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E UROPA C HRISTI
Święty Jan Paweł II
Papież Tysiąclecia
doktorem Kościoła
i patronem Europy
ks. Ireneusz Skubiś,
założyciel i moderator
ruchu „Europa Christi”

III

Międzynarodowy Konzechciał ogłosić św. Jana
gres Ruchu „Europa ChriPawła II doktorem Kościoła
sti” 2019 trwa. Jesteśmy
i współpatronem Europy. To
pod wrażeniem warszawskiej
ogromna radość dla Ruchu
sesji Kongresu na Uniwer„Europa Christi” i dla mnie,
sytecie Kardynała Stefana
jego założyciela i moderatora. Zawsze uważaliśmy, że
Wyszyńskiego, na którą przybyło kilkaset osób – chłopców
Europa potrzebuje wodza,
i dziewcząt, ludzi młodych Ks. Ireneusz
nauczyciela oraz szczególnego przewodnika i patrona.
i starszych, wszyscy żywo zain- Skubiś
teresowani poruszaną probleUpatrywaliśmy takiej osomatyką płyną z Karty Praw Rodziny.
bowości w św. Janie Pawle II, który
W szczególny sposób oczekiwaliśmy na stałe zaszczepił w Europie ogrom
na wykład kard. Stanisława Dziwi- mądrości, wiedzy i zapału, który na
sza pt. „Jan Paweł II patronem Europy nowo rozpalił w mieszkańcach naszego
i doktorem Kościoła”. Ten temat wzbu- kontynentu i świata tę radosną ewandził wyjątkowe zainteresowanie po geliczną myśl, że Chrystus jest jedynym
otrzymaniu z sekretariatu przewodni- Zbawicielem świata i tylko On może
czącego Konferencji Episkopatu Polski ocalić Europę. Przylgnęliśmy mocno do
informacji, że abp Stanisław Gądecki tej myśli, jak złota nić przewijała się
w imieniu KEP przedłożył papieżo- ona przez obrady trzech międzynarowi Franciszkowi oficjalną prośbę, by dowych kongresów „Europa Christi”.

Układając programy poszczególnych
kongresów, zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy wizję św. Jana Pawła II.
W ten sposób Papież Słowianin stał się
patronem nie tylko kongresów „Europa
Christi”, ale patronem całego ruchu.
Podjęliśmy w naszym ruchu doniosłą decyzję, aby zabiegać u papieża
Franciszka o ogłoszenie św. Jana
Pawła II współpatronem Europy,a
także doktorem Kościoła. Pamiętamy,
z jak ogromną kompetencją i głębokim
rozeznaniem ojciec święty postrzegał
Stary Kontynent. Dotyczyło to nie tylko
Europy w wymiarze geograficznym, ale
jako kolebki emanującej z niej na cały
świat kultury chrześcijańskiej. Dlatego
jego wielka troska o losy Europy przekładała się zawsze na troskę o losy
całego ziemskiego globu. Jeżeli upadnie
Europa i jej chrześcijańska tożsamość,
to upadnie cały świat.
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Ks.Ireneusz Skubiś

Europa Christi
Mamy ponadto świadomość, że święty
papież z Polski, Jan Paweł II był człowiekiem, który w niezwykły sposób znał
i czuł Europę. Jego liczne pielgrzymki
nie tylko do ojczyzny, ale do wielu krajów Europy i świata dowodziły apostolskiej i ewangelicznej troski o losy
chrześcijaństwa, szczególnie w Europie.
Ojciec święty miał świadomość, że dla
chrześcijaństwa w Europie i na świecie
nadchodzą trudne dni. Dostrzegał wielkie zagrożenia, które konsekwentnie

Kard. Stanisław Dziwisz błogosławi
tej akcji. Przekazał mi kopie woluminów
zawierających 14 tys. podpisów złożonych przez Hiszpanów pod petycją do
ojca świętego.
Tym większa wdzięczność dla polskich biskupów za podjęcie tej ważnej inicjatywy. To projekt o wymiarze
globalnym, korzystny i cenny w obliczu zagrożenia wiary chrześcijańskiej.
W czasach skrupulatnie przygotowanego planu ateistów i wrogów Boga

