi chrześcijanie,
katolicy, jesteśmy przekonani, że nie możemy
zostawić Europy w sytuacji ciężkiej duchowej
choroby, zwłaszcza że zauważamy też wiele
dobrych nurtów odrodzeńczych. Działalność
Kościoła katolickiego ma ogromne znaczenie
dla rozwoju moralnego i duchowego Europy
i jej mieszkańców.
Popatrzmy: na Starym Kontynencie są nas,
chrześcijan, miliony. Te miliony europejskich
chrześcijan dają się pokonać stosunkowo niewielkiej grupie ateistów i liberałów, którzy
narzucają pogański, bezbożny styl życia. Tymczasem człowiek, który utraci Boga, staje się
istotą samotną, pozbawioną najważniejszego
odniesienia. Nie powinniśmy więc do tego
dopuścić. Chrześcijanin nigdy nie jest osamotniony. Jest przesiąknięty wiarą, nadzieją
i miłością. Przed każdym członkiem Ruchu
„Europa Christi” stoi więc wielkie zadanie
ewangelizacyjne.

Nowe drogi Europy
Poszukujemy wciąż nowych dróg, by przywrócić Chrystusa świadomości europejskich
chrześcijan. Chrystus jest Bogiem obecnym.
Trzeba szczególnie mówić o obecności Jezusa
w Eucharystii. Ludzie, którzy głoszą Ewangelię,
przekonują, że Europę może ocalić adoracja.
Na pewno chrześcijanie muszą też wrócić do
modlitwy codziennej. Trzeba na nowo ożywić
myśląc
jczyzna
kult Najświętszego Sakramentu we wszystkich
naszych wspólnotach parafialnych. Duszpasterze powinni stać się prawdziwymi misjonarzami
Jezusa Chrystusa – po to przyjmowali święcenia
kapłańskie.

jczyzna








Dlatego jako Ruch „Europa Christi” podejmujemy także starania, by św. Jan Paweł II
został ogłoszony patronem Europy. Nikt
bowiem w ostatnich stuleciach tak jak on nie
rozeznawał roli chrześcijaństwa na tym kontynencie. Również jego nauczanie dotyczące
życia małżeńsko-rodzinnego może stać się
przedmiotem głębokiej refleksji uczestników
klubów „Europa Christi” (patrz: „Familiaris
consortio”). Mamy też wiele materiałów dyktowanych nam przez prasę i wydawnictwa
katolickie, które mogą być w pełni wykorzystywane przez kluby „Europa Christi”.
Stajemy więc przed bardzo ważnym i konkretnym zadaniem. Jesteśmy w przededniu
kongresu „Europa Christi”, który będzie kolejnym przyczynkiem dla misyjnej działalności
naszego ruchu. Prośmy Matkę Najświętszą,
która króluje na Jasnej Górze w Częstochowie i która była obecna przy założeniu Ruchu
„Europa Christi”, by zechciała otoczyć ten ruch
swoją macierzyńską opieką. By Jej słowa, kierowane do Syna w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie
wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie” (por.
J 2, 5), były słyszane w Polsce, w Europie i na
świecie i stały się inspiracją dla tych, którzy
podejmują założenia Ruchu „Europa Christi”.
Ks. inf. Ireneusz Skubiś
Honorowy redaktor naczelny
Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”,
moderator Ruchu „Europa Christi”

podejmuje problematykę wierności Bogu i Ojczyźnie
wspiera kulturę opartą na wartościach chrześcijańskich i narodowych
służy wychowaniu w duchu polskim i katolickim
wspiera działania nawiązujące do chrześcijańskich korzeni Europy
podejmuje prace charytatywne
wspomaga media katolickie

