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„Együtt Európáért”  
Brüsszel, Square Meeting Centre 

2012. május 12. 15.00–18.00 óráig 
 

Az „Együtt Európáért” kezdeményezés 2012. évi találkozóját május 12-én rendezik meg 
Brüsszelben a Square Meeting Centre „Gold Hall” nevű termében. 

Az eseményen mintegy 200 keresztény mozgalom és egyházi közösség képviselői lesznek jelen 
különböző felekezetekből és országokból, valamint regionális, országos és európai szintű civil 
és politikai vezetők. 

Az „Együtt Európáért” 2012 rendezvény a 2004-ben és 2007-ben Stuttgartban azonos címmel 
megrendezett találkozók folytatása lesz. Az előző eseményekről a melléklet, illetve a 
rendezvény honlapja ad tájékoztatást. 

Az összejövetel célja, hogy áttekintse, mi lehet a mozgalmak hozzájárulása ma Európában, 
hogy válaszolni tudjunk korunk kihívásaira. Főként konkrét tevékenységeiket szeretnék 
bemutatni a társadalom egyes területein: kezdeményezéseiket a szegényekkel, a párbeszédet 
más kultúrájú emberekkel, amely megkönnyítheti számukra a beilleszkedést az európai 
társadalomba.   

A 2012-es találkozó  

• rávilágít, milyen értéket képvisel a közjó előmozdításáért indított együttműködés a 
különböző kultúrák között, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával; 

• szeretné hatékonyan bevonni az európai civil társadalmat, különösen a fiatalokat, hogy a 
kiengesztelődés és a béke szellemében gondolkodjanak, és ezzel erősítsék az európai 
integrációs folyamatot; 

• aláhúzza, hogy Európa számára fontos, hogy minden szinten a személyt és az emberi 
méltóságot állítsa a tevékenység középpontjába, és megvalósuljon az együttműködés az 
állami vezetés és a civil szervezetek között például a szegénység felszámolása 
érdekében;   

• hangsúlyt fektet a természet, a környezet és a biodiverzitás tiszteletése, és ezek 
megőrzésére buzdítja Európa polgárait. 

Internetes kapcsolat létesül több mint 100 európai várossal, ahol a 2012. május 12-én a 
brüsszeli találkozóval párhuzamosan különböző kezdeményezéseket indítanak „Együtt 
Európáért”. 
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PROGRAM* 
2012. május 12. Brüsszel, Square Meeting Centre 

 
ELSŐ RÉSZ  
 

15:00  Üdvözlet 
  Brüsszel és az eseménybe bekapcsolódó 150 európai város köszöntése 
 

Együtt Európáért: mi ez, hogyan született és mit adhat a mai Európának  
Maria Voce, A Fokoláre Mozgalom elnöke  

 

Az együtt Európáért történetének szakaszai  
 

A keresztény mozgalmak és közösségek hozzájárulása a mai Európa építéséhez 
Romano Prodi, az Európai Bizottság korábbi elnöke 

 

z e n e  
 

Az egyetemi hallgatóké a szó 
 

Mire van ma szüksége Európának 
  

• A méltányos gazdaság útján   
Luigino Bruni, a Milánó‐Bicocca Egyetem politikai gazdaságtan professzora 

  

• Integráció – peremre szorultak és menekültek 
 

• Családok egy emberibb társadalomért  
 

z e n e  –   a „Friends” együttes 
 

• Kezdeményezések az élet védelmében, a környezetvédelem terén, a békéért 
valamint a felelős állampolgárság érdekében 

 

z e n e 
 

Más kontinensek Európa szerepéről a világban  
 

16:20  s z ü n e t 
 

 
MÁSODIK RÉSZ – internetes közvetítés  
 

17:00  Az interneten bekapcsolódó városok helyi rendezvényeinek rövid bemutatása 
 

Nézzünk szembe a kihívásokkal 
Andrea Riccardi,  a Sant’Egidio Közösség alapítója, az olasz kormány nemzetközi 
együttműködésért és az integrációért felelős minisztere 

 

A tizenévesek Európa‐képe és kreatív együttműködése 
 

Videóüzenet 
Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke 

 

A népek Európája 
Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke 

 

z e n e 
 

Építsünk biztos alapokat 
Thomas Römer, a Müncheni YMCA felelőse  

 

Brüsszeli Nyilatkozat 2012 
 

18:00  z á r á s 
 
________________ 

* esetleges változásokkal (2012. 03. 16.) –  A fordítókészülékeket 13 órától osztják 



