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1. Hírlevél 

 
 
Isten hozta az “Európa Krisztusért!” kezdeméynezésnél! 
 
Európai keresztényekként van egy közös problémánk: egyre erősebben félre tolnak minket 
és egyre gyakrabban kell elnézést kérnünk és magyarázkodnunk a hitünk miatt. 
 
2005. októberében egy nagy olasz napilapban az olasz kultuszminiszter Rocco Buttiglione 
követelte, hogy „állítsák meg a keresztények elleni diszkriminációt”. Mindezt annak 
ellenére, hogy Európára míly nagy hatással volt a megélt evangélium. Az emberi méltóság,  
az emberi jogok, a szocialis igazságosság, a kórházak és egyetemek mind keresztény elvek 
mentén jöhettek létre!  
 

Az „Európa Krisztusért” erősíti az európai keresztények önbizalmát. Havonta 
megjelenő hírlevelekkel járulunk hozzá a szükséges háttértudás megszilárdulásához. Ehhez 
jöhet az egyének saját kezdeményezőkészsége: legyenek bátrak! Társadalmunknak, 
környezetünknek, országunknak és az Európai Uniónak is szüksége van Krisztus 
világosságára.  
 
Hivják meg ismerőseiket és barátaikat, hogy csatlakozzanak hozzánk a 
www.europe4christ.net web-oldalon. 
 
Európa-hal matricát az alábbi e-mail címen keresztül kaphatnak: office@europe4christ.net. 
Ezen az e-mail címen szeretettel várjuk véleményüket és gondolataikat is.  
 
Örömmel tekintünk közös munkánk elé! 
 
Az Ön "Európa Krisztusért!" csapata 
 
 
U.I.: Ne felejtsék a napi Miatyánkot imádkozni a keresztény értékek által vezérelt Európáért! 
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„Politikai hazugság lenne... 

ha Európa az egyház és a keresztények 
szerepét, csupán az emberi létezés belső  

aspektusaira redukálná, mintha ezek 
teljes mértékben privát ügyek lennének és  

semmi jelentőséggel nem bírnának a  
a politikában és a közéletben.” 

Giovanni Lajolo, 2005. szeptember. 13. 

 
 
Az Európa Krisztusért hírleveleiről 

Jól ismert közéleti személyeket kértünk, hogy egy-egy fontos, a kereszténység és a 
társadalom kapcsolatáról szóló témát mutassanak be. A hírlevél rövid és tömör, így nem 
tudja az „Európa Krisztusért!” által bemutatott témákat teljesen kimeríteni. Mégis 
összefoglalja a fontosabb érveket és továbbvezető gondolatokat, melyekhez ajánlott 
irodalmat is csatolunk.  
 
 
Az „Európa Krisztusért!” kezdeményezés kiindulópontja 

Az utóbbi években Európa politikai és kultúrális krízise fokozatosan kiéleződött. Jóllehet e 
krízis komolysága nyilvánvaló, mégis  sok keresztény láthatóan passzivitásba temetkezik. Az 
„Európa Krisztusért!“ szeretné a hívőket ebből a szabadon, ill. olykor kényszerből vállalt 
szellemi gettóból kiragadni. Létezésünk minden aspektusát a hitnek kell körülölelnie. A 
tehetség és lehetőségek hiányának elkerülhetetlensége miatt ne érezzhesse magát senki 
méltatlannak a tanuságtételre. Mindehez első lépésként imádkozzunk a közélet 
eseményeiért.  
 
Amikor egy évvel ezelőtt a magát kereszténynek valló Rocco Buttiglionet az ő családpolitikai 
és morális nézetei miatt elutasították az EU Bizottságból, akkor ez sokak számára egy 
vészriadó felhangzásával ért fel. Ám ezzel egyidőben a pesszimizmus is trejedni kezdett.  
 
„Európa Krisztusért!“ erősíteni kívánja a reményt, hogy Európa közösségi életében pozitív 
változások történhetnek, amennyiben a keresztények ezért megfelelő módon bevetik 
magukat.  
 
 
Az "Európa Krisztusért" céljai 

- hogy a keresztények jobban megismerjék és értékeljék az evangélium hatását 
kontinensünkön. Ezáltal pedig szilárd alapokat teremthessünk a békés 
egymásmellettéléshez. 
  
- hogy az emberek egyre inkább elkötelezzék magukat a keresztény meggyőződés 
tiszteletben tartására a közéletben.  
 
- hogy a keresztények felismerjék felelősségüket az európai társadalom fejlődése kapcsán és 
ennek megfelelően imádkozzanak érte.  
 
- hogy az Európáért közbenjáró keresztények jobban átérezhessék a tesvéreikkel való hitbeli 
közösség erejét.  
 
 
Ajánlott irodalom: 



• Joseph Weiler. A Christian Europe. (A keresztény Európa) 
• Joseph Ratzinger and Marcello Pera. Without roots - Relativism and the crisis of European 
Culture. (Gyökerek nélkül – Relativizmus és Európa válsága) 
 


