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Wizja Europy  
w ujęciu  

św. Jana Pawła II
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II Międzynarodowy kongres  
ruchu „europa christi”

14-22 października 2018 r. 

CZĘSTOCHOWA   
WARSZAWA – RZESZÓW   

LUBLIN – ŁÓDŹ  
KRAKÓW

Ja n Paweł II patronem Europy

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w Kongresie Ruchu „Europa Christi”. 

Chrześcijanie Europy! 
Policzmy się! 

Są nas miliony!

Solidarność chrześcijan może ocalić tożsamość i 
wielką kulturę Europy, która jest obecnie śmier-

telnie zagrożona. 

„Omnia instaurare in Christo!” (św. Pius X)
Odnowić wszystko w Chrystusie!

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” (św. Jan Paweł II)
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w tej kwestii rozpoczęła się w Hiszpanii i ma 
bardzo wielu zwolenników w Europie. Ruch 
„Europa Christi” już włączył się w nią i na 
dzień dzisiejszy mamy kilka tysięcy podpisów. 
– Tematy sesji w poszczególnych miastach są zna-
czące, widać ogromną pracę w ich przygotowaniu. 
Nie brakuje kontekstów historycznych, ale kon-
gres zapewne myśli też o przyszłości... 

– Każda sesja ma swój temat wiodący.  
Po sesji na UKSW w Warszawie (15 październi-
ka), która będzie dotyczyć Kościoła w Europie, 
sesja w Rzeszowie będzie się ogniskować wokół 
św. Jana Pawła II. 17 października kongres 
przeniesie się do Lublina na KUL i będzie podej-
mował tematy prawno-filozoficzne. Spotkanie 
na KUL-u jest przygotowywane pod kierunkiem  
ks. prof. Mirosława Sitarza. Wezmą w nim udział 
m.in. bp Artur Miziński, sekretarz Episkopatu 
Polski, bp Tomasz Peta z Kazachstanu i bp An- 
toni Dziemianko z  Białorusi, którzy będą 
prowadzili poszczególne panele. Zostali też 
zaproszeni bp Ryszard Karpiński i  dziekan 
Wydziału Prawa KUL dr hab. Krzysztof Wiak. 
W sesji będzie także uczestniczył działacz polo-
nijny z USA John Małek z Kalifornii. Bardzo 
bogata tematyka sesji będzie miała na uwa-
dze elementy związane z naszą przyszłością –  
odniesie się do spraw konstytucyjnych i gospo-
darczych. 
– Na kongresowe stacje wybrał Ksiądz charaktery-
styczne miasta i środowiska, które w jakimś stopniu 
wpisują się w obronę wartości chrześcijańskich. 

– Chciałbym zwrócić uwagę, że kongres 
rozpoczynamy 14 października w Częstocho-
wie na Jasnej Górze Apelem Jasnogórskim 
pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, bo 
uważamy, że duchowa stolica Polski, którą jest 
Częstochowa, ma znaczenie nie tylko histo-
ryczne, ale i  symboliczne dla tego, co mówi 
się o Polsce jako „antemurale christianitatis” –  
przedmurzu chrześcijaństwa. To Jasna Góra 
dała przykład wielkiej modlitwy o zwycięstwo 
Polski nad bolszewikami w 1920 r., które póź-
niej zostało nazwane Cudem nad Wisłą. Mia-

stem, w którym przewidywana jest większość 
sesji kongresu, jest nasza stolica – Warszawa. 
Odbędzie się tam pierwsza sesja kongresu –  
15 października, z kolei 18 października odbę-
dzie się ważna sesja nt. rechrystianizacji Euro-
py, a 20 października w Sejmie RP – sesja na 
temat sytuacji rodziny w Europie. Miastem 
ważnym dla Polski jest niewątpliwie Łódź – tam  
19 października odbędzie się sesja poświęcona 
męczennikom Europy – będzie jej przewodni-
czył rektor tamtejszej Szkoły Wyższej Ekono-
mii i Zarządzania ks. dr Jarosław Krzewicki.  
21 października, w niedzielę, kongres wraca 
do Częstochowy, gdzie w auli redakcji „Nie-
dzieli” odbędzie się sesja na temat: „Ekonomia 
w kontekście Europa Christi”. Zaprosiliśmy na 
nią znanych ekonomistów z tematami, które 
powinny zainteresować nie tylko Polskę, ale 
i Europę. W tym dniu zawierzymy też Matce 
Najświętszej na Jasnej Górze nasz Ruch „Europa 
Christi”, któremu przydajemy hasło św. Piusa X:  
„Omnia instaurare in Christo” – Wszystko odno-
wić w Chrystusie. Św. Pius X przyjął to hasło 
na początku XX wieku i zostało ono szybko 
zaakceptowane przez ludzi Europy. Niestety, 
potem dzieje Starego Kontynentu potoczyły się 
w innym kierunku, przyszła rewolucja bolsze-
wicka, niemiecki nazizm i hitleryzm, nastąpiło 
wielkie odejście od Boga i chrześcijaństwa, co 
zaowocowało nieszczęściem dla Europy i świa-
ta. Nie chcemy, by powracający dziś ateizm, 
któremu sprzyja m.in. Unia Europejska, dopro-
wadził do kolejnych działań wojennych, do tego, 
by człowiek zabijał drugiego człowieka. Dlatego 
trzeba wszystko odnowić w Chrystusie i prosić 
Go, żeby wrócił na swoje miejsce w Europie.  
– Przeglądając program, można zauważyć, że chce 
Ksiądz poruszyć różne środowiska – będą wystą-
pienia przedstawicieli różnych dziedzin: obrony 
życia, obrony rodziny, Kościoła, rządu, parlamen-
tarzystów, środowisk uczelnianych, gospodarki. 
Co Ksiądz chciałby osiągnąć przez ten kongres? 

– Zaprosiliśmy na kongres przede wszyst-
kim świadków wiary, ludzi wielkiej mądrości, 

wywodzących się ze świata akademickiego, 
filozoficzno-teologicznego, ze świata polityki 
i nauki. Zaprosiliśmy ludzi, którzy kochają 
Kościół, kochają innych. Papież senior Bene- 
dykt XVI w 2017 r. w jednej z rozmów powie-
dział, że Europa zasługuje na dobre traktowa-
nie, że Europę trzeba kochać. Jest to kontynent, 
na którym rozbłysła chrześcijańska wiara, 
która najogólniej mówiąc, sprowadza się do 
przykazania miłości Boga i bliźniego. Prelegenci 
zaproszeni na kongres są tego świadkami. 
Kochają Boga – Stwórcę życia i kochają życie, 
kochają dobro, prawdę i piękno. Te podstawo-
we wartości chcemy dostrzec na kongresie. 
Główną intencją i  założeniem dla organiza-
torów kongresu jest bowiem, by przyczynił 
się on do normalności Europy, której ona tak 
bardzo potrzebuje, do ładu i porządku, które 
wypływają z prawa naturalnego, do odnowie-
nia sumienia Europejczyka. Choroba Europy 
łączy się przecież z  zatraceniem normalnie 
funkcjonującego sumienia, ze zniszczeniem 
wartości podstawowych! Różni myśliciele, 
szczególnie z  kręgów ateistycznych, wciąż 
proponują Europejczykom odejście od Boga, 
co w konsekwencji prowadzi do pozbawienia 
ludzi sensu życia. Tymczasem tylko respekto-
wanie pewnego porządku zgodnego z prawem 
moralnym, którego najpiękniejszą wizytówką 
jest Dekalog – owe dziesięć słów, o których 
tak pięknie mówił św. Jan Paweł II – może dać 
ludzkości szczęście. 

Przez ten kongres chcielibyśmy zachęcić 
Europę do powrotu do Chrystusa i do wartości 
chrześcijańskich. Przekonać, że są nas, chrześ- 
cijan, miliony, a rządzą nami grupki ateistów, 
liberałów, masonów, ludzi bogatych, którzy 
służą antywartościom, temu wszystkiemu,  
co zatraca charakter Starego Kontynentu. Dla-
tego tak ważne są dla nas, znane pewnie już 
wszystkim, słowa św. Jana Pawła II: „Europo, 
otwórz drzwi Chrystusowi!". Otwierajmy te 
drzwi, w każdej dziedzinie, na każdy możliwy 
sposób.  I

Jan Paweł II i Europa Europa Christi

RED. NACZ. LIDIA DUDKIEWICZ: – Zanim rozpocz-
nie się zaplanowany na październik 2018 r. II Mię-
dzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”chcia-
łam moderatora tego ruchu zapytać o sympozjum 
zorganizowane w marcu 2017 r. na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 
poprzedni Kongres Ruchu „Europa Christi”, który 
odbył się w październiku ubiegłego roku. Jakie 
idee zrodziły te inicjatywy? 

KS. INF. DR IRENEUSZ SKUBIŚ: – Oba te 
wydarzenia miały na celu przede wszystkim 
przypomnienie o chrześcijańskich korzeniach 
Europy, które zadecydowały o tożsamości Sta-
rego Kontynentu. Tworzyły się one przez 2 tys. 
lat i opierały się na filozofii greckiej, prawie 
rzymskim i Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ale 
też chcieliśmy przypomnieć, że po II wojnie 
światowej, po gehennie, która dotknęła nie tylko 
Europę, ale i świat, politycy, którym zależało na 
odbudowaniu trwałego ładu i pokoju w Europie, 
doszli do wniosku, że można to osiągnąć jedynie 
w oparciu o wiarę i kulturę chrześcijańską. Byli to 
nie tylko Alcide de Gasperi czy Robert Schuman – 
dziś kandydaci na ołtarze, których procesy beaty-
fikacyjne trwają – ale także inni mężowie stanu, 
jak choćby Konrad Adenauer. Dlatego zarówno 
sympozjum na UKSW, jak i I Międzynarodowy 
Kongres Ruchu „Europa Christi” podejmowały 
temat korzeni chrześcijańskich Starego Konty-
nentu, czyli tego, z czego wyrastamy.
– Co będzie tematem II Międzynarodowego Kon-
gresu Ruchu? 

– Hasło II Kongresu Ruchu „Europa Christi” 
brzmi: „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”.  
Oczywiście, będziemy ciągle wracać do podstaw 
tożsamości europejskiej, którą trzeba odczyty-
wać nie tylko przez naszą historię, ale i przez 
osiągnięcia naukowe, a także przez nasze życie, 
teraźniejszość i przyszłość, łącznie z  tym, co 
przyświeca naszej kulturze, również naszemu 
odnoszeniu się do innych.
– Jaki charakter będzie miał kongres zaplanowany 
na październik 2018 r.? 

