Dokument roboczy do konsultacji

Europejska Konwencja Chrześcijańska – plan działania
My, członkowie europejskich ruchów i kościołów chrześcijańskich, spotkaliśmy się w dniach 1–3
czerwca 2015 r. w Akademii Protestanckiej w Bad Boll w Niemczech w celu rozpoczęcia przygotowań
do Europejskiej Konwencji Chrześcijańskiej.
Nasza wspólna wizja Europejskiej Konwencji Chrześcijańskiej
Europa ze swoją różnorodnością narodową, kulturową i społeczną jest naszym wspólnym domem.
Żyjąc w wierze zgodnie z tradycjami różnych kościołów, jesteśmy zjednoczeni jedną Ewangelią. Nasza
różnorodność nas ubogaca, dlatego razem chcemy wyznawać naszą wiarę.
Spoczywa na nas odpowiedzialność za kreowanie przyszłości całej Europy i całego świata. Bronimy
takich wartości jak pokój, wolność i dobrobyt, współczucie i solidarność. W obecnych czasach kryzysu
chcemy przyczynić się do jednoczenia Europy i do zaznaczenia jej odpowiedzialności wobec świata.
Inspirowani naszą wiarą chrześcijańską, chcemy wzmocnić strukturę społeczeństwa europejskiego.
Europejska wizja pokoju, wolności i sprawiedliwości dała początek projektowi europejskiemu. W
dzisiejszych czasach rosnąca liczba konfliktów zagraża pokojowi i wolności w Europie. Rośnie liczba
przypadków nierównego traktowania. Coraz więcej osób żyje w biedzie i doświadcza wykluczenia
społecznego. Wiele osób zmarło w wyniku zamknięcia zewnętrznych granic Europy. To z kolei
doprowadziło do powstania nowych granic w samej Europie, jak i między nią a jej sąsiadami.
Chcemy pozostać wiernymi ekumenicznemu zobowiązaniu kościołów do utrzymania jedności w
Europie.
„Jesteśmy przekonani, że duchowe dziedzictwo chrześcijaństwa stanowi inspirującą siłę, która
przyczynia się do wzbogacenia Europy. Na fundamencie naszej chrześcijańskiej wiary pracujemy na
rzecz Europy wrażliwej na problemy ludzkie i społeczne, w której przestrzegane są prawa człowieka i
podstawowe wartości: pokój, sprawiedliwość, wolność, tolerancja, uczestnictwo i solidarność.” (Charta
Oecumenica, 2001)
Dlatego też chcemy rozpocząć przygotowania do Europejskiej Konwencji Chrześcijańskiej...
... jako zakrojonego na wielką skalę spotkani
Chrześcijańskie wydarzenie – całkowicie ekumeniczne – dla każdego – łączy ludzi z całej Europy i
świata!
... jako ukoronowania wędrówki
Chcemy stworzyć projekt, którego etapami będą wydarzenia i spotkania organizowane w Europie:
przekraczanie barier w formie pielgrzymek, promowanie pokoju – od małych do dużych działań.
Mamy nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje całą serię podobnych.
... jako okazji do dzielenia się naszą duchowością
Głoszenie Ewangelii, modlenie się i śpiewanie leżą u podstaw naszej duchowości i dlatego też są
centralnym punktem naszej Konwencji. Chcemy się dzielić z każdym naszymi duchowymi
wędrówkami i naszymi doświadczeniami. Europejska Konwencja Chrześcijańska jest częścią działań
przyczyniających się do zmiany świata.
... jako festiwalu kreatywności
Z muzyką, teatrem, sztuką oraz bogactwem kulturowym w naszych kościołach i ruchach, a także
otwartością na kulturę ludzi młodych.
... jako okazji do prowadzenia dialogu
między chrześcijanami a ludźmi innych wyznań, z innymi poglądami na świat, które kształtują Europę.
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... jako okazji do omówienia istotnych kwestii
Będzie czas na organizowanie szerokich debat, jak i warsztatów, wystaw i inicjatyw. Chcemy
przedstawić pozytywną wizję Europy widzianą z perspektywy chrześcijan. Chcemy także przyczynić
się do budowania europejskiego społeczeństwa. Chcemy stawić czoło wyzwaniom, przed którymi stoi
Europa. Chcemy umacniać wartości europejskie. Chcemy być częścią inicjatywy „Dusza Europy”.
Przygotowania
Powołanie tymczasowego zespołu koordynatorów
Podczas spotkania w Bad Boll powołano tymczasowy zespół koordynatorów odpowiedzialny za
realizację następnych etapów projektu. Jego zadaniem jest znalezienie organizacji i kościołów
przygotowanych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz przedstawienie na kolejnym spotkaniu struktury
organizacyjnej.
Tymczasowy zespół koordynatorów zajmie się opracowaniem struktury organizacyjnej. Podczas
kolejnego spotkania w 2016 r. organizacje i kościoły będą miały możliwość rozpoczęcia działań
zmierzających w kierunku organizacji Konwencji na początku przyszłej dekady.
Platformą do prowadzenia dialogu mógłby być niezależny i interaktywny blog
Kwestie do omówienia:
•
•
•
•

•
•
•

Określenie warunków uczestnictwa oraz zakresu kompetencji organizacji i osób
wspierających ten projekt.
Sporządzenie listy miejsc, w których można byłoby zorganizować spotkania,
dysponujących odpowiednią infrastrukturą i łatwo dostępnych.
Rozważenie symbolicznego znaczenia miejsca spotkania.
Rozesłanie zaproszeń zachęcających do bycia gospodarzem takiego spotkania.
Gospodarzami spotkania mogłyby być różne jednostki (kościoły, organizacje,
uniwersytety...)
Określenie źródeł finansowania
Propozycja ostatecznej nazwy spotkania
Rozważenie organizacji dodatkowych wydarzeń i spotkań w ramach przygotowań do
Konwencji.

Czas zacząć działać! Dołącz do nas! Miej swój udział w Konwencji!
Jako uczestnicy spotkania zachęcamy wszystkie zainteresowane organizacje i kościoły do omówienia
tego dokumentu i przekazania informacji zwrotnej tymczasowemu zespołowi koordynatorów
(ak.hergert@bluewin.ch) do października 2015 r.
Załącznik:
Członkowie tymczasowego zespołu koordynatorów
Peter Annegarn, Bruksela
Jeannette Behringer, Zurych
Laura Casorio, Paryż
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Düsseldorf/Bruksela
Geoffrey Johnston, Londyn
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Kluż
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Katerina Karkala-Zorba, Kreta
Jari Kupiainen, Helsinki
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berlin
Sekretariat:
Ann Katrin Hergert
ak.hergert@bluewin.ch

Tymczasowy zespół koordynatorów może w razie potrzeby przyjąć dodatkowych członków.
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