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Korzenie Europy są w Maryi
„Do mnie wróć zbawię Cię cała Europo”,
mówi Bóg przez Roberta Schumana i Alcide De Gasperi,
którzy wołają o Jedność Solidarność i Pokój w Chrystusie.
W 100 rocznicę objawień Matki Bożej Pokoju w Fatimie, Polacy i inne Narody rozpoczną 12 marca
2017 r. drogę do „Korzeni Europy” na Jasnej Górze.
"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością bliźniego i Różańcem.
Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń,
której używając Polska odniesie zwycięstwo - to Różaniec” (Kardynał August Hlond)
„Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy powstaną, których Maryja ukształtuje i
wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy. Kiedy i
jak to się stanie Bogu jedynemu wiadomo, co do nas – milczmy, módlmy się, prośmy, działajmy”
(Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny”)
W czerwcu 2016 r. zawiązał się w Częstochowie, u stóp Jasnej Góry, Ruch „Europa Christi”.
Osoby zebrane w Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” dokonywały refleksji nad bieżącą sytuacji
Europy, która przeżywa swoisty kryzys kulturowy i religijny. Z wypowiedzi uczestników dyskursu wynikły
postulaty, by Polacy ożywili swoje zamyślenie, biorąc pod uwagę, że podczas różnych zagrożeń dla wiary
chrześcijańskiej Polska okazywała się jako antemurale christianitatis – przedmurze chrześcijaństwa.
„Europa Christi” jest ruchem opartym na kulturze chrześcijańskiej, strukturach oraz
koncepcjach funkcjonowania społeczeństwa opartego o filozofię grecką, prawo rzymskie i wiarę
chrześcijańską, która za swoją konstytucję ma Ewangelię Jezusa Chrystusa.
Tradycja chrześcijańska jest obecna na całym kontynencie europejskim. To pomniki literatury,
muzyki, architektury i całokształtu życia narodów Europy, które po przyjęciu chrztu św. w Kościele
odnajdywały swoją siłę, nadzieję i twórcze działania. Wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne świata naznaczone
są obecnością europejskiej kultury i przesłania, które zawsze było przekazem ewangelicznym.
W nawiązaniu do powyższych przesłanek Ruch „Europa Christi” rozpoczyna swoje działanie od
pielgrzymki na Jasną Górę w intencji rychłej beatyfikacji założycieli Zjednoczonej Europy Sług Bożych:
Roberta Schumana i Alcide De Gasperiego, których procesy beatyfikacyjne toczą się obecnie w Watykanie.
W pielgrzymce weźmie udział delegacja z Italii. Przybędzie Maria Romana De Gasperi, córka Alcide De
Gasperiego wraz z wicedyrektorem Fundacji De Gasperi z Rzymu oraz o. prof. Bernardo Ardura,
postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.
Pielgrzymkę rozpoczniemy na Jasnej Górze podczas Apelu Jasnogórskiego 11 marca 2017 r.
godz. 21.00, który poprowadzi J. E. Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W niedzielę 12 marca o
godz. 9.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem J. E. Bpa
Artura Mizińskiego, sekretarza KEP. Po Mszy św., w auli o. Kordeckiego, odbędzie się spotkanie
pielgrzymów z postulatorem procesu beatyfikacyjnego o. prof. Bernardo Ardura. Wśród pielgrzymów
będą Grupy Schumana, naśladowcy Roberta Schumana, sympatycy Roberta Schumana i zainteresowani
ideami Roberta Schumana.
Mamy nadzieję, że znajdzie się wiele osób, które podejmą to wezwanie i przyjadą na Jasną Górę
a ten Ruch przemieni oblicze Europy.
Szczegółowe informacje w sprawie pielgrzymki można znaleźć na stronie www.IMSchuman.com
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