– Przypomnę, że I  Kongres odbywał się 
w trzech miastach – Częstochowie, Łodzi i War-
szawie i był to w zasadzie jeden blok obrad. 
Tegoroczny kongres ma rozszerzenie na cały 
rok. Odbyły się już stacje okołokongresowe 
w Ołomuńcu (Czechy), Brukseli (Belgia), Wilnie 
(Litwa), w  listopadzie takie spotkanie odbę- 

dzie się w Oslo (Norwegia). Są to spotkania 
jednodniowe, które mają na celu przypominanie 
o obecności kultury chrześcijańskiej w życiu 
poszczególnych narodów. Zasadnicze spotkanie 
kongresowe natomiast będzie się odbywało 
w sześciu dużych polskich miastach i środo-
wiskach. Rozpocznie się, jak zwykle, na Jasnej 
Górze w Częstochowie, a kolejne sesje będą mieć 
miejsce w:  Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, 
Łodzi i Krakowie. O szczegółach będziemy infor-
mować na bieżąco. Chodzi nam o to, aby idee 
kongresu, tak bliskie wielu polskim katolikom, 
dotarły do jak największej liczby zainteresowa-
nych. Oczywiście, jest możliwość uczestniczenia 
w kongresie na wszystkich jego sesjach. Będzie 
to przecież także okazja do spotkania z cieka-
wymi prelegentami – zaprosiliśmy ludzi z wielu 
krajów europejskich, ważnych przedstawicieli 
życia chrześcijańskiego, politycznego, filozo-
ficznego, dziennikarskiego. 
– Jaka jest struktura kongresu? 

– Kongres składa się z sesji i paneli. Każda 
sesja odbywa się w innym miejscu i ma swoje-
go moderatora – prowadzenie sesji powierza-
my ludziom kompetentnym i zorientowanym 
w problematyce. Każda sesja ma bowiem swój 
zakres tematyczny. Przewidujemy tematy, które 
będą poparte doświadczeniem świadków. To 
bardzo ważny element tego kongresu, bo wielu 
ludzi chce poznać świadectwo, tak ważne dla 
ewangelicznego etosu kongresu. Do takich 
wielkich świadków należy niewątpliwie Arturo 
Mari, fotograf pięciu papieży, a zwłaszcza Jana 
Pawła II, który niewątpliwie przekaże świadectwo 
o Papieżu Polaku. 
– Zaprosił Ksiądz z  kongresową wypowiedzią 
prof. Lucę Pinganiego z Watykanu z odważnym 
tematem...

– Dr Pingani podjął dramatyczny temat 
dotyczący badań chrześcijaństwa w dzisiej-
szej Europie przez Międzynarodowe Obser-
watorium Doktryny Społecznej Kościoła  
im. kard. Van Thuâna. Z pewnością będzie mógł 
nam przekazać bardzo ważne elementy badań 
socjologicznych, których w roku ubiegłym doko-
nała ta instytucja. Początek jego tematu brzmi: 
„Koniec iluzji...”, a zatem sytuacja nie wyda- 
je się optymistyczna. Ten wykład odbędzie się na 
UKSW w Warszawie 15 października br. Także 
prelegenci tego warszawskiego spotkania na 

UKSW będą z różnych perspektyw przedstawiać 
sytuację Kościoła w Europie, mając zwłaszcza 
na uwadze głos św. Jana Pawła II. 
– Mocno obecna jest na kongresie wizja Europy 
św. Jana Pawła II. Zaprosił Ksiądz jednego z najlep-
szych na świecie biografów tego Papieża. 

– Tak, przyjedzie do nas dr George Weigel 
z Waszyngtonu, który podejmie bardzo ważny 
temat: „Jan Paweł II, patriotyzm i Europa”.  
– Jak zamierzacie poprowadzić sesję na temat 
rechrystianizacji Europy? Kto będzie podejmował 
ten ważny temat? 

– Do przedstawienia swojej wizji rechry-
stianizacji Europy zaprosiliśmy premierów 
Mateusza Morawieckiego (Polska) i Viktora 
Orbána (Węgry). Wydaje nam się, że są oni 
dziś ludźmi najbardziej kompetentnymi, gdy 
chodzi o konkret działania, i z pewnością  ich 
wypowiedzi będą ciekawe. W tym dniu sesji – 
18 października – także przedstawiciele z USA 
i Włoch wiele nam powiedzą na interesujący 
nas temat. 
– Z Janem Pawłem II ściśle jest powiązana sesja 
w Rzeszowie, podczas której w szczególny sposób 
dowiemy się, że Dekalog – dziesięć prostych słów 
może odmienić Polskę, Europę i świat... 

– Sesja w Rzeszowie, 16 października, jest 
zaplanowana  w 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II  
na Stolicę Piotrową. Odbędzie się w sali wysta-
wienniczo-kongresowej w Rzeszowie-Jasionce, 
gdzie przewidujemy obecność wielkiej rzeszy 
ludzi. Najpierw zostanie odprawiona tam 
Msza św., a potem będzie miał miejsce kon-
cert pt.  „Decalogue”, oparty na wypowiedzi 
św. Jana Pawła II, że te dziesięć prostych słów 
może odmienić Polskę, Europę i świat. W kon-
cercie wezmą udział artyści z Syrii, Zambii, 
Nikaragui, Irlandii, Ameryki i Polski. To będzie 
wielkie międzynarodowe wydarzenie kultural-
ne, a jednocześnie religijne. 
– Ruch „Europa Christi” zaangażował się w zbiera-
nie podpisów pod petycją do papieża Franciszka, 
by św. Jan Paweł II został patronem Europy. Czy 
będzie można tam złożyć podpisy? 

– Oczywiście, będziemy w Rzeszowie składać 
podpisy, ale nie tylko tam, także w innych miej-
scach kongresu. Przewidujemy przeprowadzenie 
tej akcji w całej Polsce. Nikt bowiem bardziej 
nie nadaje się do takiego patronatu niż św. Jan 
Paweł II. Notabene, akcja zbierania podpisów 

Walka o nową Europę
O założeniach kongresu z ks. inf. dr. Ireneuszem Skubisiem –  
moderatorem Ruchu „Europa Christi” – rozmawia red. nacz. Lidia Dudkiewicz

Przed II Międzynarodowym Kongresem Ruchu „Europa Christi” 2018 
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Chcieliśmy przypomnieć,  
że po II wojnie światowej,  
po gehennie, która dotknęła  
nie tylko Europę, ale i świat,  
politycy, którym zależało  
na odbudowaniu trwałego ładu 
i pokoju w Europie, doszli  
do wniosku, że można to  
osiągnąć jedynie w oparciu  
o wiarę i kulturę chrześcijańską

Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś – założyciel i moderator Ruchu „Europa Christi”

II III
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Abp Wacław 
Depo

Arcybiskup Metropolita 
Częstochowski. Doktor 
teologii dogmatycznej. 
Przewodniczący Rady 
Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Środków Spo- 
łecznego Przekazu i Ko- 
misji Maryjnej KEP. Ka-
pelan stanowy Rycerzy 
Kolumba w Polsce. De-
legat KEP przy Krajo-
wej Radzie Katolików 
Świeckich. Autor wielu 
artykułów naukowych 
i duszpasterskich.

Ks. prof. dr hab.  
Stanisław  

Dziekoński
Teolog, profesor nauk 
społecznych, wykładowca, 
a od 2012 r. rektor UKSW. 
Konsultor Komisji Wycho-
wania Katolickiego i Rady 
Naukowej KEP. Członek 
Rad Naukowych WIM, NIL 
i  NIGRiR. Wiceprzewod-
niczący Komisji ds. Inno-
wacyjności i Współpracy 
z Gospodarką KRASP.

O. prof. Stipe 
Jurič OP

Chorwat, dominikanin, pro-
fesor zwyczajny i dziekan 
Wydziału Teologicznego 
na Papieskim Uniwersyte-
cie św. Tomasza w Rzymie. 
Ukończył studia w Papie-
skim Instytucie Biblijnym 
w Rzymie oraz Francuską 
Szkolę Biblijną i Archeolo-
giczną w Jerozolimie; autor 
licznych publikacji.

Prof. Luca  
Pingani

Psycholog, psychiatra. 
Wykładowca rehabilitacji 
psychologicznej na Uni-
wersytecie w  Modenie 
i Reggio Emilia. Członek 
Międzynarodowego 
Obserwatorium Doktry-
ny Społecznej Kościoła  
im. kard. Van Thuâna 
w Watykanie. 

Ks. prof. dr hab. Hen-
ryk Skorowski SDB

Salezjanin, teolog, doktor 
teologii moralnej. Zajmu-
je się socjologią, polito-
logią i katolicką nauką 
społeczną. Wykładał m.in. 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym Salezjań-
skim w Lądzie n. Wartą,  
w ATK i na UKSW – był 
rektorem UKSW.

Ks. prof. dr hab. 
Piotr 

Mazurkiewicz
Wykładowca na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, w latach 
2008-12 sekretarz gene-
ralny Komisji Konferen-
cji Episkopatów Unii 
Europejskiej (COMECE), 
związany ze Wspólnotą 
Emmanuel.

Prof. dr hab. Wie-
sław Jan Wysocki

Historyk, nauczyciel akade-
micki. Specjalizuje się m.in.  
w najnowszej historii Pol-
ski. Za wybitne zasługi 
w pielęgnowaniu pamię-
ci o  najnowszej historii 
Polski oraz za działalność 
kombatancką i społeczną 
został odznaczony Krzy-
żem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

JAN  WIESŁAW  WYSOCKI  

prof. zw. dr hab. 
pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;  

Ur. 18 czerwca 1950 r. w Łowiczu; mieszka w Warszawie. 
Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1968 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. 

Obrońców Helu w Gdańsku. Studiował w Gdańsku, Lublinie i Łodzi. W 1974 r. w 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym (specjalizacja w zakresie 
historii Kościoła) uzyskał magisterium na podstawie pracy Martyrologia duchowieństwa w 
KL Stutthof 1939-1945. Równolegle studiował filologię polską, którą ukończył w 
Uniwersytecie Łódzkim w 1978 r. broniąc pracy Twórczość literacka więźniów Majdanka 
1941-1944. W 1981 r. studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
uwieńczył obroną rozprawy Życie religijne więźniów KL Auschwitz w latach 1940-1945.
Studium w wersji poszerzonej ukazało się drukiem w 1982 r. (wyd. 2 w 1999 r.) pt. Bóg na 
nieludzkiej ziemi. Życie religijne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Oświęcim-
Majdanek-Stutthof). Habilitował się w ATK w 1993 r. dysertacją O. Anicet z Frydlądu, 
kapucyn 1875-1941. Studium biograficzne. 11 kwietnia 2003 r. otrzymał tytuł profesora 
zwyczajnego. 