myśląc

jczyzna
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Św. Jan Paweł II patronem Europy
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Ruch „Europa Christi” chce wspierać działania duszpasterzy pracujących we wspólnotach parafialnych, jednocześnie chce dać
pewne możliwości zewnętrzne, sprzyjające
rozwojowi działalności ewangelizacyjnej.
Dlatego proponuje zwoływanie kongresów
krajowych i międzynarodowych, które mają
pobudzać konkretne inicjatywy na rzecz
reewangelizacji naszego kontynentu. Czynimy starania o tworzenie w Europie klubów „Europa Christi”. Będą one pogłębiać
znajomość kultury chrześcijańskiej i wiedzy
religijnej oraz podejmować studium różnych
działań społecznych, kulturalnych, charytatywnych, edukacyjnych i tych, które dotyczą specyficznych form i działalności ludzi
chcących coś dobrego czynić dla siebie, dla
rodziny czy swojej społeczności.
W Polsce działają kluby inteligencji katolickiej. Nawet w czasach trudnego okresu
komunistycznego odgrywały one cenną rolę
społeczną. Podobną rolę mogą odgrywać kluby
„Europa Christi”. Mają wielkie możliwości działania, inspirowane przez pomysłowość
ludzi. Mogą one realizować swoje założenia
na terenie państw europejskich i nawiązywać
współpracę z duszpasterzami we wspólnotach
parafialnych. Dbając o czystość wiary, są w stanie podejmować studium problemów, które
niesie współczesność.
W Polsce Ruch „Europa Christi” ma do dyspozycji przede wszystkim materiały, które pozostawił
św. Jan Paweł II podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
Papież Polak odwiedził wiele krajów europejskich
i tam również zostawiał cenne wskazówki. Przypomnę tu jego pielgrzymki do Francji i słynne
słowa: „Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem?".

2016-10-13 15:01:32

Zapraszamy do współpracy
www.myslacojczyzna.pl myslacojczyzna@gmail.com

www.myslacojczyzna.pl

Jeśli chcesz otrzymywać publikację „Europa Christi”, prześlij swój adres
lub adres mailowy na: honorowy@niedziela.pl

myslacojczyzna@gmail.com

Prosimy o wsparcie

www.europachristi.pl
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Chryste, Panie i Władco narodów Europy!
Ruchu „Europa Christi”,
pragniemy uprosić Twoje Miłosierne
MSercey, przedstawiciele
o łaskę otwarcia oczu i sumień miesz-

kańców Starego Kontynentu na to, że drugim
imieniem Europy jest imię: „Europa Christi”
– Europa Chrystusowa.
Panie i Zbawicielu, przyszedłeś na nasze
ziemie 2 tys. lat temu. Zostały one zroszone krwią męczenników i stały się zasiewem
nowych chrześcijan. Twoja Ewangelia, oparta
na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, przez
wieki budowała nową kulturę ludów i narodów
Europy. Wśród twórców tej kultury byli wielcy święci. Naznaczeni przez Ducha Świętego
w modlitwie i pracy dali Europie wielki dar
umiłowania prawdy, dobra i piękna. Znalazło
to swój wyraz we wspaniałych świątyniach,
dziełach architektury i sztuki, literatury, muzyki, w zamyśleniu filozoficzno-teologicznym,
a zwłaszcza w szkołach i na uniwersytetach
oraz w zakonach i w działalności dobroczynnej.
Wszystkim tym dziełom patronował Twój krzyż.
W ostatnich czasach zauważa się w Europie
odejście od wiary i moralności chrześcijańskiej. Niektóre narody pierworodne wobec
chrześcijańskiego dziedzictwa Europy zstępują
na drogi szeroko pojętego ateizmu, bezbożnictwa. Wierzący chrześcijanie stali się w nich
mniejszością.
Dlatego dziś wołamy do Ciebie, Panie: Daj
łaskę wiary silnej i przekonywającej tym,
którzy pozostali Twoimi wyznawcami.

