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Europa dla Chrystusa! – Żeby się udało!

Witajcie w „Europie dla Chrystusa!”
My – chrześcijanie w Europie – mamy obecnie wspólny problem. Jesteśmy coraz bardziej
spychani na margines i coraz częściej zmuszani do usprawiedliwiania się oraz
przepraszania za nasze przekonania.
W październiku 2005 włoski minister kultury Rocco Buttiglione domagał się w swoim
artykule w pewnym znanym włoskim dzienniku „zaprzestania dyskryminacji także wobec
chrześcijan“. Stało się to mimo, że nasz kontynent został ukształtowany przez Ewangelię.
Prawa człowieka, godność ludzka, sprawiedliwość społeczna, szpitale i uniwersytety –
wszystko to zostało zainspirowane przez chrześcijańskie ideały.
„Europa dla Chrystusa!” ma za zadanie umacniać chrześcijan w Europie w wierze we
własne siły. Comiesięczne listy informacyjne dostarczają niezbędnej wiedzy. Potrzeba
także własnej inicjatywy każdego z nas: Bądźmy odważni! Nasze społeczeństwo
potrzebuje światła Chrystusa: nasze otoczenie, nasz kraj i cała Unia Europejska.
Zaproście znajomych i przyjaciół, aby dołączyli do nas: www.europe4christ.net
Naklejki z Euro-rybką można otrzymać pisząc na adres: office@europe4christ.net
Czekamy na Wasze uwagi i opinie – piszcie na powyższy adres email!
Z radością podejmiemy współpracę z Wami!

Wasza redakcja „Europy dla Chrystusa!“

P.S. Pamiętajcie o codziennym „Ojcze nasz“ w intencji Europy opartej na chrześcijańskich
wartościach!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

„Byłoby to polityczne fałszerstwo (…),
gdyby Europa sprowadziła fenomen Kościoła i chrześcijaństwa
jedynie do wewnętrznego wymiaru ludzkiej egzystencji,
jak gdyby były to rzeczywistości wyłącznie prywatne i zupełnie nieważne
dla społeczeństwa i polityki.“
(Giovanni Lajolo; 13.09.05)

Newsletter „Europy dla Chrystusa!“
Znane osobistości podejmują w nim różne tematy z pogranicza chrześcijaństwa i nauk
społecznych. Krótki i zwięzły list jest podsumowaniem najistotniejszych argumentów na
ważne i ciekawe tematy, a także inspiracją do dalszych refleksji oraz lektury.

Myśl przewodnia „Europy dla Chrystusa!“
Polityczny i kulturalny kryzys Europy nasilił się dramatycznie w ostatnich latach.
Mimo, iż wymiar tego kryzysu nie jest dla nikogo tajemnicą, wielu chrześcijan
pozostaje biernymi. Projekt „Europa dla Chrystusa“ chce zachęcać chrześcijan do
przekraczania granic tego dobrowolnego, a często i niedobrowolnego, „getta“.
Wiara powinna przenikać wszystkie aspekty naszego życia. Nikomu nie wolno
wymawiać się od dawania świadectwa rzekomym brakiem talentu lub możliwości.
Pierwszym krokiem jest gotowość modlitwy w konkretnych sprawach życia
społecznego.
Kiedy rok temu kandydatura Rocco Buttiglione do objęcia stanowiska członka
Komisji Europejskiej została odrzucona ze względu na jego chrześcijańskie poglądy,
był to dla wielu z nas sygnał ostrzegawczy. U niektórych fakt ten wywołał jednak
paraliżujący pesymizm.
Projekt “Europa dla Chrystusa” chce wzmocnić nadzieję, że wiele może zmienić się
na lepsze, jeśli chrześcijanie odpowiedzą własnym zaangażowaniem.
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Cele „Europy dla Chrystusa!“
• Aby chrześcijanie lepiej poznali oraz docenili wpływ, jaki wywarła na nasz
kontynent żywa Ewangelia i oparli swoje życie na jej solidnych fundamentach.
• Aby chrześcijańskie przekonania były bardziej respektowane w życiu publicznym.
• Aby wszyscy chrześcijanie poczuli się odpowiedzialni za rozwój naszego
europejskiego społeczeństwa i konsekwentnie się o to modlili.
• Aby chrześcijanie poczuli się zjednoczeni ze swoimi braćmi w wierze we wspólnej
trosce o Europę.

Polecamy dalszą lekturę:
•
•

Joseph Weiler. „Chrzescijańska Europa. Konstytucyjny
wielokulturowość?“ ISBN: 83-7033-490-3
Kard. Joseph Ratzinger „Europa Benedykta w kryzysie kultur”
ISBN: 83-71 68-085-7
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