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Redakcja Tygodnika Katolickiego  
„Niedziela”, 
Częstochowa, ul. 3 Maja 12

Prowadzenie: Mariusz Książek, Tygodnik Kato-
licki „Niedziela” 
Powitanie: Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczel-
na Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
Otwarcie: Abp Wacław Depo, Metropolita 
Częstochowski
Wprowadzenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, 
Moderator Ruchu 
Wykłady: 
Red. Włodzimierz Rędzioch – „Św. Jan 
Paweł II patronem Europy. Świadectwo rzym-

skiego korespondenta Tygodnika Katolickie-
go «Niedziela»”
Ks. Grzegorz Piątek SCJ, Duszpasterz Dusz-
pasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców 
TALENT – „Indywidualny i społeczny wymiar 
odpowiedzialności przedsiębiorcy” 
Ks. dr Przemysław Król SCJ, Moderator, 
Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców TALENT – „Sprawiedliwość procedural-
na – o nową jakość w relacji przedsiębiorcy 
z administracją podatkową”
Dr Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Grupy 
ATLAS – „Sprawiedliwe podatki w duchu 
chrześcijańskim”
Adam Abramowicz, Rzecznik małych i śred-

nich przedsiębiorców – „Sprawiedliwe podat-
ki – propozycja nowego systemu podatko-
wego dla Polski”
Dr Remigiusz Piłat, Właściciel i Redaktor 
Naczelny magazynu-gospodarczo-finanso-
wego „Capital Magazyn” – „Kapitał narodowy 
fundamentem chrześcijańskiej Europy”
Stefan Kawalec, Współpracownik Centrum 
Analiz Społeczno-Ekonomicznych – „Wspólna 
waluta zagrożeniem dla współpracy naro-
dów i państw w ramach Unii Europejskiej”
Tomasz  Grzelak, Prezes Zarządu Hatrans 
– „Polskie firmy rodzinne – ostoja tradycyj-
nych chrześcijańskich wartości  
a problemy sukcesji pokoleniowej”

Stefan Kawalec
Ekonomista. Prezes Zarzą-
du Capital Strategy – firmy 
zajmującej się doradz-
twem strategicznym. Wie-
lokrotny doradca instytu-
cji międzynarodowych 
takich jak Bank Światowy 
i Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy. Współ-
autor książki „Paradoks 
euro. Jak wyjść z pułapki 
wspólnej waluty?”.

Tomasz Grzelak
Menadżer. Prezes Zarządu 
Hatrans – firmy od lat zwią-
zanej z branżą TSL (Trans-
port, Spedycja, Logistyka). 
Sukcesem jest utworzenie 
regularnego ekspresowe-
go, frachtowego, połączenia 
kolejowego Chiny-Polska. 
Dzięki jego osobistym stara-
niom Łódź wyeksponowa-
na została jako logistyczne 
centrum Polski i Europy.

Ks. Grzegorz 
Piątek SCJ

Sercanin, po studiach 
specjalistycznych z zakre-
su teologii moralnej 
w  Accademia Alfonsia-
na w Rzymie, od 2001 r.  
zaangażowany w dusz-
pasterstwo przedsiębior-
ców. W  latach 2003-13 
kapelan i sekretarz kard. 
Stanisława Nagyego.

Ks. dr Przemy-
sław Król SCJ

Sercanin, od ponad dzie-
sięciu lat związany z Dusz-
pasterstwem Przedsię-
biorców i Pracodawców 
TALENT. W 2018 r. obro-
nił doktorat z katolickiej 
nauki społecznej, podej-
mując temat moralności 
podatkowej.

Adam  
Abramowicz

Polityk, przedsiębiorca, 
poseł na Sejm, przewod-
niczy zespołowi gospo-
darczemu ds. reformy 
podatkowej. W 2018 r. pre-
mier Mateusz Morawiecki 
powołał go na stanowisko 
rzecznika przedsiębiorców 
– w  konsekwencji zrezy-
gnował z członkostwa w PiS 
i z mandatu poselskiego.

Dr Henryk  
Siodmok

Doktor nauk ekonomicz-
nych, absolwent Uniwer-
sytetu Ekonomicznego 
w  Krakowie (kierunek: 
Ekonomia i Organizacja 
Handlu Zagranicznego), 
oraz studiów MBA INSEAD 
w Fontainbleau. Związany 
m.in. z grupą ATLAS, gdzie 
od 2007 r. jest prezesem 
zarządu.

Dr Remigiusz 
Piłat

Absolwent SGH w Warsza-
wie oraz doktor nauk finan-
sowych i rynku kapitało-
wego na Uniwersytecie 
Paris X. Menedżer z 30-let-
nim doświadczeniem 
zawodowym w  zakresie 
zarządzania strategiczne-
go w zagranicznych kor-
poracjach międzynarodo-
wych i polskich firmach. 