Podjęliśmy w naszym ruchu doniosłą decyzję, aby
zabiegać u papieża Franciszka o ogłoszenie św. Jana
Pawła II współpatronem Europy, a także doktorem
Kościoła
planowały i przygotowywały światowe
ośrodki ateizmu i pogaństwa. Okres pontyfikatu Jana Pawła II należy do czasu
szczególnego oddziaływania papieża na
dzieje Europy i świata. Przejawiał żywe
zainteresowanie ewangelizacją oraz tożsamością i integralnością kultury chrześcijańskiej. Jego postawa i wewnętrzna
siła duchowa dawały oparcie Kościołowi
powszechnemu. Papież wiedział i czuwał – takie myślenie kierowało jego
pontyfikatem.
Przeczuwał, że przyjdą czasy globalnego ataku na religię chrześcijańską,
szczególnie w Europie. Przygotowywał
ją do odparcia tego ataku. Pokładał wielką ufność i zawierzył młodzieży świata, że przesiąknięta prawdą i miłością
zwróci się do Chrystusa i Jego Ewangelii, że tu znajdzie oparcie i nadzieję.
Dlatego do samego końca wytrwale
towarzyszył światowym dniom młodzieży i był pewien, że każdego roku
wydadzą one bogate owoce.
Dzisiaj przeżywamy wielką radość,
że polscy biskupi podjęli ważną decyzję
i wystąpili do papieża Franciszka, by
wywyższył św. Jana Pawła II i uczynił go
patronem Europy i doktorem Kościoła.
Ten koncept nie należy do zupełnych
nowinek. Myśl kiełkuje w sercach wielu
Europejczyków od dłuższego czasu.
Ruch „Europa Christi” podjął tę inicjatywę od początku swojego istnienia: już
w 2016 roku zaczęliśmy w tej sprawie
zbierać podpisy i mamy ich ponad 18 tys.
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i Kościoła chrześcijanie muszą mieć
świadomość swojej liczebnej potęgi. Jest
nas jeszcze bardzo wielu, w Europie są
nas miliony, a garstka bezbożników,
intelektualnych terrorystów, ideologów
gender, którzy wprowadzają zamęt
do spokojnego życia Europejczyków,
zaczyna dominować nad chrześcijańską większością i narzuca jej swój spo-

nia dotychczasowej wizji rodziny.
Ideologia tej karty jest wymierzona
przeciwko demografii w Europie, której sytuacja pod tym względem jest
agonalna. W opozycji do tej ideologii
mamy Kartę Praw Rodziny, proroczo
przewidziany przez Jana Pawła II
doskonały dokument, dany nie tylko
biskupom, ale rządzącym państwami
Europy i świata, by bazując na prawie przyrodzonym i oczywistej logice
płynącej z rozumu mogli uratować
ludzkość przed straszliwą zapaścią
przygotowywaną przez gender i światopogląd ateistyczny.
Gdy słuchamy dzisiaj wypowiedzi
św. Jana Pawła II, gdy wczytujemy się
w jego myśli zawarte w dokumentach
i publikacjach, nabieramy przekonania,
że jest to postać, która może wspomóc
działania ewangelizacyjne oraz broniące chrześcijaństwa i wiary, a także
moralności, na której straży stoi Dekalog. Kościół w Europie potrzebuje wielkiego mędrca na dzisiejsze czasy, który
jasno wyznacza drogi uczonym i pasterzom przewodzącym ludom i narodom
Europy. Jako patron Europy może stać
się odniesieniem nie tylko dla wierzących chrześcijan Starego Kontynentu,
ale i dla przywódców państw, polity-

Dlatego dzisiaj pragniemy zaprosić polskich
katolików, by zechcieli w dalszym ciągu składać
podpisy pod prośbą, by papież Franciszek
ogłosił św. Jana Pawła patronem Europy
i doktorem Kościoła
sób życia i bytowania. Sposób, który
przede wszystkim narusza biologię,
prawo naturalne i wielkie dziedzictwo
budowane na greckiej filozofii, prawie
rzymskim i Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Musimy mieć na względzie, że ideologia gender powstała, by zniszczyć
religię chrześcijańską. To, że działa
ona w sposób bezwzględny i posługuje
się niezwykle skutecznymi metodami
powinno zastanowić ludzi wierzących
w Europie, tych, którym są bliskie cenne
wartości kultury europejskiej i chrześcijańskiej.
Karta LGBT jest symbolem zawłaszcze-

ków, animatorów życia gospodarczego
i kulturalnego.
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” –
wezwanie św. Jana Pawła II z dnia inauguracji pontyfikatu 22 października
1978 roku jest ciągle obecne w nauczaniu tego papieża. To zawołanie przyjął
jako własne Ruch „Europa Christi”.
Dlatego dzisiaj pragniemy zaprosić polskich katolików, by zechcieli w dalszym
ciągu składać podpisy pod prośbą, by
papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła
patronem Europy i doktorem Kościoła.
Ks. Ireneusz Skubiś