Pomóż, Panie, ludziom
nauki i kultury odkrywać
wspaniałe dziedzictwo
chrześcijańskie. Obudź
w nich potrzebę najwyższej, Bożej mądrości
i piękna, którego kultura
chrześcijańska jest
odzwierciedleniem
Daj łaskę apostolskiej gorliwości duchowieństwu i świeckim. Niech z entuzjazmem
podejmą pracę nad chrześcijańskim sumieniem człowieka, które kształtuje jego życie
wewnętrzne, niech budują na modlitwie
i adoracji. Niech dodaje im sił moc sakramentów świętych. Pomóż, Panie, ludziom
nauki i kultury odkrywać wspaniałe dziedzictwo chrześcijańskie. Obudź w nich potrzebę
najwyższej, Bożej mądrości i piękna, którego kultura chrześcijańska jest znakomitym odzwierciedleniem. Prowadź ich na górę
przemienienia, by zachwycili się pięknem
stworzenia odnowionego przez Twoje zbawcze działanie i łaskę. Prowadź na tę górę

uniwersytety – niech powstają intelektualne
elity katolickie i chrześcijańskie, które będą
przekonywać maluczkich do Ciebie.
Wejrzyj, Panie, na życie polityczne Europy,
daj przedstawicielom władzy łaskę postrzegania życia wspólnot narodowych jako ośrodków sprawiedliwości i solidarnego budowania
civitas Dei – państwa Bożego. Niech życie
polityczne narodów Europy opiera się na
zasadach katolickiej nauki społecznej, niech
ma na uwadze dobro rodziny, dobro każdego człowieka, niech broni życia od poczęcia
do naturalnej śmierci.
Błogosław, Panie, wszystkim inicjatywom
uwzględniającym prawdziwy postęp i rozwój
cywilizacyjny – niech te działania wpisują się
w Boży nakaz: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”.
Panie Jezu, daj wszystkim ludom Europy
łaskę zrozumienia, że tylko w Bogu można
znaleźć spełnienie ludzkich pragnień, oczekiwań i nadziei, tylko On nadaje sens naszemu
bytowi na ziemi.
Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, te nasze
zamyślenia wypowiadamy w duchu założeń
Ruchu „Europa Christi”. Przyjmij je i oświeć
nasze serca, byśmy umieli być skutecznymi głosicielami ewangelicznego przesłania
i całym sercem przylgnęli do Twojego Najświętszego Miłosiernego Serca. Amen.
Ks. Ireneusz Skubiś
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Aby Święty Papież Jan Paweł II
został Patronem Europy
BISKUP JÓZEF ZAWITKOWSKI
Boże po trzykroć Święty.
Jan Paweł II, słowiański Papież,
wołał w Polsce: Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi!
Runął wtedy mur niezgody
i spadły kurtyny nienawiści.
Dziś, gdy rządy bezbożnych
odrzucają wszelkie wartości
kultury chrześcijańskiej, błagamy:
Niech święty Papież jedności
chrześcijańskiej Europy będzie
jej patronem i niech spełnią się
jego słowa. Niech zadrży ziemia,
zagra róg, bo nic nad Boga
i któż jak Bóg.
Duchu Święty, Boże,
odnów oblicze Europy.
Boże, Ojcze narodów,
Jezu Chryste, Odkupicielu,
Duchu Święty, który wszystko
czynisz świętym i mocnym.
Europa jest ziemią odkupioną,
namaszczoną chrztem
i naznaczoną krzyżem.
Europa jest Chrystusowa.
Dziś, gdy bezbożni odrzucają
wszystko, co jest kulturą i wartością
chrześcijańską, wołamy:
Duchu Święty, zstąp
i odnów oblicze ziemi,
tej ziemi – chrześcijańskiej Europy.

