III KONGRES RUCHU „EUROPA CHRISTI”

O chrześcijańskich korzeniach Europy i konieczności powrotu do idei Ojców Założycieli
Unii Europejskiej przypominać będą 14 lutego na Jasnej Górze uczestniczy III
Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi”. Tematyka spotkania skupi się wokół
postaci świętych Cyryla i Metodego z okazji 1150. rocznicy śmierci św. Cyryla,
współpatrona Europy, apostoła Słowian. Spotkanie rozpocznie się wieczornym Apelem
Jasnogórskim w środę 13 lutego.
O życiu i dziele ewangelizacyjnym świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy mówić
będzie bp Viliam Judák, biskup ordynariusz nitrzański ze Słowacji. Ojciec archimandryta Jan
Sergiusz Gajek MIC zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego
podejmie temat: „Encyklika «Slavorum Apostoli» św. Jana Pawła II jako bezcenny dar
Papieża dla Kościoła powszechnego”. Z kolei dr Pavol Mačala ze Stowarzyszenia
Naukowego Personalizm w Lublinie omówi aktualność przesłania świętych Cyryla i
Metodego dla współczesnej Europy.
O godz.13.00 w Kaplicy Matki Bożej zostanie odśpiewany Akatyst przez chór księży
greckokatolickich św. Jakuba z Prešov na Słowacji. Modlitwie przewodniczyć będzie abp Ján
Babjak SJ, metropolita Kościoła Greckokatolickiego na Słowacji.
Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, uczestniczyć ma
także abp Milan Šášik, Eparcha Mukaczewski Kościoła Katolickiego Obrządku BizantyjskoRusińskiego na Ukrainie. Homilię ma wygłosić abp Jan Graubner, metropolita ołomuniecki w
Republice Czeskiej.
Jednym z największych zadań Ruchu „Europa Christi” jest doprowadzenie do ogłoszenia św.
Jana Pawła II, Patronem Starego Kontynentu. W czasie jasnogórskiego spotkania zostanie
przypomniana jego rola w wielkiej kulturze chrześcijańskiej wpisującej się w tożsamość
Europy.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś moderator i inicjator Ruchu „Europa Christi” przypomniał, że w tym
roku mija 40. rocznica wizyty Jana Pawła II w Gnieźnie, gdzie mówił on o dwóch płucach
Europy. Jasnogórskie spotkanie rozpoczyna więc aktywizację płuca wschodniego. Jak
zapowiada moderator ruchu podjęte zostaną także szerokie działania, gdy chodzi o drugie
płuco, zachodnie.
Następne spotkanie kongresowe będzie miało miejsce 11 maja w czeskim Velehradzie.
Kolejna sesja odbędzie się 5 lipca w Nitrze na Słowacji, pod koniec września natomiast we
Lwowie na Ukrainie.
– Gdy chrześcijańska Europa się wali, gdy sprzedawane są kościoły, rozwiązywane parafie, to
bardzo ważne jest, by z Polski wyszła ta iskra, by wrócił Chrystus do Europy – apeluje ks.
Skubiś. Podkreśla, że wobec problemów, jakie trapią Stary Kontynent, a są to przede
wszystkim islamizacja, ateizacja, poprawność polityczna i gender, potrzeba na nowo
odkrywać wartości chrześcijańskie. – Europa odchodzi od Chrystusa. Dlatego chcemy i
wołamy, żeby Europa się ocknęła. Mówimy: chrześcijanie Europy policzmy się! Są nas
miliony, a rządzi nami garstka ateistów, masonów, liberałów, dlatego trzeba, aby
chrześcijanie się obudzili i stali się solidarni – nawołuje inicjator ruchu Europa Christi.
Jak podkreśla ks. Skubiś, ruch nie ma celów politycznych – „pragniemy tylko jednego: żeby
Chrystus miał paszport do wszystkich krajów Europy i żeby był tam oczekiwanym Gościem.
Chrześcijańska dotychczas Europa nie powinna być kontynentem ateistów, bezbożników czy
islamistów, ona ma być Chrystusowa!”.
Inspiracją do powołania Ruchu „Europa Christi” (Europa Chrystusa) była konferencja na
temat stanu i współczesnych wyzwań dotyczących Starego Kontynentu, która odbyła się w
2016 r. w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie.
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