 

 melléklet 
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AZ EGYÜTT EURÓPÁÉRT a keresztény mozgalmak és közösségek között élő kapcsolati háló, amely e mozgalmak 
jelenléténél fogva létezik Európában. Anglikán, ortodox, katolikus, protestáns és szabad egyházakhoz 
tartozó keresztények egyaránt jelen vannak e közösségek tagjai között. A kezdeményezés célja, hogy 
életre keltse Európa keresztény lelkét. Jelenlegi irányíróbizottsága az alábbi tagokból áll: 

- Aus der Wiesche Sr. Annemarie - Christusbruderschaft Selbitz  
- D'Aloisio Christophe Syndesmos - The World Fellowship of Orthodox Youth  
- Folonari Eli – Fokoláre Mozgalom  
- Moran Michelle - Sion Community / ICCRS  
- Pross Gerhard - "Treffen von Verantwortlichen" / CVJM Esslingen  
- Riccardi Andrea - Sant'Egidio Közösség 
- Römer Thomas – CVJM München T 
- Testard Gerard - Fondacio, Chretiens pour le monde  
- Walter p. Heinrich - Schönstatt  

 A KEZDEMÉNYEZÉS 

- 1998. pünkösd: II János Pál pápa Rómába hívta a katolikus megújulási mozgalmakat és új 
közösségeket, itt Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítója karizmájához, az egység lelkiségéhez 
híven megígérte, hogy a mozgalmak közötti egység elmélyítésén fog fáradozni. 

- 1999: a katolikus mozgalmak együttműködéséhez csatlakoztak az evangélikus mozgalmak is. 

- 2001: a kölcsönös szeretet szövetségének megkötése a mozgalmak felelősei között 

- Megszületik az Együtt Európáért találkozó gondolata annak érdekében, hogy a mozgalmak által megélt 
evangéliumi élet és az ennek nyomán közöttük megvalósuló egység a politika és a társadalom számára 
is bemutatható legyen  

- Anglikán és ortodox mozgalmak csatlakoznak a kezdeményezéshez 

- 2004, 2007: nemzetközi Együtt Európáért találkozók Stuttgartban, valamint párhuzamos rendezvények 
Európa különböző városaiban a keresztény mozgalmak szervezésében. Bemutatják a különbözőség 
gazdagító és egységre vezető erejét 

- 2009: Együtt Európáért találkozók 10 európai nagyvárosban a keresztény mozgalmak és közösségek 
szervezésében, a 2007-es stuttgarti üzenetben megfogalmazott célok megvalósításáról.  

A FOLYAMATOT TÁMOGATÓ SZEMÉLYISÉGEK 

A 2007-es nemzetközi találkozóra üzenetet küldött XVI. Benedek pápa, Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki 
Konferenciák Tanácsának elnöke, I. Bartholomaiosz konstantinpolyi ökumenikus pátriárka, Sameul Kobia az 
Egyházak Világtanácsának főtitkára, José Manuel Baroso, az Európai Unió elnöke, Angela Merkel Németország 
kancellárja és több európai politikus és egyházi személyiség méltatva az Együtt Európáért kezdeményezés 
jelentőségét. 

MAGYARORSZÁGI KAPCSOLÓDÁSOK 

- 2004, 2007: Budapesten, Nyíregyházán és Szegeden Együtt Európáért rendezvény a hazai mozgalmak 
és közösségek tapasztalataival 

- Száz-száz fős magyar delegáció részvétele a stuttgarti központi rendezvényen 

- 2009: Együtt Európáért Budapesten 

- 2012: magyar delegáció részvétele a brüsszeli rendezvényen    
 párhuzamosan megrendezett programok több magyarországi helyszínen 

AZ “EGYÜTT EURÓPÁÉRT” FOLYAMAT KEZDEMÉNYEZŐI 

Chiara Lubich – Fokoláre Mozgalom, Andrea Riccardi ‐ Sant’Egidio Közösség, Ulrich Parzany ‐ Pro Christ, Helmut Nicklas ‐ 

YMCA, Keresztyén Ifjúsági Egyesület, Thomas Romer ‐ YMCA München, Gerhard Pross – Evangélikus Mozgalmak és 
Közösségek Felelőseinek Tanácsa, Michael J. Marmann – Schönstatt Mozgalom, Friedrich Aschoff – Evangélikus 
Karizmatikus Megújulás, Christophe D’Aloisio – Syndesmos, Gérard Testard – Fondacio, Nicky Gumbel ‐ Alpha 
International, Sr. Anna‐Maria aus der Wiesche – Krisztus Testvérisége – Selbitz 
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