„

Nową jedność Europy,
jeżeli chcemy, by ona trwała, winniśmy budować na tych
duchowych wartościach, które ją
kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności
kultur i tradycji poszczególnych
narodów. Ma to być wielka
Europejska Wspólnota Ducha.
Jan Paweł II
Watykan, 3 grudnia 2001 r.

uropa to wielkie dziedzictwo i wielkie
wyzwanie. Jednocześnie w tej samej
EEuropie
rozprzestrzeniają się relatywizm

etyczny i fałszywy ekonomiczny dogmatyzm. Przestrogą dla świata staje się
nauczanie św. Jana Pawła II na temat relatywizmu etycznego, prowadzącego do niebezpiecznych koncepcji poznawczych, które
utraciły wszelką wrażliwość na zagadnienia

www.europachristi.pl

osoby ludzkiej. Da się to zauważyć chociażby w prawodawstwach holenderskim i belgijskim, legalizujących nie tylko aborcję, ale
nawet eutanazję dzieci. Ma to destrukcyjne
skutki, gdyż prowadzi do „utraty kontaktu z obiektywną prawdą, a w konsekwencji z fundamentem, na którym opiera się
ludzka godność" (Jan Paweł II, encyklika
„Fides et ratio” nr 90) .

Kard. Stanisław Dziwisz
Przyjaciel i przez wiele lat
osobisty sekretarz
papieża Jana Pawła II
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zadanie dla Europy

Jak odzysk ać
Europę
dla Chrystusa

Modlitwa ludzi Europy
BP JÓZEF ZAWITKOWSKI

Zdjęcia: Artur Stelmasiak

Boże, Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu!
Twoim słowem wszystko się stało.
Dla ziemi utwierdziłeś fundamenty,
a morzu postawiłeś granice.
Twoje są czasy i pokolenia.
Wyprowadziłeś nas z domu niewoli
do ziemi wolności,
a w sumieniu i w sercu
wypisałeś nam prawo przymierza:
Ja będę ci Ojcem, ty będziesz mi synem.

Konferencji prasowej przewodniczył bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP

przedsięwzięcie, które narodziło się
w redakcji Tygodnika Katolickiego „NieWdziela”,
zaangażowani są: dwie uczelnie,

Senat RP, naukowcy, politycy oraz duchowni
z różnych europejskich państw. Wszyscy razem
zastanawiają się, jak odzyskać Europę dla
Chrystusa. – Chcemy, by Europa powróciła
do imienia Chrystusa – mówi ks. inf. Ireneusz
Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, pomysłodawca Ruchu „Europa Christi”
i inicjator kongresu. Podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu
Polski tłumaczył on ideę kongresu, który
odbywa się w dniach 19-23 października br.
w Częstochowie, Łodzi i Warszawie.
Kongres jest odpowiedzią na kryzys Europy, a jego uczestnicy rozmawiają o potrzebie
powrotu do jej chrześcijańskich fundamentów.
– Unia Europejska zapomniała o chrześcijańskich korzeniach Europy. Chrześcijaństwo
nie znalazło się w jej zapisach traktatowych.
Można zaobserwować wręcz pewną alergię
instytucji unijnych na chrześcijaństwo. Oznacza to utratę europejskiej tożsamości, a toż-

XIV

nr 2 . 19-23 października 2017

samość Europy to tożsamość chrześcijańska
– uważa ks. Skubiś.
Uczestnicy kongresu zamierzają wystosować apel, by św. Jan Paweł II został ogłoszony
patronem kontynentu europejskiego. – Szukamy wartości chrześcijańskich, na których
Europa jest zbudowana, na co wielokrotnie
zwracał nam uwagę św. Jan Paweł II. Troska
o powrót do tych wartości jest sprawą nie tylko
Kościoła, ale także przedstawicieli władz państwowych – mówi bp Artur Miziński, sekretarz
generalny KEP.
Kongres rozpoczyna się w duchowej stolicy Polski modlitwą na Jasnej Górze oraz
sesją w auli redakcji Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”. Kolejnym przystankiem dyskusji
jest Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
w Łodzi, a później uczestnicy przenoszą się do
stolicy – na Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz do Senatu RP. – Ponowne
odkrycie chrześcijańskich korzeni Europy leży
w interesie narodu polskiego, który musi znać
swój fundament, aby na nim budować współczesną wspólnotę. Izba wyższa polskiego par-

