
Ks. inf. Ireneusz Skubiś                                Częstochowa, grudzień 2019 r.  
Moderator Ruchu „Europa Christi” 
 
 
 

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” 
 

 
Stało się to w 2016 r., gdy na spotkaniu towarzyskim w obecności 100 

znakomitych osób zaproponowałem powołanie Ruchu „Europa Christi”. Bez struktur 
organizacyjnych, bez specjalnych statutów. Jedno było ważne, by w Europie  otworzyć 
drzwi Chrystusowi. To ten Zmartwychwstały Chrystus, o którym świadczą Ewangelia 
i Dzieje Apostolskie, a także sam św. Paweł.  był natchnieniem dla pierwszych gmin 
chrześcijańskich. „Zmartwychwstałem i jestem  z wami!”.  

 
Europa zapomniała o Zmartwychwstałym Chrystusie. Dlatego pogrąża się w 

bezsensie ateizmu powiązanym z nihilizmem i cynizmem. Człowiek  w Europie – 
wszechstronny konsument – jest bezradny i śmiertelnie samotny, po prostu chory. 
Myślę, że chorą Europę może ocalić tylko Chrystus. Nawet partie chadeckie nie 
pomogą, bo same odeszły od Chrystusa i nie mogą już stanowić żadnej propozycji 
godnej przyjęcia.  

 
Św. Jan Paweł II dniu Inauguracji Pontyfikatu 22 października 1978 r. wołał: 

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Ruch „Europa Christi” proponuje Europie, która 
traci swoje ewangeliczne korzenie, czyli odchodzi od Boga i Dekalogu, by 
zdecydowała  się na powrót  do wartości, które w ciągu 2 tysięcy lat uczyniły ją wielką 
i wspaniałą wyspą kultury, przez co urosła w swoim wyrazie globalnym na światowe 
mocarstwo duchowe, uobecniła tożsamość europejską na wszystkich kontynentach 
naszej planety Ziemi. Tożsamość ta opiera się na dwóch ewangelicznych słowach: 
Będziesz miłował. To Kościół przez dwa tysiąclecia budował cywilizację życia i 
miłości. Ten świat wartości budowany przed 2 tysiąclecia  z większym lub mniejszym 
powodzeniem dzisiaj jest ogromnie zagrożony. Wydaje się, że szatan obecnie 
osobiście objął dowództwo, by zniszczyć religię chrześcijańską. Pamiętajmy, że 
zlaicyzowane partie polityczne albo systemy gospodarcze i ekonomiczne nie są w 
stanie obronić prawdziwego, zgodnego z naturą dziedzictwa budowanego na filozofii 
greckiej, prawie rzymskim, Ewangelii i Dekalogu. 

Ale należy wziąć pod uwagę, że myśl chrześcijańska, także ta zawarta w 
nauczaniu Kościoła jest w stanie ożywić myślenie i wolę dążenia do prawdy, dobra i 
piękna, czyli do świata wartości europejskich, ludzkich i ewangelicznych.  

 
Ruch „Europa Christi” nie tworzy żadnych nowych struktur ani metod, także 

duszpasterskich. To wszystko zostało już wymyślone i było wdrażane w różnych 
miejscach i  wielorakimi metodami. Kościół ma tutaj wielkie doświadczenie. 
Propozycja jest jedna: należy to robić con amore, tzn. pięknie, zrozumiale, 
zachęcająco i z miłością. Także każdy biskup może się tylko cieszyć, że księża pięknie 
pracują. 



Podejmijcie założenia Ruchu „Europa Christi”. Niech powstają, nawet w 
rodzinach kluby „Europa Christi”. Decyzję o powstaniu zespołu „Europa Christi” 
podejmuje grupa nawet kilkuosobowa. Grafik Klubu jest prosty: zaprosić Chrystusa do 
naszego życia. W pokoju, gdzie rozmawiamy, dyskutujemy, jest zawsze krzesło dla 
Chrystusa, który zmartwychwstał i jest z nami. Gdyby w Sejmie była loża dla 
Zmartwychwstałego Chrystusa w naszym Państwie byłoby inaczej. Nawet konferencje 
naukowe, zawodowe czy tematyczne mogą zaprosić Chrystusa, bo On jest z nami.   

Wiem, że wielu zakonników i zakonnic także martwi się o losy chrześcijaństwa 
w Europie, która odeszła od Chrystusa. Dlatego proponuję, by w zakonach podjąć 
mocno sprawę charyzmatu zakonu. Wielcy zakonodawcy to ludzie charyzmatu. 
Spróbujcie zaproponować Dzień Charyzmatu swojego zakonu, przez co ożywić 
charyzmat zakonu lub zgromadzenia. Duch Święty wspomoże otwieranie drzwi 
Chrystusowi.  Pomysłów może być tysiące, ale trzeba być razem. 

 
Dostrzegam już mocno działanie Złego, który budzi zawsze podejrzliwość, 

zazdrość i wszystko złe. Podejrzliwość szatańska to propozycja przeciwko Europie 
Christi.   

Powiedział mi ktoś po założeniu Ruchu „Europa Christi”: Szatan Księdzu tego 
nie daruje. I to się sprawdza. Są ludzie, którym zależy na szkodzeniu i przysłowiowym 
robieniu na złość. Trzeba im przebaczać, ale i przypomnieć, że walczą z Chrystusem. 
Trzeba to powiedzieć w prawdzie.   

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do budowania Kościoła, także tego 
domowego do miary Jezusa Chrystusa. On zmartwychwstał i jest z nami. 

Bracia Kapłani, zapraszam do spełnienia  kapłańskiego powołania w Chrystusie 
Zmartwychwstałym. Przyszłość Europy zależy od jakości kapłaństwa, a także od życia 
sakramentalnego świeckich.  

  

                                                            
 
     Ks. inf. Ireneusz Skubiś 
                            Założyciel i Moderator Ruchu „Europa Christi”  
 
 
PS. W tworzenie Klubów, a także do budowania duchowości płynącej ze 

Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa zapraszamy ludzi świeckich, szczególnie 
młodych, studentów i uczniów, którzy uczestniczą w katechezie. Niech się obudzi 
młody Kościół. Możemy i potrafimy to robić pod wodzą naszych Biskupów. 
Pamiętajmy, że kluczem jest zawsze Eucharystia, gdzie Chrystus jest bardzo 
konkretny i mówi: To jest Ciało moje, to jest Krew moja. On, właśnie w Eucharystii 
jest Zmartwychwstały, zawsze z nami. Istotą duchowości „Europa Christi” jest 
zgłębianie Tajemnicy Zmartwychwstania i ożywiające spotkanie ze 
Zmartwychwstałym Chrystusem.    
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