W 1989 r. przebywał na trzymiesięcznym stypendium naukowym w Instytucie Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Jorku. 
 Otrzymał dwukrotnie Nagrodę Pokojową im. M. Kolbego i R. Schneidera (1980 i 
1982), nagrodę literacką E. Mossmaiera z NRF (1987), nagrodę Varsaviana (2002) oraz 
nagrodę im. Jerzego Ślaskiego (2009). 

W latach 1995-1996 wykładał historię najnowszą w Wyższej Szkole Służby 
Społecznej w Suwałkach. Od 1997 r. pracownik naukowy ATK, dziś Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kieruje katedrą historii XIX i XX wieku. 
Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Był 
członkiem senatu UKSW. 

Pracował jako dziennikarz, pedagog, archiwista i urzędnik państwowy.  
                  Współtworzył Klub Inteligencji Katolickiej w Łowiczu. W 1978 r. sygnował list do E. 

Gierka w sprawie katolickich stowarzyszeń akademickich. Od 1978 r. związany ze 

Ks. prof. dr hab. 
Tadeusz Guz

Filozof, teolog i socjolog; 
przez 3 kadencje był dzie-
kanem na KUL i w Gustav- 
-Siewerth-Akademie  
w Niemczech; autor roz-
praw z zakresu metafi-
zyki greckiej, scholastyki 
i  filozofii realistycznej, 
niemieckiego idealizmu, 
marksizmu-leninizmu oraz 
nazizmu niemieckiego.

Marcin  
Przeciszewski

Historyk, dziennikarz 
i  działacz katolicki. Od 
1993 jest redaktorem 
naczelnym i  prezesem 
zarządu Katolickiej Agencji 
Informacyjnej; przewodni-
czący komitetu organiza-
cyjnego VI Zjazdu Gnieź-
nieńskiego; członek rady 
programowej Telewizji 
Polskiej.

Ks. prof. dr  
Mariusz Kuciński 
Wykładowca w Kujaw-
sko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej w  Bydgoszczy, 
od 2012 r. dyrektor Cen-
trum Studiów Ratzingera 
i współorganizator cyklu 
międzynarodowych kon-
ferencji  „Etyka w mediach 
w dobie globalizacji” oraz 
„Jeden świat – wiele kul-
tur”.

KOŚCIÓŁ W EUROPIE  I sesja: UKSW II sesja: Rzeszów  MŁODZI O EUROPIE

Rozpoczęcie 
Kongresu

14 X 2018 
(niedziela)  

Częstochowa  
Jasna Góra

Godz. 21.00  
Apel Jasnogórski  
w Kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Bożej 
pod przewodnictwem  
 abp. Wacława Depo 
Metropolity  
Częstochowskiego

Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego,
  
Warszawa ul. Dewajtis 5, 
Aula Jana Pawła II

Prowadzenie: Marcin 
Przeciszewski, Prezes KAI 
Powitanie: Ks. prof. dr 
hab. Stanisław Dziekoń-
ski, Rektor UKSW
Wprowadzenie: Ks. inf. dr 
Ireneusz Skubiś, Mode-

rator Ruchu „Europa 
Christi”

Wykłady
Ks. prof. dr hab. Tade-
usz Guz, KUL – „Chrześci-
jańska koncepcja Europy 
według św. Jana Pawła II”
Prof. Wiesław Jan 
Wysocki, UKSW – „Nie-
podległa Polska dla 
Europy – w kontekście 
Cudu nad Wisłą”

Ks. prof. dr Mariusz 
Kuciński, Dyrektor Cen-
trum Studiów Ratzinge-
ra, Bydgoszcz – „Przesła-
nie Papieża Benedykta 
XVI nadzieją dla współ-
czesnej Europy” 
Arturo Mari, fotograf  
św. Jana Pawła II – Świa-
dectwo
Prof. Luca Pingani, 
Międzynarodowe 
Obserwatorium Doktry-

ny Społecznej Kościoła 
im. kard. Van Thuâna, 
Watykan – „Koniec ilu-
zji. Sytuacja w Europie 
z perspektywy Między-
narodowego Obser-
watorium Doktryny 
Społecznej Kościoła im. 
kard. Van Thuâna”
O. prof. Stipe Jurič OP 
– „Biblijne korzenie war-
tości chrześcijańskich 
Europy”

Pio Corvino 
Włoch, wiele razy 
doświadczył niezwy-
kłej opieki ze strony  
św. Ojca Pio, m. in. został 
cudownie uzdrowiony. 
Wtedy zdecydował, aby 
poświęcić swoje życie 
Bogu jako świecki kon-
sekrowany, by móc gło-
sić światu wielkie dzieła 
Bożej miłości.

Dariusz „Maleo” 
Malejonek

Kompozytor, wokali-
sta i gitarzysta, członek 
zespołów: Kultura, Izrael, 
Moskwa, Armia, Houk, 
2Tm2,3 oraz Arka Noego. 
Założyciel i lider Maleo 
Reggae Rockers. 

Por. Karol  
Cierpica

Polski żołnierz ocalony 
w sierpniu 2013 r. w Afga-
nistanie przez 24-letniego 
amerykańskiego żołnie-
rza Michaela Ollisa. Teraz 
chce wspierać wetera-
nów i ich rodziny. 

Jan Budziaszek
Perkusista zespołu Skal-
dowie. Świecki reko-
lekcjonista i  autor serii 
książek „Dzienniczek 
perkusisty". Pomysło-
dawca i inicjator Koncer-
tu Jednego Serca Jedne-
go Ducha w Rzeszowie. 

O. Stan Fortuna CFR 
Charyzmatyczny francisz-
kanin z  nowojorskiego 
Bronxu. Charyzmatem 
jego wspólnoty Renewal 
(Odnowa) jest praca z ubo-
gimi. Wokalista, raper, 
jazzman, multiinstrumen-
talista, kompozytor i autor 
tekstów. Założył wytwór-
nię muzyczną Francesco 
Productions, aby lepiej 
promować Ewangelię. 

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe  
Województwa Podkarpackiego 
Rzeszów, Arena Jasionka
 Powitanie gości i dyskursy – Milena Sławińska
Pio Corvino (Włochy), Dariusz „Maleo” Malejonek – 
„Młodzież i rodzina w Europie” 
O. Stan Fortuna CFR (USA), Hrystyna Pidlisetska 
(Ukraina) –„Budowanie trwałych więzi międzynarodo-
wych” –   
Marek Kamiński, ppor. Karol Cierpica – „Europa ocza-
mi podróżnika i żołnierza” 
Medytacja, adoracja i modlitwa za Europę – Jan Budzia-
szek, Chór i Orkiestra „Jednego Serca Jednego Ducha”

15 X 2018
godz. 11.00 godz. 18.00

15 X 2018
Podkarpackie 2018

Marek Kamiński
Polarnik, podróżnik, przed-
siębiorca. Jako pierwszy 
zdobył oba bieguny Ziemi 
w ciągu jednego roku bez 
pomocy z zewnątrz. Jest 
zdobywcą Spitsbergenu, 
Mont Blanc, masywu Vin-
sona i Mont Gunnbjørn. 
Autor książek dla dzieci, 
przewodników, książek 
o  podróżach dookoła 
świata i w głąb samego 
siebie.

Hrystyna  
Pidlisetska 

Wokalistka ukraińskiego 
zespołu KANA. Jej miłość 
do tradycji ludowych 
przekłada się ciekawie na 
styl jej śpiewania – potrafi  
łączyć głębię muzyki 
ludowej ze współczesny-
mi stylami. Jest nie tylko 
muzykiem, ale także orga-
nizatorem edukacyjnych 
programów muzycznych.

Arturo Mari
Od marca 1956  r. do 
czerwca 2007  r. był 
fotografem sześciu 
papieży – fotografował 
Piusa XII, św. Jana XXIII,  
bł. Pawła VI, Jana Pawła I, 
św. Jana Pawła II i Bene-
dykta XVI. Podczas pon-
tyfikatu Jana Pawła II 
wykonał blisko 6 mln 
zdjęć.

Ks. prof. dr hab. Henryk 
Skorowski, UKSW – 
„Wkład chrześcijaństwa 
w kulturę etyczną Europy”
Ks. prof. dr hab. Piotr 
Mazurkiewicz, UKSW – 
„Przemówienie św. Jana 
Pawła w Parlamencie 
Europejskim – relektura” 

Zakończenie: Ks. inf. dr 
Ireneusz Skubiś, Modera-
tor Ruchu „Europa Christi”

Chór „Jednego Serca Jedne-
go Ducha”
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Centrum Wystawienniczo-Kongresowe 
Województwa Podkarpackiego  
Rzeszów, Arena Jasionka
Godz. 15.30 - Projekty, panele i wystawy 
– Panel: Europa chrześcijańska – prof. Pavol 
Mačala (Słowacja), Dariusz Kowalski, ks. dr 
Jarosław Krzewicki, prof. Aleksander Bobko
Prezentacja: „Polska i Europa w myśli św. 
Jana Pawła II” – Joanna Sosnowska, Biały 
Kruk, Kraków 
– Prelekcja i wystawa – „Europa dla prześla-
dowanej Syrii” – ks. prof. Waldemar Cisło, 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
– Panel: „Kościół i medycyna dla zdrowia 
duszy i ciała” – Dr Stanisław Mazur, Medyk

– Wystawa: „Dekalog w obrazach” , – 
Wystawa: „Podkarpackie – przestrzeń 
otwarta”
– Zbieranie podpisów, by św. Jan Paweł 
II został patronem Europy – Red. Mariusz 
Książek, Redakcja Tygodnika Katolickiego 
„Niedziela”  
Godz. 17.15 - Eucharystia dziękczynna za 
40. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II
Godz. 19.15 - Słowo Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysława Ortyla, 
ks. prof. Waldemara Cisło
Wprowadzenie – Ks. inf. Ireneusz Skubiś 
Arturo Mari, fotograf św. Jana Pawła II – 
Świadectwo 

ŚW. JAN PAWEŁ II PATRONEM EUROPY III sesja: Rzeszów16 X 2018 16 X 2018
Rzeszów-Arena Jasionka
godz. 20.00

Arturo Mari
Od marca 1956  r. do 
czerwca 2007  r. był 
fotografem sześciu 
papieży – fotografował 
Piusa XII, św. Jana XXIII,  
bł. Pawła VI, Jana Pawła I, 
św. Jana Pawła II i Bene-
dykta XVI. Podczas pon-
tyfikatu Jana Pawła II 
wykonał blisko 6 mln 
zdjęć.

