R u c h „ E u r opa C hr is t i”

RUCH
„EUROPA CHRISTI”

Modlitwa Jana Pawła II
do Maryi, Matki nadziei,
o przyszłość Kościoła w Europie
oraz o przyszłość wszystkich kobiet i mężczyzn
tego kontynentu
Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami na naszych drogach!

„Laudetur Iesus Christus!” –
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
To pozdrowienie jeszcze dziś zna cała Europa,
ale część chciałaby o nim zapomnieć, a zapomnienie to
skutkuje zatarciem pamięci o chrześcijańskich korzeniach
Starego Kontynentu.
Zachodniej Europie chcę przypomnieć, że drugie imię
Europy to „Europa Chrisi”.
Dlatego powstała idea pielgrzymki na Jasną Górę, do Matki
Bożej Częstochowskiej, zwanej też Zwycięską – w intencji
rychłej beatyfikacji założycieli Zjednoczonej Europy. Budowali oni pojednanie na gruncie chrześcijańskiej kultury
i kultura ta jest znakiem tożsamości Europy. Bez powrotu
do źródeł tej tożsamości nie może być mowy także o reformie Unii Europejskiej.
Trzeba mieć świadomość, że Europa jest tożsama przez
spoiwo, którym jest kultura rozwijana przez Kościół w ciągu
2 tysięcy lat przy udziale wielkich chrześcijan i świętych.
Kultura ta nieustannie rozpala wszystko, co wielkie, twórcze i służące człowiekowi na ziemi.
Aby odbudować chrześcijańską tożsamość Europy, trzeba
wzbudzać iskry, które dotrą do każdego jej krańca. Taką
małą iskrą niech będzie Ruch „Europa Chrisi”.
Ks. Ireneusz Skubiś – moderator Ruchu

Zobacz więcej na:
www.EuropaChristi.pl

Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu, otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.
Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym miejscem komunii;
niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei
dla pokoju i radości wszystkich.
Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
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Częstochowa – Warszawa
11-14 marca 2017 r.
Pielgrzymka na Jasną Górę
w intencji rychłej beatyfikacji
sług Bożych – współzałożycieli
Zjednoczonej Europy:
Alcide De Gasperiego
i Roberta Schumana
z udziałem Marii Romany De Gasperi,
córki Alcide De Gasperiego,

Czuwaj nad młodzieżą, nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narody:
niech podejmują budowanie wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność i prawa każdego.
Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!
Z Tobą mówimy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).
Niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!
Jan Paweł II, 2003 r.

oraz
Armando Tarulli, wicedyrektora Fundacji
Alcide De Gasperi z Rzymu,
o. prof. Bernarda Ardury norbrtanina,
postulatora procesu beatyfikacyjnego Roberta
Schumana,
grup polskich zorganizowanych
przez Instytut Myśli Schumana
Patron medialny: Tygodnik
Katolicki „Niedziela”

Mecenas: PWPW
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ka nd y da c i n a ołta r z e

Program
pielgrzymki
i sympozjum

Warszawa
14 marca 2017 r., wtorek, godz. 9.30

Sługa Boży Alcide De Gasperi (1881–1954)

Sympozjum
Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego

Zjednoczona Europa –
pomysł wierzących polityków,
kandydatów na ołtarze

11 marca 2017 r., sobota
Przybycie Gości z Włoch
Częstochowa
godz. 21.00 – Kaplica Cudownego Obrazu
Udział w Apelu Jasnogórskim.
Apel poprowadzi abp Wacław Depo,
metropolita częstochowski
12 marca 2017 r., niedziela
godz. 9.30 – Kaplica Cudownego Obrazu
Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji sług
Bożych, współzałożycieli Zjednoczonej
Europy – Alcide De Gasperiego i Roberta
Schumana.
Przewodniczy bp Artur Miziński, sekretarz
generalny Konferencji Episkopatu Polski
godz. 11.00 – Spotkanie pielgrzymów
w Auli o. Augustyna Kordeckiego
Organizatorzy:
Fundacja:
„Myśląc Ojczyzna”
www.myslacojczyzna.pl

Uniwersytet Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
www.uksw.edu.pl

 przywitanie gości: ks. prof. dr hab. Stanisław
Dziekoński, rektor UKSW
 wprowadzenie: ks. inf. Ireneusz Skubiś,
honorowy redaktor naczelny Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”, promotor Ruchu
„Europa Christi”
 ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski: „Świętość
polityka – czy możliwa do zweryfikowania
w procesie kanonicznym?”
 Maria Romana De Gasperi: „Świadectwo
świętości ojca”
ok. godz. 11.30 – konferencja prasowa
 prof. dr hab. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu
Myśli Schumana:
Informacja o grupach Schumana w Polsce
 o. Bernard Ardura, norbertanin: „Robert
Schuman – chrześcijanin w służbie wspólnego
dobra”
 prof. Rocco Buttiglione: „Alcide De Gasperi
i Europa”
 podsumowanie sympozjum:
ks. inf. Ireneusz Skubiś

Instytut Myśli Schumana
www.IMSchuman.com
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ięzień z czasów Mussoliniego, filozof,
dziennikarz oraz trzeźwo myślący
polityk. W latach 1945-53 premier i minister
spraw zagranicznych Włoch. Przez całe swoje
życiebyłgłębokowierzącymchrześcijaninem–
katolikiem, wielokrotnie podkreślającym
swoje przywiązanie do wiary i Kościoła. Inspirowany
biblijną wizją życia, służbą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie
wielokrotnie propagował inicjatywy na rzecz zjednoczenia
Europy, pracując nad realizacją planu Marshalla i nawiązując
bliskie stosunki z innymi krajami, w szczególności z Francją.
Wspierał realizację planu Schumana w sprawie ustanowienia
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a także uczestniczył
w pracach nad utworzeniem europejskiej polityki obronnej.

Sługa Boży Robert Schuman (1886–1963)

O

jciec Europy, „święty w garniturze”,
jak nazywał go jego przyjaciel –
Henri Eschbach. „Wiara leżała u podstaw
jego bezkompromisowej uczciwości, jego
legendarnej skromności, jego ufnego
i życzliwego stosunku do ludzi, a także jego
siły woli, zdolności do znoszenia przeciwieństw i osiągania
wyznaczonych celów”. W wieku 17 lat odmówił przed
obrazem Matki Bożej w Scy-Chazelles akt całkowitego
zawierzenia się Bogu. Będąc posłem, a następnie premierem
czy ministrem, codziennie uczestniczył we Mszy św.
W swojej najważniejszej książce – „Dla Europy” wielokrotnie
odwoływał się do dziedzictwa chrześcijańskiego. Studiował
prawo, ekonomię, filozofię polityczną, teologię i statystykę
na uniwersytetach w Bonn, Monachium, Berlinie i Strasburgu.
W latach 1948-52 był ministrem spraw zagranicznych Francji.
Był głównym autorem dokumentu znanego na całym świecie
pod nazwą planu Schumana, ogłoszonego 9 maja 1950 r.
Owocem tego planu było podpisanie w kwietniu 1951 r.
w Paryżu traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali.

