
EUROPO - ODBUDUJ SWOJĄ JEDNOŚĆ DUCHOWĄ 

Kolejna Sesja Naukowa w ramach obchodów Dnia Papieskiego organizowana 

przez Akcję Katolicką, tym razem przez Zarządy DIAK Diecezji Legnickiej i 

Zielonogórsko-Gorzowskiej wraz z Kapitułą Sanktuarium i Bractwem Św. Jakuba 

Starszego Apostoła w Jakubowie, odbyła się 27 października 2012 roku. Miejscem 

uroczystej Mszy św. było Sanktuarium Św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie. 

Miejscem obrad Sesji Naukowej był Ratusz Głogowski.  

Uroczystej Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Stefan Regmunt – Biskup 

Zielonogórsko-Gorzowski, a homilię wygłosił J.E. Ks. Bo Stefan Cichy – Biskup 

Legnicki. W koncelebrze udział wzięło kilkudziesięciu księży z Kanonikiem ks. 

Stanisławem Czerwińskim – Kustoszem Jakubowskiego Sanktuarium oraz z ks. prof. 

dr hab. Janem Klinkowskim – Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Diecezji 

Legnickiej na czele.    

W homilii J.E. Ks. Bp s. Cichy nawiązał do Aktu Europejskiego ogłoszonego 

przez Ojca Świętego Bł. Jana Pawła II 9 listopada 1982 r. w Santiago De Compostela. 

W 30 rocznicę ogłoszenia Aktu Europejskiego ksiądz biskup mówił o potrzebie 

wypełniana wskazań Błogosławionego Jana Pawła II, o potrzebie nowej 

ewangelizacji krajów i narodów Europy. Czasy obecne są zagrożone ateizacją, 

prześladowaniami: chrześcijan, religii i krzyża, mówił biskup. Potrzeba na nowo   

powrotu do korzeni chrześcijańskiej Europy, trzeba w życiu autentycznych wartości 

ewangelicznych, a Akcja Katolicka ma właśnie realizować dzieło głoszenia 

ewangelii. 

Sesjia Naukowa zatytułowana „ Europo – odbuduj swoją jedność duchową”, 

odbyła się w Ratuszu Głogowskim pod patronatem Prezydenta Głogowa, Biskupa 

Legnickiego i Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego.  

Otwarcia sesji, przedstawienia jej idei oraz przywitania gości dokonali 

Urszula Furtak – Prezes Zarządu DIAK diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz Jan 

Zimroz – Prezes Zarządu DIAK diecezji legnickiej. Przed wykładami do około 200 

uczestników sesji naukowej skierowali słowa J.E Ks. Bp Stefan Regmunt oraz 

Prezydent Głogowa  Jan Zubowski. 

Pierwszym wykładowcą był Marek Jurek – Prezes Prawicy Rzeczypospolitej, 

który przedstawił temat „Polskie Państwo i Polski Kościół we Wspólnocie 

Europejskiej”. Wykładowca w swoim wystąpieniu nawiązał do tworzenia Traktatu 

ustanawiającego Konstytucję Wspólnoty Europejskiej, mówił o roku 2004 gdy trwały 

prace nad tekstem dokumentu, czyli czasem nadziei na to, że twórcy dokumentu 

europejskiego w preambule nawiążą do chrześcijańskich korzeni Europy. 

Przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1999-2004 Romano Prodi związany z 

Chrześcijańską Demokracją i z lewicowymi ugrupowaniami, przygotowując projekt 

konstytucji w preambule jednak nie odwołał się do wartości chrześcijańskich Europy, 



nie uczynili tego także następni autorzy dokumentu. Marek Jurek omawiając temat 

zwrócił uwagę na politykę Unii Europejskiej, w której działania polityczne mają 

większe znaczenie niż ekonomiczne. Stwierdził, że wartości narodowe mają 

ogromną wagę dla społeczeństw, kultur i tradycji poszczególnych krajów. 

Przypomniał też wypowiedź Margaret Thatcher, która powiedziała „Zwycięstwo z 

Niemcami w dwóch wojnach, powołanie NATO, zwycięstwo nad komunizmem, nie 

były dziełem organizacji międzynarodowych, ale państw narodowych”.  