Wielu artystów z różnych kontynentów –  
dziesięć utworów – jedno przesłanie. 

Artyści chcą przypomnieć współczesnemu 
człowiekowi o niezmiennych prawach, które 
ukształtowały naszą cywilizację, kulturę, naszą 
zbiorową wrażliwość i nasze sumienie.

Temat Dekalogu był inspiracją dla niezliczonych 
dzieł sztuk plastycznych, teatru i filmu. Teraz 
swoją opowieść stworzyli ci, którzy na co dzień 
wyrażają się poprzez muzykę i słowo. 

Ale chyba tylko w ten, bardzo różnorodny, spo-
sób można wyrazić treść Dekalogu wyrytego nie 
tylko na kamiennych tablicach, lecz i w materiale 
znacznie trwalszym – ludzkich sercach. Jak mówił  
Jan Paweł II – „Dziesięciu prostych słów, od któ-
rych zależy przyszłość Polski, Europy, świata...". 

Marcin Pospieszalski, Radek Grabowski

DEKALOG
PROJEKT MUZYCZNY

W 40. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II

II MIĘDZYNARODOWY KONGRES  
RUCHU „EUROPA CHRISTI” PODKARPACKIE 2018

„Dziesięć prostych słów, od których zależy przyszłość Polski, Europy, świata..."– św. Jan Paweł II 

Jolanta Sosnowska

Publicystka, autorka, 
redaktorka, tłumaczka 
z  języka niemieckiego, 
absolwentka dziennikar-
stwa Uniwersytetu War-
szawskiego. Wiceprezes 
i redaktor wydawnictwa 
Biały Kruk, publicyst-
ka miesięcznika opinii 
„WPIS”. Jej dorobek obej-
muje ponad 100 książek 
i albumów.

Prof. Aleksan-
der Bobko

Filozof, profesor nauk 
humanistycznych. Specja-
lizuje się w klasycznej filo-
zofii niemieckiej. Znawca 
Immanuela Kanta. W latach 
2012-15 rektor Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, senator 
IX kadencji, w latach 2015- 
-18 sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego.

Ks. prof. Walde-
mar Cisło

Dyrektor Sekcji Polskiej 
Papieskiego Stowarzy-
szenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie. Wykładow-
ca na UKSW – obszary 
badań: religioznawstwo, 
teologia fundamentalna, 
dialog międzyreligijny; 
członek Stowarzyszenia 
Polskich Teologów Fun-
damentalnych. 

Marcin  
Pospieszalski 

Kompozytor, aranżer, pro-
ducent muzyczny, basi-
sta, multiinstrumentalista. 
Współzałożyciel zespołu 
New Life'm. Laureat wielu 
nagród, m.in. 4 Frydery-
ków. Jest również twórcą 
muzyki filmowej. Kierow-
nik muzyczny wielkich 
koncertów telewizyjnych 
jak: urodzinowy koncert 
dla Ojca Świętego Jana 
Pawła II 2004 r.,  „Jasna Góra 
– Polska Kana” – widowisko 
w 300. rocznicę koronacji 
wizerunku Matki Bożej na 
Jasnej Górze. Kierownik 
muzyczny Koncertu Jedne-
go Serca Jednego Ducha. 

Radek Grabowski
Przedsiębiorca, producent 
muzyczny. Współpomysło-
dawca międzynarodowe-
go projektu muzycznego 
Decalogue. Organizator 
wielu produkcji muzycz-
nych i przedsięwzięć arty-
stycznych. Uczestniczył 
w  kilkunastu projektach 
muzycznych, współpra-
cował z muzykami z kraju 
i z zagranicy.

Podkarpackie 2018

Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez 
dokonanie internetowej rejestracji:  

www.DEOmeo.pl/Europa.  
W razie problemów, chętnie pomożemy:  

deomeo@deomeo.pl, tel. 733 647 222, 883 777 849

ANDRZEJ  
LAMPERT  
Śpiewak operowy 
scen Polski i świata.  
Utwór „O Dio Ti cer-
co” (I przykazanie –  
Nie będziesz miał 
bogów cudzych 
przede Mną)

LEVI SAKALA  
Utwór „Aikona” 
(VI przykazanie –  
Nie cudzołóż)

TONY MELENDEZ  
Utwór „Honor your 
father  
and your mother” 
(IV przykazanie – 
Czcij ojca swego  
i matkę swoją) 

DARIUSZ „MALEO”  
MALEJONEK, 
KELVIN GRANT   
Utwór „In my 
Father’s house”  
(IX przykazanie – 
Nie pożądaj żony 
bliźniego swego...)

JÓZEF SKRZEK 
Utwór „Observa 
diem Sabbati”  
(III przykazanie –  
Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił)

FR STAN FORTUNA  
Utwór „8” 
(VIII przykazanie –  
Nie mów fałszywe-
go świadectwa  
przeciw bliźniemu 
swemu)

PIOTR  
ŁUKASZEWSKI  
Utwór  „You shall 
not kill” 
(V przykazanie – 
 Nie zabijaj)

ADEB CHAMOUN  
Utwór „When bro-
thers  
dwell in peace” 
(X przykazanie – 
...Ani żadnej rzeczy, 
która jego jest)

PADDY KELLY  
Członek dawnej 
grupy The Kelly Fa-
mily. Utwór „Holy”  
(II przykazanie –   
Nie będziesz brał 
imienia Pana Boga 
swego nadaremnie)

LUXTORPEDA  
Utwór „Seventh” 
(VII przykazanie – 
Nie kradnij)

godz. 15.30

Godz. 20.00 – Projekt 
muzyczny DEKALOG   
Kierownictwo muzyczne: 
Marcin Pospieszalski
Występują: Michael Patrick 
Kelly (Irlandia), Dariusz 
„Maleo” Malejonek, Robert 
Lica Friedrich, Andrzej 
Lampert, Józef Skrzek,  
Levi Sakala (Zambia),  
O. Stan Fortuna (USA), 
Piotr Łukaszewski, Marcin 
Spenner, Hrystyna Pidliset-
ska (Ukraina), Adeb Cha-
moun (Syria), Polski Chór 
Kameralny pod dyrekcją 
Jana Łukaszewskiego, 
Orkiestra Filharmonii  
Podkarpackiej.

Dr Pavol Mačala 

Personalista, członek 
Zarządu Stowarzyszenia 
Naukowego Personalizm 
w Słowacji, dyrektor 
Instytutu Historyczne-
go Macierzy Słowackiej, 
kierownik Katedry Histo-
rii Wydziału Filozofii 
w  Katolickim Uniwer-
sytecie w  Rużomberku. 
Wykłada archeologię 
i historię. 
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Ks. dr Jarosław Krzewicki, Rektor SWEiZ 
w Łodzi – „Wolność sumienia w Europie”

Panel III
Przewodniczący: Bp Antoni Dziemianko, 
Biskup Piński
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, PAN – 
„Wartości chrześcijańskie a wartości Unii 
Europejskiej"
Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Parla-
ment Europejski – „Symbolika chrześcijań-
ska w przestrzeni publicznej Unii Europej-
skiej”
Red. Mariusz Książek, Dyrektor Tygodnika 

Katolickiego „Niedziela” – „Wyzwania medial-
ne Ruchu «Europa Christi»” 

Panel IV
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof 
Wiak, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji KUL 
Bogusław Rogalski – „Udział chrześcijan  
w życiu publicznym w świetle noty doktry-
nalnej Stolicy Apostolskiej”
Jan Michał Małek, USA – „Czy obecna Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej dobrze 
służy gospodarce krajowej?"

Prof. dr hab. Dariusz Dudek, KUL – „Aksjolo-
gia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”
Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, 
Moderator Ruchu „Europa Christi”
Organizatorami sesji lubelskiej są: Fundacja 
„Myśląc Ojczyzna” i Katedra Kościelnego Prawa 
Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, 
Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
Lublin, al. Racławickie 14
Prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Mirosław 
Sitarz, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa 
Publicznego i Konstytucyjnego KUL 
Powitanie: Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, 
Rektor KUL 
Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, 
Moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykład wprowadzający: Abp Tomasz 
Peta, Arcybiskup Archidiecezji w Asta-

nie, Kazachstan – „Rola kultu maryjnego 
w reewangelizacji”
Panel I
Przewodniczący: Bp dr hab. Artur Miziński, 
Sekretarz Generalny KEP
Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda 
Lubelski – „Prawo naturalne w Europie – fun-
dament czy zapomniana rzeczywistość?"
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, KUL – „Toż-
samość Europy w nauczaniu Jana Pawła II”
Arturo Mari, fotograf św. Jana Pawła II – 
Świadectwo

Panel II
Przewodniczący: Bp dr Ryszard Karpiński, 
Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji 
Lubelskiej
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, 
KUL – „Osoba ludzka zasadą formowania 
ładu społecznego”
Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina – 
„Ochrona życia każdego dziecka darem na 
100-lecie odzyskania Niepodległości”
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL – „Chrze-
ścijańska koncepcja gospodarki godnej czło-
wieka a wyzwanie ideologii neomarksizmu 
globalnego”

Abp Tomasz 
Peta

Arcybiskup metropo-
lita archidiecezji Świę-
tej Maryi w  Astanie. 
W latach 2003-15 prze-
wodniczący Konferencji 
Katolickich Biskupów 
Kazachstanu.

Bp Ryszard  
Karpiński

Doktor teologii, wielo-
letni pracownik Papie-
skiej Komisji ds. Dusz-
pasterstwa Migrantów 
i Podróżujących;  w KEP 
odpowiedzialny za dusz-
pasterstwo pielgrzymko-
we i turystyczne, delegat 
ds. duszpasterstwa Polo-
nii; biskup senior archidie-
cezji lubelskiej.

Dr hab. Przemy-
sław Czarnek

Wojewoda lubelski, kon-
stytucjonalista, pracownik 
naukowo-dydaktyczny  
na Wydziale Prawa, Prawa 
Kanonicznego i  Admini-
stracji KUL; autor ponad 
60 artykułów i haseł ency-
klopedycznych oraz leksy-
kograficznych.

Ks. prof. dr hab. 
Andrzej Mary-
niarczyk SDB

Kierownik Katedr y 
Metafizyki KUL; prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Tomasza z Akwinu; redak-
tor naczelny dziesięcio-
tomowej „Powszechnej 
encyklopedii filozofii” 
i „Encyklopedii filozofii 
polskiej”; członek Towa-
rzystwa Naukowego KUL.

