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Mi, akik egész Európából több mint 240 keresz-
tény mozgalom és közösség képviseletében gyűl-
tünk egybe itt Stuttgartban, tanúságot akarunk 
tenni arról, hogy folytonosan mélyül közöttünk az 
az újfajta kommunió, mely egyedül Isten Lelkének 
ajándéka és gyümölcse.  
 
Az egymással megélt közösségben világosabban 
látjuk felelősségünket korunk Európájának kihívá-
sával szemben: erős társadalmi összetartozást 
kell képviselnünk a kulturális sokszínűségben. A 
tudat, hogy különbözőségeink gazdagságot 
jelentenek, és nem adnak okot félelemre vagy 
elkülönülésre, a remény jele lehet mindenütt, ahol 
veszély fenyegeti a békés együttélést.  
 
Az evangéliumot szeretnénk ajánlani, mely mindig 
időszerű és éltető erejű. Európa történelmének 
múltját, jelenét és jövőjét egyaránt jellemzik, az 
alapító atyákban is élő keresztény gyökerek. 
Ennek gyümölcseit szeretnénk bemutatni napja-
inkban. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a 
kiengesztelődés és a béke ügyéért munkálkodtak 
az európai népek között. Azt kívánjuk, hogy 
Európa – mely a gyarmatosítással, a világhábo-
rúkkal, a holokauszttal megsebezte az emberi-
séget – bátrabban jutassa kifejezésre lelkét, és 
így kellő hozzájárulását adja egy testvéribb világ 
építéséhez.  
 
A karizmák - Isten ingyenes ajándékai – ösztönöz-
nek bennünket, hogy Európa hivatásához hűen a 
testvériség és a közösség útját járjuk. Testvérisé-
günk a folytonosan megújított és kivétel nélkül 
mindenkire irányuló evangéliumi szeretetből 
születik. Ez a testvéri kötelék Istenben egyesít 
minket, és ez indított arra, hogy Jézus parancsa 
szerint megújítsuk a kölcsönös szeretet szövet-
ségét. 
 
A kölcsönös szeretet szövetségében egyesülve 
IGENT mondunk az életre, és mindent megte-
szünk, hogy megvédjük sérthetetlen méltóságát 
minden szakaszában, a fogantatástól kezdve ter-
mészetes lezárulásáig.  

IGENT mondunk a családra, melyet a férfi és a 
nő közötti szeretet felbonthatatlan szövetsége köt 
össze, és amely a szolidáris és jövőre nyitott 
társadalom alapja.  
 
IGENT mondunk a teremtett világra, védjük a 
természetet és a környezetet, hogy tisztelettel 
megőrizzük Istennek ezen ajándékait a jövő nem-
zedék számára.  
 
IGENT mondunk a méltányos gazdaságra, 
mely az egyes embereket és az egész emberisé-
get szolgálja.  
 
IGENT mondunk a szolidaritásra a hozzánk 
közel és tőlünk távol élő szegényekkel és 
kirekesztet-tekkel, fivéreinknek és nővéreinknek 
tekintjük őket. Kérjük az országok kormányait és 
az Európai Uniót, hogy határozottan kötelezzék el 
magukat a szegények és az elmaradott országok, 
különösen Afrika fejlődésének ügye mellett.  
 
IGENT mondunk a békére, és azon munkálko-
dunk, hogy párbeszéd révén sikerüljön egyetér-
tésre és békére jutni a konfliktushelyzetekben. Ha 
nincs béke, a világnak nincs jövője.  
 
IGENT mondunk a felelősségünkre az egész 
társadalom iránt, és azért dolgozunk, hogy váro-
saink – a lakosok részvételével - a szolidaritás és 
befogadás otthonává váljanak a különböző szár-
mazású és kultúrájú emberek számára.   
 
Mindannyian együtt elkötelezzük magunkat ezek 
mellett az igenek mellett, melyek megvalósításán 
minden mozgalom és közösség saját karizmájá-
nak és képességeinek megfelelően fog munkál-
kodni.  
 
Ezen igenek megvalósulásáért szeretnénk együtt 
működni minden emberrel, az intézményekkel, 
minden civil és politikai erővel.  
 
Együtt szeretnénk a béke és az egység szolgála-
tába állni, mely megalapozhatja korunk Európáját.   
 
Együtt szeretnénk átadni Európának és az egész 
világnak mozgalmaink és közösségeink lelkét, az 
élet és a béke Evangéliumát.  
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