Dziś należy żądać, aby UE zapewniła między innymi:  

 solidarność materialną, z jakiej skorzystały kraje południa na długo przed 

stworzeniem strefy euro, 

 bezpieczeństwo energetyczne, poprzez uniezależnienie Europy Środkowej od 

rosyjskich źródeł energii, 

 równe zasady pomocy publicznej, analogiczne jakie przyznano Niemcom 

wschodnim po ich zjednoczeniu, 

 szacunek do opinii chrześcijańskiej, dla prawa do życia, dla instytucji rodziny 

i wychowania chrześcijańskiego, 

 wspieranie praw rodziny,        

 wspieranie odbudowy państw i kultury narodów, które odzyskały 

niepodległość po rozpadzie Związku Sowieckiego, 

 międzynarodowe potępienie komunizmu. 

Państwo dzisiaj musi stawiać czoło organizacjom, które jego suwerenności narzucają 

nowy międzynarodowy kontekst ekonomiczno – handlowy i finansowy. Kontekst 

ten charakteryzuje się wzrastającą mobilnością kapitałów finansowych oraz 

materialnych i niematerialnych środków produkcji. Ten kontekst zdominował także 

polityczną władzę państw, dlatego należałoby sobie życzyć, aby bardziej wzrastała 

uwaga i uczestnictwo w res publica ze strony obywateli. Dlatego suwerenność 

każdego kraju, w tym Polski, powinna być podstawową wartością Wspólnoty 

Europejskiej. „Nie ma Europy Sprawiedliwej bez Polski Niepodległej” - przestrzegał 

Jan Paweł II.  

Kolejnym punktem sesji naukowej był panel „Europejska wspólnota w 

drodze”. Panel poprowadził Ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski – Wykładowca PWT 

we Wrocławiu. W „Akcie Europejskim Santiago De Compostela” z 9 listopada 1982 r. 

Jan Paweł II powiedział:  Cała Europa odnalazła się wokół tej „pamiątki” świętego 

Jakuba, w tych samych wiekach, w których budowała się jako kontynent jednorodny 

i zjednoczony duchowo. Dlatego też tożsamości Europejskiej nie można zrozumieć 

bez chrześcijaństwa”.  

Ksiądz profesor po wprowadzeniu do tematu przekazał głos Henrykowi 

Karasiowi – Prezesowi Bractwa Św. Jakuba Starszego, który przedstawił zebranym 

temat „Droga Św. Jakuba – drogą do jedności Europy”. Prelegent przytoczył część 

zapisu aktu Europejskiego, mówiącego o szczególności tego miejsca jakim jest 



Sanktuarium Św. Jakuba w Santiago De Compostela – „To miejsce (….), stało się w 

ciągu wieków punktem przyciągania dla Europy i dla całego chrześcijaństwa”. 

Dlatego to, Ojciec Święty Jan Paweł II, mówi: „pragnąłem spotkać się tutaj ze 

znakomitymi przedstawicielami instytucji europejskich, organizacjami z całego 

kontynentu i biskupami. Do wszystkich kieruję pełne szacunku i serdeczne 

pozdrowienia i pragnę wraz z wami zastanowić się tego wieczoru nad Europą”. 

Pan Henryk Karaś, założyciel i pierwszy prezes bractwa św. Jakuba, znakomity 

znawca historii pielgrzymowania szlakami Św. Jakuba, omówił sieć europejskich 

dróg oraz historię powstania katedry nad grobem św. Jakuba Starszego. Santiago De 

Compostela stało się jednym z najważniejszych, oprócz Rzymu i Jerozolimy, celów 

pielgrzymek. Zacytował następnie fragment Apelu do Europy z dnia 09.11.1982 r., 

który brzmi „Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla świata. 

Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się po tobie tej samej odpowiedzi, 

jaką Św. Jakub dał Chrystusowi: „Mogę”. Tu wykładowca zadaje pytanie: Czy 

Europa po 30 latach jest w stanie dać taką odpowiedź? Jednocześnie przytacza 

fragmenty różnych wypowiedzi i opinii na tak postawione pytanie:  

 „Nie mogę ukryć swojego wielkiego rozczarowania, że w tekście Karty nie 

znalazło się nawet odwołanie do Boga, który jest najwyższym źródłem 

godności osoby ludzkiej i jej podstawowych praw”, powiedział Ojciec Święty 

Jan Paweł II po szczycie w Nicei, gdzie w grudniu 2000 r. została przyjęta 

Karta Praw Podstawowych UE. 

