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ZAPRASZAMY NA III MIĘDZYNARODOWY 
KONGRES RUCHU „EUROPA CHRISTI”
Międzynarodowy Kongres Ruchu  „Europa Christi” 2019 trwa. 
Przypomnę, że sesje tegorocznego Kongresu rozpoczęliśmy 
od szczególnej modlitwy oraz  refleksji na temat apostol-
skiej działalności świętych Cyryla i Metodego, współpatro-
nów Europy. Na Jasnej Górze i w Velehradzie mówiliśmy 
o Apostołach Słowian, którzy dzisiaj tak mocno wspierają 
chrześcijaństwo jako wschodnie płuco Kościoła. Bardzo 
dobrze była przyjęta obecność na spotkaniach biskupów 
greckokatolickich, a także prawosławnych. Podczas tej części 
Kongresu przypomniano też ważne słowa polskiego Papieża 
wypowiedziane w Gnieźnie 40 lat temu.
Dalsze sesje Kongresu – w Nitrze, Lublinie, Warszawie, we 
Wrocławiu i Lwowie – podejmą głównie bardzo ważne 
zagadnienia dotyczące Karty Praw Rodziny, która powstała 
z inicjatywy św. Jana Pawła II.

Zaplanowane tematy mają stale na uwadze charyzma-
tyczne widzenie Papieża Polaka dotyczące małżeństwa 
i  rodziny. Przygotowania do Kongresu są imponujące. 
Sądzę, że propozycje kongresowe są znakomite i na cza-
sie. W sytuacji ataku na podstawowe wartości rodzinne, 
który obserwujemy m.in. na tzw. marszach równości, Ruch 
„Europa Christi” woła:  Karta Praw Rodziny jest gotową pro-
pozycją na dzisiaj zarówno dla Kościoła, jak i dla państwa, 
a przede wszystkim dla ludzi! 
Zapraszam na Kongres wszystkich, którzy czują się odpo-
wiedzialni za przyszłość człowieka, dla których rodzina jest 
skarbem i oazą szczęścia na ziemi. „Przyszłość świata, w tym 
także Polski i Europy, idzie przez rodzinę!” –  tak nauczał  
św. Jan Paweł II i on też jest patronem Ruchu „Europa Christi”, 
a mamy nadzieję, że niedługo będzie także patronem Europy.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś
Moderator Ruchu „Europa Christi”

8.00 Otwarcie

– Bp Viliam Judák, Biskup Diece-
zji Nitrzańskiej (Słowacja)

– Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Mo-
derator Ruchu „Europa Christi” 

Przewodniczy: Ks. dr hab. Miro-
sław Sitarz (KUL) 

Abp Andrzej Dzięga, Metro-
polita Szczecińsko-Kamieński 
(Polska) – Powrócić do Chrystusa, 
źródła wszelkiej nadziei. Adhorta-
cja apostolska św. Jana Pawła II 
„Ecclesia in Europa” i patroni Euro-
py – święci Cyryl i Metody 

Abp Jan Graubner Metropoli-
ta Ołomuniecki (Czechy) – Mi-
sja świętych Cyryla i  Metodego 

wyzwaniem dla współczesnego 
kryzysu wiary – wyzwaniem dla 
nowej ewangelizacji Europy 

Bp Viliam Judák, Biskup Diecezji 
Nitrzańskiej (Słowacja) – Biskup-
stwo nitrzańskie w  tradycji cyry-
lometodiańskiej i  myśl kard. Jana 
Chryzostoma Korca 

Dr Pavol Mačala (Ružomberok, 
Słowacja) – Temat prawdy w misji 
świętych Cyryla i Metodego 

11.30 – Msza św. koncelebrowa-
na w katedrze św. Emerama.
Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Modlitwa za Europę i ro-
dzinę. 