Ks. prof. dr hab. 
Tadeusz Guz

Filozof, teolog i socjolog; 
przez 3 kadencje był dzie-
kanem na KUL i w Gustav 
-Siewerth-Akademie  
w Niemczech; autor roz-
praw z zakresu metafi-
zyki greckiej, scholastyki 
i  filozofii realistycznej, 
niemieckiego idealizmu, 
marksizmu-leninizmu oraz 
nazizmu niemieckiego.

Bp dr hab. Artur 
Grzegorz Miziński
Prawnik, adwokat Roty 
Rzymskiej, biskup pomoc-
niczy archidiecezji lubel-
skiej, sekretarz generalny 
KEP. Przewodniczący 
Kościelnej Komisji Konkor-
datowej. Członek Komisji 
Wspólnej Przedstawicieli 
Rządu RP i  Episkopatu, 
a także Rady Nadzorczej 
Fundacji „Opoka”.

Prof. dr hab. 
Dariusz Dudek

Profesor nauk prawnych, 
Kierownik Katedry Prawa 
Konstytucyjnego KUL, 
członek Towarzystwa 
Naukowego KUL, Komisji 
Prawniczej PAN Oddział 
w Lublinie i Polskiego 
Towarzystwa Prawa 
Konstytucyjnego.

Jan Michał Małek
Inżynier, absolwent Poli-
techniki Warszawskiej. 
Przedsiębiorca, inwe-
stor, deweloper, działacz  
polsko-amerykański, eko-
nomista. Założył polsko-
-amerykańską fundację 
PAFERE oraz jej polski 
odpowiednik – Polsko-
-Amerykańską Fundację 
Edukacji i Rozwoju Eko-
nomicznego.

Dr hab. Krzysztof  
Wiak, 

prof. KUL
Prawnik, kierownik Kate-
dry Prawa Karnego KUL; 
od 2016 r. dziekan Wydzia-
łu Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji 
KUL; członek Papieskiej 
Akademii Życia i  Rady 
Polityki Penitencjarnej; 
autor ponad 100 publi-
kacji z zakresu prawa.

Dr Bogusław 
Rogalski 

Politolog, historyk; pre-
zes Zjednoczenia Chrze-
ścijańskich Rodzin; 
doradca w Parlamencie 
Europejskim, w latach 
2004-2009 poseł do Par-
lamentu Europejskiego.

Ks. prof. dr hab. 
Józef Krukowski

Konsultor Papieskiej Rady 
ds. Interpretacji Tekstów 
Prawnych; przewodni-
czący Komisji Prawniczej 
PAN Oddział w Lublinie; 
prezes Stowarzyszenia 
Kanonistów Polskich; 
przewodniczący hono-
rowy Stowarzyszenia 
Absolwentów i Przyjaciół 
Wydziału Prawa KUL.

Bp Antoni  
Dziemianko

Biskup piński, wyświęco-
ny potajemnie na kapłana; 
ukończył ATK w Warszawie 
z  tytułem magistra teolo-
gii; w 1998 r. Jan Paweł II 
mianował go biskupem 
pomocniczym diecezji 
grodzieńskiej; w  2012  r. 
został biskupem diecezji 
pińskiej.

Prof. dr hab.  
Mirosław  Piotrowski
Polityk, historyk, pro-
fesor KUL, profesor 
Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i  Medialnej 
w Toruniu, od 2004 r.  
poseł do Parlamentu 
Europejskiego – deputo-
wany frakcji Europejskich 
Konserwatystów i Refor-
matorów, felietonista 
„Niedzieli”.

Mariusz Książek
Prawnik, wykładowca 
akademicki. Przewodni-
czący oddziału często-
chowskiego Katolickiego 
Stowarzyszenia Dzienni-
karzy. Członek zarządu 
Fundacji NIEDZIELA 
Instytut Mediów. Dyrek-
tor marketingu i reklamy 
Tygodnika Katolickiego 
„Niedziela”.
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Ks. dr hab. 
Mirosław Sitarz, 

prof. KUL
Kierownik Katedry Kościel-
nego Prawa Publicznego 
i  Konstytucyjnego KUL; 
przewodniczący Stowa-
rzyszenia Absolwentów 
i  Przyjaciół Wydziału 
Prawa KUL; wiceprzewod-
niczący Komisji Prawniczej 
PAN Oddział w Lublinie. 

Ks. dr Jarosław
Krzewicki

Prawnik, teolog mora-
lista, kanonista, rektor 
Szkoły Wyższej Eko-
nomii i  Zarządzania 
w  Łodzi, wykładowca 
w Europejskiej Wyższej 
Szkole Prawa i  Admi-
nistracji w  Warszawie 
oraz na Papieskim Uni-
wersytecie św. Tomasza 
w Rzymie.

(...) trzeba 
stwierdzić, że 

tożsamości europejskiej 
nie można zrozumieć 
bez chrześcijaństwa i że 
w nim właśnie znajdują 
się te wspólne korzenie, 
z których wyrosła 
i dojrzała cywilizacja 
Starego Kontynentu, 
jego kultura, jego 
dynamika, jego przed-
siębiorczość, jego 
zdolność do konstruk-
tywnej ekspansji także 
na inne kontynenty, 
jednym słowem – to 
wszystko, co stanowi 
o jego chwale.
(...) kieruję do ciebie, 
stara Europo, wołanie 
pełne miłości: Odnajdź 
siebie samą! Bądź sobą! 
Odkryj swoje początki. 
Tchnij życie w swoje 
korzenie. 
Z Aktu Europejskiego, wypo-
wiedzianego przez Jana Pawła 
II w miejscu symbolicznym dla 
Europy –  w  katedrze związa-
nej ze św.  Jakubem Apostołem 
w  Santiago de Compostela – 
9 listopada 1982 r. 

Kaja Godek
Fundator i  członek 
zarządu Fundacji Życie 
i Rodzina, pełnomocnik 
obywatelskich inicja-
tyw ustawodawczych 
o  zakaz aborcji, w  tym 
inicjatywy #Zatrzymaj 
Aborcję. Działaczka spo-
łeczna, publicystka.

godz. 9.00

Arturo Mari
Od marca 1956  r. do 
czerwca 2007  r. był 
fotografem sześciu 
papieży – fotografował 
Piusa XII, św. Jana XXIII,  
bł. Pawła VI, Jana Pawła I, 
św. Jana Pawła II i Bene-
dykta XVI. Podczas pon-
tyfikatu Jana Pawła II 
wykonał blisko 6 mln 
zdjęć.
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Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania 
Łódź, Aula Wydziału  Filologicznego Uniwer-
sytetu Łódzkiego 
ul.Pomorska 171/173 

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj (Rz12, 21)
W 34. rocznicę męczeńskiej śmierci 
patrona Solidarności bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki

Przywitanie i prowadzenie: Ks. dr Jaro-
sław Krzewicki, Rektor SWEiZ

Wprowadzenie: Ks. inf. Ireneusz Skubiś, 
Moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykład wprowadzający: Ks. Nicolas 
Buttet (Szwajcaria, Francja) – „Męczenni-
cy pierwszych wieków Europy zasiewem 
jej chrześcijańskich dziejów”

Panel I
Dr Massimo Casciani (Włochy) – „Czy 
chrześcijanie w Europie staną się prześla-
dowaną mniejszością?" 
Ks. prof. Lluis Clavell (Hiszpania) – „Gość 

nieproszony, Ukrzyżowany niechciany. 
Filozoficzne korzenie współczesnych kon-
fliktów z Trójjedynym Bogiem”. 
Bp Antoine Chbeir (Lattaquieh, Syria) – 
„Świadectwo wiary chrześcijan Bliskiego 
Wschodu przykładem dla Europy”

Panel II
Bp Jan Kopiec, Biskup Gliwicki – „Kościół 
żyje tajemnicą męczeństwa - refleksje 
historyka”

Senat RP, 
Warszawa, ul. Wiejska 6
(obowiązują zaproszenia imienne)

Prowadzenie: Prof. dr hab. Michał Seweryń-
ski, Wicemarszałek Senatu RP

Powitanie: Stanisław Karczewski, Marszałek 
Senatu RP

Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, 
Moderator Ruchu „Europa Christi” 

Wykłady
Mateusz Morawiecki, Premier RP – Prze-
słanie 
Viktor Orbán, Premier Węgier – Przesłanie 
Kard. Gerhard Ludwig Müller, Watykan – 
Przesłanie 
Carl A. Anderson, Najwyższy Rycerz Zako-
nu Rycerzy Kolumba (USA)  - Przesłanie nt. 
rechrystianizacji Europy
Dr George Weigel (USA) – „Jan Paweł II, 
patriotyzm i Europa“ 
Arturo Mari – fotograf św. Jana Pawła II – 
Świadectwo

Prof. dr hab. Michał Seweryński, Wice-
marszałek Senatu RP – „Sytuacja chrześci-
jaństwa w Europie”
Prof. Massimo Gandolfini (Włochy) – 
„Obowiązki i powinności państwa w obro-
nie małżeństwa i rodziny”
Prof. Marina Casini (Włochy) – „Obrona 
życia w Unii Europejskiej – doświadczenia z 
przeszłości, perspektywy na przyszłość” 

Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, 
Moderator Ruchu „Europa Christi” 

Prof. dr hab. Mi-
chał Seweryński

Prawnik, wicemarszałek 
Senatu IX kadencji (od 20 
kwietnia 2017 r.), wykła-
dowca prawa pracy i 
europejskiego prawa 
socjalnego na Uniwersy-
tecie Łódzkim – w latach 
1990-96 był rektorem UŁ; 
wykładał na kilku uczel-
niach za granicą.

Viktor Orbán, 
premier Węgier 

Polityk i  prawnik, od 
1990  r. poseł do Zgro-
madzenia Narodowe-
go (ośmiu kolejnych 
kadencji), przewodni-
czący Fideszu w latach 
1993–2000 i  od 2002, 
premier Węgier w latach 
1998–2002 i od 2010 r.

Mateusz Mora-
wiecki, premier RP
Menedżer, bankowiec 
i  polityk, były prezes 
zarządu Banku Zachod-
niego WBK, wicepre-
zes Rady Ministrów  
(2015-17), minister roz-
woju (2015-16), mini-
ster rozwoju i  finansów  
(2016-18), od 2017 prezes 
Rady Ministrów.

Prof. Marina 
Casini

Prawnik i bioetyk, wykła-
dowca w Instytucie Bioety-
ki Katolickiego Uniwersy-
tetu Najświętszego Serca 
w Rzymie. Przewodnicząca 
włoskiego Ruchu na rzecz 
Życia. Autorka  publikacji  
z zakresu bioetyki i biopra-
wa. Protagonistka Europej-
skiej Inicjatywy  Obywatel-
skiej „Jeden z Nas”.