 Andrew Duff, przywódca europejskich liberałów (UE) w rozmowie z 

„Naszym Dziennikiem”(2003 r.) sprzeciwił się włączeniu wartości 

chrześcijańskich czyli też invocatio Dei do przyszłej konstytucji UE. Jego 

zdaniem, nie ma na to miejsca, w tak „silnie dzisiaj zróżnicowanym 

społeczeństwie”. 

 Ideologia unijna atakuje natomiast na różne sposoby, jedynie Kościół 

katolicki. Alain Besanson, francuski filozof, socjolog i historyk, napisał 

niedawno, że Kościół katolicki to jedyna organizacja religijna, którą dziś 

można obrażać, lżyć publicznie, niejako oficjalnie atakować. 

 Na konferencji zorganizowanej 04.10.2012 r. w Parlamencie Europejskim w 

Brukseli jej uczestnicy podawali fakty dotyczące tego, że chrześcijanie w 

Europie, coraz częściej spotykają się z przejawami nietolerancji.  

 Ponadto powstaje dyktatura relatywizmu, który nie uznaje niczego za 

ostateczne i jako jedyną normę traktuje własne „ja” i jego pragnienia – 

powiedział Papież Benedykt XVI. 

 W krajach Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat nieomal 

wszędzie wprowadzono ustawodawstwo dotyczące legalizację aborcji, 

parlamenty coraz częściej przyjmują ustawy zrównujące związki osób 

homoseksualnych i małżeństwa. W wielu krajach trwa dyskusja nad 

legalizacją eutanazji, w niektórych ma ona miejsce. 



 Pochodną dyktatury relatywizmu jest rewolucja obyczajowa i związane z nią 

próby wyeliminowania katolików i krzyża z życia społecznego, ograniczenia 

ich życia i działania w Europie. Dotarły one szybko do Polski i są coraz 

bardziej widoczne i agresywne. 

 

Kolejnym prelegentem panelu była dr hab. Grażyna Miłkowska – 

Wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego, która omówiła temat „Rodzina w 

Europie”. Ciekawy wykład rozpoczął się od przedstawienia definicji rodziny, który 

brzmi: „Rodzina – w rozumieniu klasycznym – wspólnota oparta na miłości i 

wolnym wyborze dwóch osób pragnących dawać początek życiu i uzupełniać się we 

wzajemnej miłości. Stanowi to związek wyłączny i trwały, bo tylko ono daje swoim 

członkom poczucie bezpieczeństwa, pewności jutra i świadomości, ze jest się 

kochanym”. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna wypełnia istotne funkcje w 

interesie społeczeństwa. Do najważniejszych zalicza się: funkcję prokreacyjną, 

ekonomiczną, kulturalną, emocjonalną i opiekuńczo – wychowawczą.  Dziś rodzina 

w świecie współczesnym jest bardzo zróżnicowana pod wieloma względami, między 

innymi różnice wynikają ze względów: kulturowych, religijnych, dzietności, 

struktury rodziny, funkcji jakie pełni w rozwoju społeczno – ekonomicznym różnych 

społeczeństw. Skład rodziny tradycyjnej może być następujący:  

 Wielopokoleniowa w skład, której wchodzą więcej niż dwa pokolenia. 

Poszerzona, w skład której wchodzą krewni i powinowaci.  

 Wielodzietna, posiadająca dużo dzieci, ich liczba wyznaczona jest naturalna 

płodnością kobiety. 

 Patriarchalna, w której autorytet i dobrobyt rodzinie zapewnia ojciec, a matka 

zajmuje się domem i wychowaniem dzieci.  

W tradycyjnym modelu rodziny zachodzą zmiany makrostrukturalne, które 

powodują, że: rodzina przestała być ośrodkiem produkcji, co spowodowało potrzebą 

szukania środków do życia poza rodziną. Do pracy poza rodziną została wciągnięta 

również kobieta. Nastąpiło tak zwane uprawnienie kobiet i mężczyzn. Zmiany 

powyższe nie pozostały bez mikrostrukturalnych skutków ujemnych, spowodowały 

między innymi, że: nastąpił upadek więzów wypływający z poszerzonej rodziny, 

rodzina została zredukowana do dwóch pokoleń, nastąpiła dysfunkcja rodzin 

wielodzietnych, co w konsekwencji przyczyniło się do znacznego obniżenia 

dzietności, nastąpiło mniejsze zaangażowanie rodziców w wychowanie dzieci. 