Duchu Święty, co rozwaliłeś mury wrogości
i kurtyny nienawiści.
Teraz spójrz – na mędrców, co ulepili sobie golema
na własną zgubę.
Spójrz na rozpad kultury, cywilizacji, ładu, moralności
i wszelkich wartości.
Zstąp na ziemię samounicestwienia, na ludzi
chaosu, kłamstwa i obłędu. Krąż i wybaw nas
od głupoty, co udaje mądrość, od kłamstwa udającego
prawdę, od nienawiści udającej miłość,
od rozwiązłości, co udaje wolność.
Przybywaj szybko, oświeć nas i prowadź, Drogowskazie
wbity na rozstajnych drogach kosmosu.
Przyjdź i niech się staną nowe niebo i nowa ziemia,
jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Zgrzeszyliśmy,
ale nie dałeś na pohańbienie
dziedzictwa swojego.
Gdy przyszła pełnia czasu,
zesłałeś nam Syna swego jednorodzonego,
aby przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie
nas odkupił.
To On prosił za nami, abyśmy byli jedno!
Ta ziemia jest Chrystusowa,
nabyta za cenę Jego Krwi.
Krew męczenników, co wsiąknęła w tę ziemię,
stała się posiewem chrześcijan – ludzi Chrystusowych:
„Christiani sunt!” – zawołał świat.
Grecja dała wam mądrość, Rzym – prawo,
a my niesiemy światu miłość.
Po tym poznają, że jesteśmy Chrystusowi,
jeśli miłość mieć będziemy – jedni ku drugim.
To jest nowe przykazanie,
abyśmy się wzajemnie miłowali.

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” – to hasło międzynarodowego
kongresu, który odbywa się w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. – Szukamy wartości chrześcijańskich, na których
zbudowana jest Europa i bez których nie ma przyszłości –
podkreśla Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP
ARTUR STELMASIAK

Boże Wszechmogący, więc za świętym Janem Pawłem II
z dolin tej ziemi wołamy:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi – Europy.

Stanisław
Karczewski,
marszałek
Senatu RP

Ks. dr Zenon
Hanas, prowincjał
Stowarzyszenia
Apostolstwa
Katolickiego

lamentu to miejsce, które chciałbym, aby
służyło budowaniu wspólnoty Polaków – mówi
marszałek Senatu Stanisław Karczewski. –
Cieszę się, że możemy rozmawiać w Senacie
o wartościach chrześcijańskich w Europie, bo
bez tych wartości Europy nie będzie.
Wizja zjednoczonej Europy była pomysłem
ludzi wierzących, takich jak Robert Schuman
i Alcide de Gasperi, którzy są kandydatami na
ołtarze. Niestety, w wielu kręgach europejskich
bardziej popularny jest komunistyczny polityk
Altiero Spinelli niż faktyczni założyciele UE.
– Przecież Schuman każdy dzień zaczynał od
Mszy św. i nie krył się ze swoją wiarą. Mówił,
że Europa będzie chrześcijańska albo jej nie
będzie w ogóle – przypomina Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna „Niedzieli”. – Dlatego
nasz tygodnik pokazuje prawdę o ojcach zjednoczonej Europy, „świętych w garniturach”,
politykach, którzy swoją siłę czerpali z wiary
– wyjaśnia.
www.europachristi.pl

Europo chrześcijańska!

Amen.

(Hymn ruchu - Europa Christiana)
Maestoso
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Europa to Dobra Ziemia, bo naznaczona chrztem Chrystusowym.
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Jezu Chryste, Odkupicielu!
W testamencie Krzyża dałeś nam swoją Matkę,
aby była Matką nas wszystkich, wierzących.
Niewiastę, co zdepcze głowę węża, moc szatana,
pełną łaski, do nieba wziętą i Królową świata.
Zwycięska Królowo! Zwyciężyłaś, więc zwyciężaj!
Okaż, że jesteś Matką!
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2. Pierworodną Córą byłaś
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naszym Królem
w krzyżu nasze jest zwycięstwo!

krwią mę - czeń-ską na - ma -Chrystus
szczo - na.zawsze

Trwałaś w Wieczerniku z Apostołami,
na modlitwie oczekując spełnienia obietnicy.
Królowo Apostołów, Matko Kościoła,
proś Boga z nami, aby święty Jan Paweł II
został patronem Chrystusowej Europy.