Stanisław  
Karczewski

Polityk, lekarz chirurg,  
od 2005  r. senator RP, 
wicemarszałek Senatu VIII 
kadencji, od 12 XI 2015 r. 
marszałek Senatu RP; 
członek Rady Politycznej 
PiS – od stycznia 2011 r. 
Komitetu Politycznego 
PiS.

Carl A.  
Anderson

Amerykański prawnik, 
Najwyższy Rycerz Zakonu 
Rycerzy Kolumba, w latach 
1983-87 pracował w gabi-
necie Prezydenta USA, 
był też członkiem Komi-
sji Praw Obywatelskich 
Stanów Zjednoczonych, 
wykładał na Papieskim 
Uniwersytecie Laterań-
skim w Rzymie .

Dr George  
Weigel

Pisarz katolicki, teolog, 
działacz społeczny i poli-
tyczny, autor biografii 
Jana Pawła II pt. „Świa-
dek nadziei”; otrzymał 
dziewięć honorowych 
doktoratów oraz papie-
ski Krzyż „Pro Ecclesia et 
Pontifice”.

Kard. Gerhard 
Ludwig Müller

Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1978 r.,  
w 2002 r. został miano-
wany biskupem Ratyz- 
bony, w latach 2012-17 
był prefektem Kongre-
gacji Nauki Wiary; dok-
tor honoris causa czte-
rech polskich uczelni.

Prof. Massimo 
Gandolfini

Neurochirurg i neuropsy-
chiatra z  Uniwersytetu 
w Brescii. Przewodniczą-
cy włoskiego Komitetu 
„Brońmy naszych dzie-
ci” – organizacji, która 
występuje przeciwko ide-
ologii gender. Promotor 
włoskiego „Family Day” 
w 2015 i 2016 r.

Ks. Nicolas  
Buttet

Szwajcarski ksiądz kato-
licki, założyciel i mode-
rator wspólnoty Eucha-
ristein, współtwórca 
Instytutu Philantropos. 
Bliski współpracownik 
prof. Patricka de Laubiera 
oraz kard. Rogera Etche-
garaya z Papieskiej Rady 
Justitia et Pax.

Ks. dr Jarosław
Krzewicki

Prawnik, teolog mora-
lista, kanonista, rektor 
Szkoły Wyższej Eko-
nomii i  Zarządzania 
w  Łodzi, wykładowca 
w Europejskiej Wyższej 
Szkole Prawa i  Admi-
nistracji w  Warszawie 
oraz na Papieskim Uni-
wersytecie św. Tomasza 
w Rzymie.

Dr Massimo  
Casciani

Teolog, prawnik, socjo-
log, dziennikarz, publi-
cysta, wychowawca 
młodzieży, wieloletni 
rzecznik prasowy die-
cezji Rieti.

Ks. prof. Lluís 
Clavell

Profesor filozofii, rekolek-
cjonista, członek Opus 
Dei, pierwszy rektor Uni-
wersytetu Świętego Krzy-
ża w Rzymie, spowiednik 
i  kierownik duchowy 
wielu kapłanów i bisku-
pów, pracowników Kurii 
Rzymskiej, przewodniczą-
cy Papieskiej Akademii  
św. Tomasza w Rzymie.
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Ks. dr Aleksy 
Kucy

Kapłan diecezji łódzko-
-poznańskiej Polskie-
go Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławne-
go. Lingwista i  teolog. 
Duszpasterz parafii  
św. Aleksandra Newskie-
go w  Łodzi; nauczyciel 
akademicki; sekretarz 
Kancelarii Biskupiej.  

Jan-Aage Torp
Pastor Wolnego Kościo-
ła Zielonoświątkowego, 
prezes European Apo-
stolic Leaders, zaan-
gażowany na rzecz 
współpracy i  jedności 
chrześcijan, aktywny 
w  debatach europej-
skich na najbardziej 
palące tematy politycz-
ne i społeczne.

Bp prof. Jan 
Kopiec

Biskup gliwicki, historyk, 
archiwista, teolog, wielo-
letni nauczyciel akade-
micki oraz wychowawca 
Seminarium Duchow-
nego.

Abp Jan  
Graubner

Arcybiskup metropolita 
ołomuniecki, teolog, pro-
boszcz, biskup pomocni-
czy, były przewodniczący 
Konferencji Episkopatu 
Czech.

godz. 11.00 godz. 9.00

Arturo Mari
Od marca 1956  r. do 
czerwca 2007  r. był 
fotografem sześciu 
papieży – fotografował 
Piusa XII, św. Jana XXIII,  
bł. Pawła VI, Jana Pawła I, 
św. Jana Pawła II i Bene-
dykta XVI. Podczas pon-
tyfikatu Jana Pawła II 
wykonał blisko 6 mln 
zdjęć.

X

Ks. Filip Kucelin
Urodzony w  Zadarze, 
w 1984 r., ukończył stu-
dia na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu 
w  Rijece, kapłan archi-
diecezji Zadar, w  której 
jest proboszczem i dzie-
kanem; przygotowuje 
proces beatyfikacyjny 
kapłanów męczenników 
chorwackich.

Bp Antoine 
Chbeir 

Święcenia kapłańskie 
przyjął 13 czerwca 1988 r.  
Został mianowany bisku-
pem maronickiej epar-
chii Lattaquié i  Tartous 
w  Syrii przez maronic-
kiego patriarchę Antio-
chii Béchara Boutros Raï, 
18 kwietnia 2015 r. Jego 
eparchia liczy 32 parafie. 
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Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 
Warszawa, ul. Dewajtis 5
W 35. rocznicę ogłoszenia przez 
Stolicę Apostolską Karty Praw 
Rodziny
Prowadzenie: Tadeusz Woźniak, poseł RP 
Wprowadzenie: Ks. inf. Ireneusz Skubiś
Wykłady 
Abp Henryk Hoser SAC – „Świętość 
życia ludzkiego i jego ochrona – 
współczesne wyzwania dla polity-
ków i narodów świata”
Abp Francisco Gil HellÍn (Hiszpa-

nia) – „Jan Paweł II: Rodzina a dobro 
społeczeństwa”
Elżbieta Rafalska, Minister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej – 
„Rola rządu w tworzeniu prawa 
prorodzinnego i wdrażaniu w życie 
rozwiązań prorodzinnych na przy-
kładzie Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej”
Zbigniew Ziobro, Minister Sprawie-
dliwości – „Minister Sprawiedliwości 
strażnikiem praw rodziny i poszcze-
gólnych jej członków”
Prof. Massimo Gandolfini (Wło-

chy) – „Rola społeczeństwa obywa-
telskiego w obronie życia i rodziny 
– doświadczenia „«Family Day» we 
Włoszech”
Prof. Marina Casini (Włochy) – 
„Obrona życia jako element rechry-
stianizacji Europy”
Waldemar Tomaszewski, Europo-
seł (Litwa) – „Rola i zadania rodziny 
chrześcijańskiej we współczesnej 
Europie”
Ks. prof. Ivica Žižić (Chorwacja) 
– „Antropologiczny wymiar święto-
wania w rodzinie”

Ks. dr Kazimierz Kurek SDB – 
„Karta Praw Rodziny – wołanie 
Kościoła katolickiego do polityków 
i wszelkich władz” 
Marek Jurek, poseł do Parlamentu 
Europejskiego – „Międzynarodowa 
Konwencja Praw Rodziny – fun-
dament obrony życia rodzinnego 
w Europie i szansa dla polskiej poli-
tyki praw człowieka”
Tadeusz Woźniak, Poseł RP – „Dzień 
Rodzin i Dzień Praw Rodziny – dwa 
uzupełniające się święta”
Zakończenie: Ks. Ireneusz Skubiś

Ks. dr Aleksy Kucy – „Wartość męczeń-
stwa w Kościele prawosławnym. Bolesne 
doświadczenia drogą do oczyszczenia 
i pojednania” 
Pastor Jan-Aage Torp (Norwegia) – 
„Wpatrzeni w Krzyż świadkowie wiary. 
Męczeństwo wyrazem nieskończonej 
ufności” 

Panel III
Abp Jan Graubner (Ołomuniec, Czechy) 
– „Męczennicy pod rządami komunizmu”
Ks. Filip Kucelin (Chorwacja) – „Męczen-
nicy jako znak nadziei, sprzeciwu i jedności” 

M. Jana Zawieja CSFN – „Męczeństwo 
w języku miłości. Siostry z Nowogródka”. 
Panel IV
Ks. prał. José Luis Gutiérrez (Hiszpa-
nia) – „Terror hiszpański i jego owoce dla 
współczesnych dzieł Kościoła”
Dr Kazimierz Szałata, UKSW – „Świadko-
wie wiary znad Loary”
O. Peter Roman Zieliński OSPPE 
(Australia) – „Angielscy męczennicy 
sumienia” 
Ks. dr Alberto Gildoni (Włochy) – 
„Męczeństwo – owoc spełnionego obo-
wiązku”. 

Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, 
Moderator Ruchu „Europa Christi” 

Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości 
i  prokurator generalny 
w  rządach Kazimierza 
Marcinkiewicza i Jarosła-
wa Kaczyńskiego, od 2015 
minister sprawiedliwości 
w rządach Beaty Szydło 
oraz Mateusza Morawiec-
kiego, od 2016 r. również 
prokurator generalny. 
Współzałożyciel i prezes 
Solidarnej Polski.

O. Peter Roman 
Zieliński OSPPE

(Brat Kazimierz), paulin 
wywodzący się z  rodzi-
ny polskich emigrantów, 
urodzony i  wychowany 
w  Australii. Studiował 
historię i politykę w Charles 
Sturt University, teologię 
w Rzymie. Aktualnie stu-
diuje prawo kanoniczne na 
Papieskim Uniwersytecie 
św. Tomasza w Rzymie.

Abp Francisco
Gil HellÍn

Administrator apo-
stolski diecezji Ciudad 
Rodrigo w  Hiszpanii, 
emerytowany arcybi-
skup Burgos, były sekre-
tarz Papieskiej Rady  
ds. Rodziny, wykładow-
ca akademicki, m. in. 
na Papieskim Uniwer-
sytecie Świętego Krzyża 
w Rzymie.

Ks. prał. José 
Luis Gutiérrez

Emerytowany pracow-
nik Kongregacji do 
Spraw Świętych, z pra-
łatury Personalnej Opus 
Dei w Rzymie.