Skutkiem tych przemian jest: postęp techniczny, zmiany ustrojowe, przeobrażenia na 

rynku pracy i rozwój gospodarki rynkowej, a także ateizacja Europy. W ślad za tym 

poszły: zmiany struktury społeczno – ekonomiczne gospodarstw domowych, 

niepewność gospodarcza, kształtowanie się nowych źródeł dochodów, 

zróżnicowanie sytuacji materialnej rodzin, znaczy upadek autorytetów, ludzi i 

instytucji odpowiedzialnych za wychowanie i kształtowanie młodego pokolenia. 

Także doszło do: zmniejszenia interwencjonizmu państwa w spieraniu rodzin 

poprzez świadczenia socjalne, pogłębiającego się rozwarstwienia materialnego 



rodzin, narastania zagrożenia bezrobocia, ubóstwa i marginalizacji, występowanie 

tzw. „dzikiego kapitalizmu” wraz z oszustwami, kradzieżami czy działaniem na 

granicy prawa oraz walki międzypartyjne, kłótnie polityczne, bezpardonowa walka 

o władzę. 

Na zakończenie wykładu pani profesor wymieniła największe zagrożenia 

wynikające z przedstawionej sytuacji. Tymi zagrożeniami są: 

 obniżenie znaczenia takich wartości, jak: małżeństwo, rodzina, 

posłuszeństwo dzieci, zmiana stosunków w rodzinie, zmiana sposobu 

spędzania wolnego czasu, 

 brak pracy, względnie przepracowanie rodziców, którzy dla dobra dzieci jeśli 

mogą pracują bez wytchnienia, 

 negatywny wpływ mediów, które mają wpływ na emocjonalne zachowania, 

rozluźniają lub całkowicie izolują więzi międzyludzkie, mają pływ na 

postawy intelektualną sferę człowieka, nie koniecznie pozytywną, często 

powodują problemy zdrowotne z braku aktywności fizycznej osób.  

 

Ostatnim prelegentem panelu był  dr Stanisław Gebhardt – Prezes Fundacji 

im. Ignacego Paderewskiego b. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Unii ChD. 

Przedstawiony przez pana Prezesa temat brzmiał:  „Czy spełnia się wizja Ojców 

Wspólnej Europy”.  Jak powszechnie wiadomo, za Ojców wspólnoty europejskiej 

uznaje się Roberta Schumana, Alcide De Gassperiego, Konrada Adenauera. To z ich 

inicjatywy i pod ich przywództwem wykonano pierwsze kroki w kierunku  

integracji gospodarczej Europy. Autorzy projektu wspólnoty stworzyli tak zwany 

traktat paryski w 1951 r. o współpracy w ważnych wówczas dziedzinach, tj. 

wydobyciu węgla i produkcji stali. Do wspólnoty tej przystąpiły Francja, Niemcy, 

Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg. Kolejnym krokiem integracji było 

stworzenie w 1957 r. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty 

Energii Atomowej. Te pierwsze wspólnoty gospodarcze dały początek dzisiejszej 

Unii Europejskiej. Dr Stanisław Gebhardt, wybitny przedstawiciel Chrześcijańskiej 

Demokracji, działający na Wychodźstwie, miał możliwość współpracy z wybitnymi 

osobami nadającymi kierunek sprawom społeczno – gospodarczym w Europie, 

budując jednocześnie przyszłą pozycję wolnej Polski w Europie. S. Gebhardt mówił: 

„dzięki kontaktom międzynarodowym nadawaliśmy bieg różnym sprawom. 

Braliśmy udział w różnych akcjach w imieniu wspólnot międzynarodowych przez 

nas reprezentowanych, ale zawsze jako przedstawiciele polskich chrześcijańskich 

demokratów. Dążyliśmy do dwóch celów: utworzenia chrześcijańskiej demokracji w 

niepodległej Polsce i przygotowanie młodzieży do życia w demokratycznym 

państwie”.  Główni inicjatorzy prac nad integracją Europejską mieli swoje własne 

zapatrywania co do kierunków proponowanych działań wspólnotowych.  Robert 

Schuman,  francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948–1952, architekt 