2. Pierworodną Córą byłaś
2. Pierworodną Córą byłaś
i radosną
Służebnicą,
i radosną Służebnicą,
obyś
obyśnigdy
nigdysię
sięnie
niestała
stała
zapłakanąniewolnicą.
niewolnicą
zapłakaną

Janie Pawle, teraz przyjdź...
Słowa swoje zamień w czyn,
niech zadrży ziemia, zagra róg,
bo nic nad Boga i któż jak Bóg.

3. Pozostaniesz
Chrystusowa,
gdy zachowasz
Świadków męstwo.
gdy
zachowasz
Świadków
męstwo.
Chrystus
zawsze
naszym Królem
w krzyżuzawsze
nasze jest
zwycięstwo!
Chrystus
naszym
Królem,
w krzyżu nasze jest zwycięstwo!
4. Spraw to Matko Miłosierdzia

www.europachristi.pl

niewolnicą

U
3. Pozostaniesz
Chrystusową,

4. Spraw to, Matko Miłosierdzia,

4. Spraw to Matko Miłosierdzia
by na Starym Kontynencie
by na starym kontynencie
takna
jakpoczątku:
na początku:
było było
tak, jak
jednajedna
myśl myśl
i jedno
serce.serce.
i jedno

3. Pozostaniesz Chrystusową,

by na starym kontynencie
było tak, jak na początku:
jedna myśl i jedno serce.

19-23 października 2017 . nr 2

XV

C
H
E U R O PA
I
S
T
I

E UROPA C HRISTI

Międz yna rodow y kongr es
„ot wór zcie dr z wi chrystusowi!”
19-23 października 2017 r.
CZĘSTOCHOWA – ŁÓDŹ – WARSZAWA

Częstochowa 19 października godz. 21.00 – Jasna Góra: Apel Jasnogórski
			
20 października godz. 11.00 – aula Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ul. 3 Maja 12
Łódź 21 października godz. 11.00 – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, ul. Narutowicza 86
Warszawa 22 października godz. 9.00 – Msza św. – przewodniczy kard. Robert Sarah,
							
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Dewajtis 3
				
godz. 11.00 – aula im. Jana Pawła II UKSW, ul. Dewajtis 5
		

23 października godz. 10.30 – Senat RP, ul. Wiejska 6 (obowiązują zaproszenia imienne)
godz. 16.00 – Galeria Porczyńskich, pl. Bankowy 1

NA KONGRESIE WYSTĄPI PONAD 40 WYBITNYCH OSOBISTOŚCI Z POLSKI I EUROPY
WŚRÓD NICH:

Kardynał Robert Sarah

prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
„Bóg albo nic. Czy możliwe jest odwoływanie się do wartości chrześcijańskich bez Chrystusa” –
UKSW, Warszawa (22 X)
„Współczesne formy kolonializmu” – Senat RP, Warszawa (23 X)

Kardynał Stanisław Dziwisz
„Św. Jan Paweł II patronem Europy” – Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, Częstochowa (20 X)

Arcybiskup Kyrillos Kamal William Samaan OFM

z Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego, biskup Asjutu w Egipcie
„Świadectwo: Dramat wojny na Bliskim Wschodzie. Czego Bliski Wschód potrzebuje od Europy” –
Galeria Porczyńskich, Warszawa (23 X)

Doktor Armando Tarullo z Włoch
„Wartości chrześcijańskie w polityce i ekonomii współczesnej Europy” –
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania, Łódź (21 X)

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów –
ks. inf. Ireneusz Skubiś – moderator Ruchu „Europa Christi”
Organizatorzy:

Sponsor strategiczny

Sponsor główny

Patroni medialni:

Sponsorzy:

www.europachristi.pl
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