Abp Henryk  
Hoser SAC

Lekarz i misjonarz, wizy-
tator apostolski w Rwan-
dzie, w latach 2008-17 
biskup diecezjalny war-
szawsko-praski, obecnie 
biskup senior. 31 maja 
2018 r. został mianowa-
ny wizytatorem apo-
stolskim o charakterze 
specjalnym dla parafii  
w Medjugorie.

Elżbieta Rafalska
Minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej. Była 
wykładowcą w Akademii 
Wychowania Fizycznego 
i  wykładowcą w  Pań-
stwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim. Czło-
nek PiS. Poseł i senator. 
Współautor opracowania 
rządowego programu 
„Rodzina 500+”.

Ks. dr Alberto 
Gildoni

Wykładowca prawa 
kanonicznego, kanclerz 
Kurii Diecezjalnej, sędzia 
sądu regionalnego  
w Umbrii; duszpasterz 
młodzieży oraz osób 
chorych.

Marek Jurek

Historyk i polityk. Poseł na 
Sejm X, I, IV i V kadencji 
(1989–1993, 2001–2007), 
w latach 2005–2007 mar-
szałek Sejmu V kadencji, 
w latach 2007–2018 pre-
zes Prawicy Rzeczypospo-
litej, od 2014 poseł do Par-
lamentu Europejskiego.

Tadeusz Woźniak
Poseł,  samorządo-
wiec. W Sejmie pracuje 
w Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych, 
jest przewodniczą-
cym: Parlamentarnego 
Zespołu na rzecz Kato-
lickiej Nauki Społecznej, 
Polskiego Komitetu Praw 
Rodziny i Rady Służby 
Publicznej przy Prezesie 
Rady Ministrów.

Waldemar  
Tomaszewski

Lider polskiej społecznoś- 
ci na Litwie. Prezes Akcji 
Wyborczej Polaków na 
Litwie – Związku Chrześci-
jańskich Rodzin. Poseł do 
Parlamentu Europejskiego. 
Poseł na Sejm Republiki 
Litewskiej. Autor przedło-
żonej w parlamencie litew-
skim ustawy o ochronie 
życia poczętego.

Prof. Marina 
Casini

Prawnik i bioetyk, wykła-
dowca w Instytucie Bioety-
ki Katolickiego Uniwersy-
tetu Najświętszego Serca 
w Rzymie. Przewodnicząca 
włoskiego Ruchu na rzecz 
Życia. Autorka  publikacji  
z zakresu bioetyki i biopra-
wa. Protagonistka Europej-
skiej Inicjatywy  Obywatel-
skiej „Jeden z Nas”.

Ks. prof. Ivica 
Žižić

Profesor teologii, dok-
tor filozofii, kapłan, 
duszpasterz; absolwent 
i wykładowca na Wydzia-
le Teologicznym w Spli-
cie w Chorwacji oraz w 
Papieskim Ateneum św. 
Anzelma w  Rzymie. Na 
Wydziale Teologicznym 
w  Splicie był wicedzie-
kanem. 

Ks. dr Kazimierz 
Kurek SDB

Salezjanin. Wieloletni 
duszpasterz rolników. 
Były krajowy duszpas- 
terz rodzin – inicjował 
powstawanie stowarzy-
szeń rodzin katolickich, 
domów samotnej matki. 
Współtwórca Karty Praw 
Rodziny.  Zaangażowany 
w pomoc misjonarzom 
w Afryce.

 VII sesja: UKSW  SILNA RODZINA SIŁĄ EUROPY 20 X 2018

Dr Kazimierz 
Szałata

Filozof, bioetyk, wykła-
dowca na Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz na 
Warszawskim Uniwersy-
tecie Medycznym, zało-
życiel i prezes Fundacji 
Polskiej Raoula Follereau. 
Bliski współpracownik 
prof. Patricka de Laubiera.

M. Jana Zawieja 
CSFN

Przełożona generalna 
Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu (nazaretanki), 
od 18 lat mieszka w Rzy-
mie, wcześniej pracowa-
ła m.in. jako nauczyciel, 
tłumacz oraz w duszpas- 
terstwie rodzin.

 (...)Przede wszystkim my wcale nie 
musimy do niej [Europy] wchodzić, bo 

my w niej jesteśmy. Pierwszy premier  
III Rzeczypospolitej mówił to w Radzie 
Europejskiej w Strasburgu: w jakiś sposób 
zawsze byliśmy i jesteśmy w Europie. Nie 
musimy do niej wchodzić, ponieważ ją 
tworzyliśmy, i tworzyliśmy ją z większym 
trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje albo 
którzy sobie przypisują patent na europej-
skość, wyłączność.
A co ma być kryterium, co ma być kryterium 
wolności? Jaka wolność? Na przykład wolność 
odbierania życia nie narodzonemu dziecku? 
Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako 
biskup Rzymu zaprotestować przeciwko 
takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy 
Zachodniej. To obraża ten wielki świat kul-
tury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy 
czerpali i któryśmy współtworzyli, współ-
tworzyli także za cenę naszych cierpień. Tu, 
na tej ziemi kujawskiej, tu, w tym mieście 
męczenników, to musi być powiedziane gło-
śno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy 
trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także 
męczennicy na wschód od nas w ostatnich 
dziesięcioleciach – i u nas w ostatnich dziesię-
cioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy.
On jest patronem naszej obecności w Europie 
za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. 

godz. 11.00

Ojciec Święty Jan Paweł II,  Włocławek 1991 r. 
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Redakcja Tygodnika Katolickiego  
„Niedziela”, 
Częstochowa, ul. 3 Maja 12
Prowadzenie: Red. Mariusz Książek, Tygodnik 
„Niedziela” 
Powitanie: Lidia Dudkiewicz, Redaktor 
Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
Otwarcie: Abp Wacław Depo, Metropolita 
Częstochowski
Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, 
Moderator Ruchu 
Wykłady 
Red. Włodzimierz Rędzioch – „Św. Jan 
Paweł II – Patronem Europy. Świadectwo 
rzymskiego korespondenta Tygodnika Kato-
lickiego „Niedziela”

Ks. Grzegorz Piątek SCJ, Koordynator Dusz-
pasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców 
TALENT – „Indywidualny i społeczny wymiar 
odpowiedzialności przedsiębiorcy” 
Ks. dr Przemysław Król SCJ, Duszpasterz 
Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT – 
„Sprawiedliwość proceduralna – o nową 
jakość w relacji przedsiębiorcy z administra-
cją podatkową”
Dr Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Grupy 
ATLAS – „Sprawiedliwe podatki w duchu 
chrześcijańskim”
Adam Abramowicz, Rzecznik małych 
i średnich przedsiębiorców – „Sprawiedliwe 
podatki – propozycja nowego systemu 
podatkowego dla Polski”

Stefan Kawalec, Współpracownik Centrum 
Analiz Społeczno-Ekonomicznych – „Wspól-
na waluta zagrożeniem dla współpracy 
narodów i państw w ramach Unii Europej-
skiej”
Tomasz  Grzelak – „Polskie firmy rodzinne – 
ostoja tradycyjnych chrześcijańskich warto-
ści a problemy sukcesji pokoleniowej”
Jan Michał Małek, USA – „Chrześcijańska 
myśl ekonomiczna, a (tak zwane) państwo 
opiekuńcze” 
Dr Remigiusz Piłat, Właściciel i Redaktor 
Naczelny magazynu-gospodarczo-finanso-
wego CAPITAL MAGAZYN – „Kapitał narodo-
wy fundamentem chrześcijańskiej Europy”
Zakończenie: Ks. Ireneusz Skubiś

Stefan Kawalec
Ekonomista. Prezes Zarzą-
du Capital Strategy – firmy 
zajmującej się doradz-
twem strategicznym. Wie-
lokrotny doradca instytu-
cji międzynarodowych 
takich jak Bank Światowy 
i Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy. Współ-
autor książki „Paradoks 
euro. Jak wyjść z pułapki 
wspólnej waluty?”.

Tomasz Grzelak
Menadżer. Prezes Zarządu 
Hatrans – firmy od lat zwią-
zanej z branżą TSL (Trans-
port, Spedycja, Logistyka). 
Sukcesem jest utworzenie 
regularnego ekspresowe-
go, frachtowego, połączenia 
kolejowego Chiny-Polska. 
Dzięki jego osobistym stara-
niom Łódź wyeksponowa-
na została jako logistyczne 
centrum Polski i Europy.

Ks. Grzegorz 
Piątek SCJ

Sercanin, po studiach 
specjalistycznych z zakre-
su teologii moralnej 
w  Accademia Alfonsia-
na w Rzymie, od 2001 r.  
zaangażowany w dusz-
pasterstwo przedsiębior-
ców. W  latach 2003-13 
kapelan i sekretarz kard. 
Stanisława Nagyego.

Ks. dr Przemy-
sław Król SCJ

Sercanin, od ponad dzie-
sięciu lat związany z Dusz-
pasterstwem Przedsię-
biorców i Pracodawców 
TALENT. W 2018 r. obro-
nił doktorat z katolickiej 
nauki społecznej, podej-
mując temat moralności 
podatkowej.

Adam  
Abramowicz

Polityk, przedsiębiorca, 
poseł na Sejm, przewod-
niczy zespołowi gospo-
darczemu ds. reformy 
podatkowej. W 2018 r. pre-
mier Mateusz Morawiecki 
powołał go na stanowisko 
rzecznika przedsiębiorców 
– w  konsekwencji zrezy-
gnował z członkostwa w PiS 
i z mandatu poselskiego.

Dr Henryk  
Siodmok

Doktor nauk ekonomicz-
nych, absolwent Uniwer-
sytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie (kierunek: 
Ekonomia i Organizacja 
Handlu Zagranicznego), 
oraz studiów MBA INSEAD 
w Fontainbleau. Związany 
m.in. z grupą ATLAS, gdzie 
od 2007 r. jest prezesem 
zarządu.

Dr Remigiusz 
Piłat

Absolwent SGH w Warsza-
wie oraz doktor nauk finan-
sowych i rynku kapitało-
wego na Uniwersytecie 
Paris X. Menedżer z 30-let-
nim doświadczeniem 
zawodowym w  zakresie 
zarządzania strategiczne-
go w zagranicznych kor-
poracjach międzynarodo-
wych i polskich firmach. 

EKONOMIA W KONTEKŚCIE „EUROPA CHRISTI” VIII sesja: „Niedziela”22 X 2018

Jan Michał Małek
Inżynier, absolwent Poli-
techniki Warszawskiej. 
Przedsiębiorca, inwe-
stor, deweloper, działacz  
polsko-amerykański, eko-
nomista. Założył polsko-
-amerykańską fundację 
PAFERE oraz jej polski 
odpowiednik – Polsko-
-Amerykańską Fundację 
Edukacji i Rozwoju Eko-
nomicznego.