projektu integracji europejskiej zaproponował wspólną kontrolę nad wydobyciem 

węgla i produkcją stali. Dążył do stworzenia Europy federalnej, jednoczącej 



wszystkie demokratyczne kraje Europy. Alcide de Gasperi, w latach 1945–1953 

włoski premier i minister spraw zagranicznych propagował inicjatywy na rzecz 

zjednoczenia Europy Zachodniej; rzecznik demokracji i wolności w Europie 

proponujący koncepcję rozszerzenia współpracy gospodarczej o wspólnotę obronną 

dającą gwarancje pokojowe. Konrad Adenauer, pierwszy kanclerz Republiki 

Federalnej Niemiec, który stał na czele nowo powstałego państwa w latach 1949–63, 

pragmatyczny demokrata niestrudzony w działaniach na rzecz zjednoczenia 

Niemiec. Wraz z prezydentem Francji Charles’em de Gaulle’em doprowadził do 

przełomu w stosunkach pomiędzy Niemcami a Francją: w 1963 roku państwa te 

podpisały traktat o przyjaźni, który stał się jednym z kamieni milowych na drodze 

integracji europejskiej. Konrad Adenauer mówił, że „podstawą jedności Europy jest 

idea wspólnoty chrześcijańskiej, kultura i cywilizacja europejska”. 

Jak widać, z powyższych relacji,  rola jaką dziś pełni Unia Europejska oraz jej 

dzisiejszy charakter i kształt wskazują, że nie w pełni ziściła się wizja Ojców 

Wspólnoty Europejskiej.  

Na zakończenie obrad Sesji Naukowej zostało sformułowane i przyjęte 

przesłanie adresowane „do Posłów do Parlamentu Europejskiego, Posłów i 

Senatorów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz wszystkich tych, którym bliskie są 

idee chrześcijańskiej i solidarnej Europy”.  

J.E. Ks. Bp Stefan Regmunt dokonał podsumowania obrad oraz podziękował 

organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie sesji naukowej. Szczególne 

podziękowanie ksiądz Biskup przekazał Panu Janowi Zubowskiemu – Prezydentowi 

Miasta Głogowa, za wsparcie organizacyjne i gościnę w Ratuszu Głogowskim. 

Dziękując wykładowcom i prelegentom Ks. Biskup osobiście, w ciepłych słowach, 

zwrócił się do każdego z osobna, wyrażając swoje uznanie dla ich profesjonalizmu 

oraz wysokiego poziomu przygotowanych i zaprezentowanych tematów.  

Ostatnim akordem było pasterskie błogosławieństwo udzielone uczestnikom 

obrad przez Ks. Biskupa Stefana Regmunta – Pasterza Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej. 

                                                                                      Spisał: Franciszek Kwaśniak 

 

 

 

 

 

 



Oto treść wspomnianego przesłania. 

 

 

„EUROPO! Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie 

w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiły, że 

twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach 

dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową…” 

Wspominając słowa błogosławionego Jana Pawła II z Aktu Europejskiego 

Santiago de Compostela z 9 listopada 1982 r. zwracamy się do Posłów do 

Parlamentu Europejskiego, Posłów i Senatorów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 

oraz wszystkich tych, którym bliskie są idee chrześcijańskiej i solidarnej Europy, 

by w 30 rocznicę ogłoszenia tego aktu podjęli inicjatywę przypomnienia 

zawartych w nim treści.  

Współczesna Europa stoi na rozdrożu, szuka drogowskazu pokazującego 

właściwą drogę. Akt Europejski Jana Pawła II może być taką wskazówką, może 

być drogowskazem. Przed Europą trudna droga, lecz podążając za przesłaniem 

błogosławionego Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Europejczyka, możemy 

zmieniać Europę, przywracając jej ewangeliczny charakter oraz etyczny i 

chrześcijański wymiar. Musimy przypominać, że to co jest wartościowe i wielkie 

w europejskim dziedzictwie, ma korzenie chrześcijańskie. Ten duch 

chrześcijański przez wieki ukształtował kulturę i cywilizację Europy, a 

niedocenianie tego faktu byłoby wielką niewdzięcznością i lekceważeniem 

historii. 

Uczestnicy Sesji naukowej pt. 

„EUROPO - ODBUDUJ SWOJĄ JEDNOŚĆ DUCHOWĄ” 

Sanktuarium Św. Jakuba Starszego Apostoła, 

Ratusz Głogowski 

27 października 2012 r. 