Kard. Stanisław
 Dziwisz

Doktor teologii. Kustosz 
spuścizny św. Jana Paw-
ła II. Był sekretarzem 
i  kapelanem metropo-
lity krakowskiego Ka-
rola Wojtyły, osobistym 
sekretarzem papieża 
Jana Pawła II; kardynał 
metropolita krakowski, 
obecnie senior. Odzna-
czony Orderem Orła 
Białego.

Zakończenie 
Kongresu

22 X 2018 
(poniedziałek)  

Kraków-Łagiewniki  
Sanktuarium  
św. Jana Pawła II

Godz. 12.00  
Msza św.  dziękczynna 
pod przewodnictwem 
kard. Stanisława  
Dziwisza

Lidia Dudkiewicz
Redaktor naczelna Tygo-
dnika Katolickiego „Nie-
dziela”. Wcześniej – zastęp-
ca redaktora naczelnego. 
Jest konsultorem Rady 
ds. Środków Społeczne-
go Przekazu Konferencji 
Episkopatu Polski. Wśród 
wielu odznaczeń otrzy-
mała m.in. Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis” (2017 r.).

Włodzimierz 
Rędzioch

Wieloletni pracownik 
L’Osservatore Romano 
w  Rzymie. Autor ksią-
żek o Watykanie i książki 
o  Janie Pawle II. Współ-
pracownik i  rzymski 
korespondent Tygodnika  
„Niedziela”. Papież Bene-
dykt XVI przyznał mu 
komandorię Orderu  
św. Sylwestra Papieża. 

Ojcze Święty Franciszku! 
Chcę przyłączyć się do słów św. Jana Pawła II, 
który powiedział: „Stara Europo, odnajdź siebie 
samą! Bądź sobą! Odkryj swe początki. Tchnij 
życie w swoje korzenie. Tchnij życie w autentyczne 
wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne 
chwały, a twoja obecność na innych kontynentach 
dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową 
w klimacie pełnego szacunku dla innych religii, 
dla prawdziwych swobód”.
Chcę również wspomnieć słowa Waszej Świąto-
bliwości o tym, że zamiast tradycji obrano zdradę, 
o potrzebie pamięci i powrocie do bycia wspólnotą 
solidarną.

Ojcze Święty Franciszku, prosimy Cię, abyś rozważył 
powierzenie przyszłości Europy św. Janowi  
Pawłowi II, by razem ze św. Benedyktem,  
św. Cyrylem, św. Metodym i świętymi: Katarzyną, 
Brygidą i Teresą Benedyktą od Krzyża pomogli nam 
kierować nasze kroki, aby „dać na nowo Europie 
duszę i rozbudzić w niej na nowo sumienie”.
(Tekst na podstawie petycji hiszpańskiej)
Podpisy można składać na stronie:  
www.myslacojczyzna.pl  
lub przesłać petycja@myslacojczyzna.pl .
Podpisy zebrane według poniższego wzoru  
można też przysłać pod adresem: Ks. Ireneusz 
Skubiś, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. 

Podpisz petycję do Ojca Świętego Franciszka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Myśląc Ojczyzna”  
im. ks. inf. Ireneusza Skubisia w celu złożenia petycji do Ojca Świętego Franciszka, by św. Jan Paweł II został 
ogłoszony patronem Europy. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, niemniej odmowa wyrażenia zgody uniemożliwia złożenie petycji. Administratorem Pani/
Pana danych osobowych jest Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks. inf. Ireneusza Skubisia, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia petycji. Podaje Pan/Pani swoje dane dobrowolnie, jednocześnie 
godząc się na ich przetwarzanie. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.  
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do 31 grudnia 2018 r. Ma Pan/Pani prawo dostępu  
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niniejszym podpisuję petycję do Ojca Świętego Franciszka,  
by św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Europy  
(duża tabela na podpisy do pobrania i wydrukowania na stronie www.myslacojczyzna.pl)

nr imię i nazwisko    adres/mail   podpis

T egoroczny II Międzynarodowy Kongres 
Ruchu „Europa Christi” wpisuje się w 100- 

-lecie naszej niepodległości i  40. rocznicę 
wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Pro-
blematyka kongresu dotyczy chrześcijaństwa 
nie tylko w Europie, ale także u nas, w Polsce. 
Trzeba bowiem ciągle mieć na uwadze, że nie 
można widzieć Polski bez Europy i Europy bez 
Polski. Ta relacja jest widoczna w programie 
kongresu.

Szczególnym wątkiem kongresowych obrad 
będzie 40. rocznica wyboru Jana Pawła  II. 
W związku z tym podejmujemy apel do Ojca 
Świętego Franciszka o ogłoszenie św.  Jana 
Pawła II patronem Europy. Po prostu bardzo 
kochamy i szanujemy tego wielkiego Papieża 
i wizjonera Europy, a w dodatku my, Polacy, 
jesteśmy jego rodakami. Od jakiegoś już czasu 
zbieramy podpisy w tej sprawie, a znakomitym 
przykładem jest tu Wałbrzych, gdzie zebrano 
już ponad 2800 podpisów. 

Pontyfikat św. Jana Pawła II mocno wpi-
suje się we współczesne problemy Europy 
i stanowi dla niej drogowskaz. Europa dziś 
jeszcze bardziej potrzebuje takiego wielkie-
go przewodnika i patrona. Kiedy mamy do 
czynienia z  uderzeniem w  chrześcijańskie 
korzenie Europy, kiedy nowe prądy odebrały 
jej nadzieję i radość, musimy się zreflektować, 
przemyśleć na nowo nasze zasady i sposób 
życia i  rozpalić w  sobie entuzjazm wiary 
płynącej z faktu zmartwychwstania Jezusa.

Zechciejmy, Drodzy, podjąć apel Ruchu 
„Europa Christi”. Prosimy duszpasterzy, by 
pomogli wiernym zorganizować akcję zbiera-
nia podpisów – jest to także okazja do działa-
nia dla stowarzyszeń i organizacji katolickich. 

Bądźmy razem, tak jak by sobie i Polsce 
tego życzył św. Jan Paweł II, i niech on będzie 
w tym naszym Patronem. 

Serdecznie o to proszę –
Ks. Ireneusz Skubiś

Św. Jan Paweł II Patronem Europy
godz. 11.00
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Częstochowa   Otwarcie Kongresu   14 X g. 21.00 – Jasna Góra: Apel Jasnogórski – przew. abp Wacław Depo

Warszawa    Kościół w Europie   15 X g. 11.00 – Aula im. Jana Pawła II UKSW, ul. Dewajtis 5

Rzeszów –  Młodzi o Europie   15 X g. 18.00 – Spotkanie młodzieży, Arena Jasionka

Podkarpackie 2018 Jan Paweł II Patronem Europy  16 X g. 15.30 – Projekty, panele i wystawy, Arena Jasionka  
     g. 17.15 – Msza św. dziękczynna, Arena Jasionka 
             g. 20.00 – Projekt muzyczny „Dekalog”, Arena Jasionka 

Lublin  Prawo a wartości w Europie   17 X g.    9.00 – Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego KUL, Al. Racławickie 14

Warszawa  Rechrystianizacja Europy   18 X g. 11.00 – Senat RP, ul. Wiejska 6 (obowiązują zaproszenia imienne)

Łódź   Europa Męczenników   19 X g.   9.00 – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania,  
      Aula Wydziału  Filologicznego Uniwersytetu  Łódzkiego, ul.Pomorska 171/173

Warszawa   Silna rodzina siłą Europy    20 X g. 11.00 – Aula im. Jana Pawła II UKSW, ul. Dewajtis 5

Częstochowa   Ekonomia w kontekście      22 X g. 11.00 – Aula Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,  ul. 3 Maja 12 
  „Europa Christi”           g. 15.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze 
                  – przew. abp Wacław Depo

Kraków  Zakończenie kongresu    22 X g. 12.00 – Msza św. – sanktuarium św. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 32 –  
               przew. kard. Stanisław Dziwisz 

14-22 października 2018 r. 
CZĘSTOCHOWA – WARSZAWA – RZESZÓW – LUBLIN – ŁÓDŹ – KRAKÓW 
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EUROPA CHRISTI

II Międzynarodow y Kongres 
„Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”

Zaproszenie na Kongres

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI, 40. ROCZNIC A WYBORU ŚW. JANA PAWŁA II

Drodzy Rodacy! 

Z apraszamy na II Międzynarodowy Kon-
gres Ruchu „Europa Christi” 2018, który 

przebiegać będzie pod hasłem: „Wizja Europy 
w ujęciu św. Jana Pawła II”. Kongres odbędzie 
się w Polsce w dniach 14-22 października 
2018  r. „Europa Christi” to nazwa Ruchu, 
który od kilku lat podejmuje sprawę dotyczącą 
wielkich zagrożeń dla Europy, jej tożsamo-
ści i kultury, który była kształtowana przez 
ponad 2 tys. lat przez wiarę chrześcijańską, 
szczególnie przez Ewangelię i Dekalog. 

Europa jest dziś chora i zagrożona odej-
ściem od wartości podstawowych, ateizmem, 
neomarksizmem, nihilizmem i hedonizmem. 
Widzimy także ogromne zagrożenie powodo-
wane islamem. O tych niebezpieczeństwach 
mówił wiele św. Jan Paweł II. Dlatego pragnie-
my przypomnieć jego świętą postać i naucza-
nie. Chcemy również, żeby Papież Franciszek 
włączył św. Jana Pawła II do grona świętych 
Patronów Europy.

Chrześcijanie, katolicy Europy, stańmy 
razem pod patronatem św. Jana Pawła II. 
On może nas połączyć. Podobnie i w Polsce 
– niech połączy nas osoba Papieża Polaka. 

Zostawmy groźne spory. Porzućmy zniewa-
lającą nienawiść i zdradę. Ewangelia może 
nas zjednoczyć. „Omnia instaurare in Christo” 
– wszystko odnowić w Chrystusie – to hasło  
św. Piusa X, które chcemy dziś urzeczywist-
niać pod opieką św. Jana Pawła II.

Jeszcze raz wołamy: Chrześcijanie Europy 
i polscy chrześcijanie, katolicy, policzmy się! 
Są nas miliony! Ta świadomość pozwala nam 
powrócić do naszej wielkości i prawdziwej 
wolności. 

Zapraszamy na II Międzynarodowy Kon-
gres Ruchu „Europa Christi” 2018 r.

Ks. Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu

Organizatorzy: 