EKONOMIA W KONTEKŚCIE „EUROPA CHRISTI” VIII sesja: „Niedziela”22 X 2018

Jan Michał Małek
Inżynier, absolwent Poli-
techniki Warszawskiej. 
Przedsiębiorca, inwe-
stor, deweloper, działacz  
polsko-amerykański, eko-
nomista. Założył polsko-
-amerykańską fundację 
PAFERE oraz jej polski 
odpowiednik – Polsko-
-Amerykańską Fundację 
Edukacji i Rozwoju Eko-
nomicznego.

Kard. Stanisław
 Dziwisz

Doktor teologii. Kustosz spuścizny św. 
Jana Pawła II. Był sekretarzem i kapela-
nem metropolity krakowskiego Karola 
Wojtyły, osobistym sekretarzem papie-
ża Jana Pawła II; kardynał metropolita 
krakowski, obecnie senior. Odznaczony 
Orderem Orła Białego.

Zakończenie 
Kongresu
22 X 2018 (poniedziałek)  

Kraków-Łagiewniki Sanktuarium  
św. Jana Pawła II

Godz. 12.00  
Msza św.  dziękczynna pod prze-
wodnictwem kard. Stanisława  
Dziwisza

Lidia Dudkiewicz

Redaktor naczelna Tygo-
dnika Katolickiego „Nie-
dziela”. Wcześniej – zastęp-
ca redaktora naczelnego. 
Jest konsultorem Rady 
ds. Środków Społeczne-
go Przekazu Konferencji 
Episkopatu Polski. Wśród 
wielu odznaczeń otrzy-
mała m.in. Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis” (2017 r.).

Włodzimierz 
Rędzioch

Wieloletni pracownik 
L’Osservatore Romano 
w  Rzymie. Autor ksią-
żek o Watykanie i książki 
o  Janie Pawle II. Współ-
pracownik i  rzymski 
korespondent Tygodnika  
„Niedziela”. Papież Bene-
dykt XVI przyznał mu 
komandorię Orderu  
św. Sylwestra Papieża. 

Ojcze Święty Franciszku! 
Chcę przyłączyć się do słów św. Jana Pawła II, 
który powiedział: „Stara Europo, odnajdź siebie 
samą! Bądź sobą! Odkryj swe początki. Tchnij 
życie w swoje korzenie. Tchnij życie w autentyczne 
wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne 
chwały, a twoja obecność na innych kontynentach 
dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową 
w klimacie pełnego szacunku dla innych religii, 
dla prawdziwych swobód”.
Chcę również wspomnieć słowa Waszej Świąto-
bliwości o tym, że zamiast tradycji obrano zdradę, 
o potrzebie pamięci i powrocie do bycia wspólnotą 
solidarną.

Ojcze Święty Franciszku, prosimy Cię, abyś rozważył 
powierzenie przyszłości Europy św. Janowi  
Pawłowi II, by razem ze św. Benedyktem,  
św. Cyrylem, św. Metodym i świętymi: Katarzyną, 
Brygidą i Teresą Benedyktą od Krzyża pomogli nam 
kierować nasze kroki, aby „dać na nowo Europie 
duszę i rozbudzić w niej na nowo sumienie”.
(Tekst na podstawie petycji hiszpańskiej)
Podpisy można składać na stronie:  
www.myslacojczyzna.pl  
lub przesłać petycja@myslacojczyzna.pl .
Podpisy zebrane według poniższego wzoru  
można też przysłać pod adresem: Ks. Ireneusz 
Skubiś, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. 

Podpisz petycję do Ojca Świętego Franciszka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Myśląc Ojczyzna”  
im. ks. inf. Ireneusza Skubisia w celu złożenia petycji do Ojca Świętego Franciszka, by św. Jan Paweł II został 
ogłoszony patronem Europy. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, niemniej odmowa wyrażenia zgody uniemożliwia złożenie petycji. Administratorem Pani/
Pana danych osobowych jest Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks. inf. Ireneusza Skubisia, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia petycji. Podaje Pan/Pani swoje dane dobrowolnie, jednocześnie 
godząc się na ich przetwarzanie. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.  
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do 31 grudnia 2018 r. Ma Pan/Pani prawo dostępu  
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niniejszym podpisuję petycję do Ojca Świętego Franciszka,  
by św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Europy  
(duża tabela na podpisy do pobrania i wydrukowania na stronie www.myslacojczyzna.pl)

nr imię i nazwisko    adres/mail   podpis

T egoroczny II Międzynarodowy Kongres 
Ruchu „Europa Christi” wpisuje się w 100- 

-lecie naszej niepodległości i  40. rocznicę 
wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Pro-
blematyka kongresu dotyczy chrześcijaństwa 
nie tylko w Europie, ale także u nas, w Polsce. 
Trzeba bowiem ciągle mieć na uwadze, że nie 
można widzieć Polski bez Europy i Europy bez 
Polski. Ta relacja jest widoczna w programie 
kongresu.

Szczególnym wątkiem kongresowych obrad 
będzie 40. rocznica wyboru Jana Pawła  II. 
W związku z tym podejmujemy apel do Ojca 
Świętego Franciszka o ogłoszenie św.  Jana 
Pawła II patronem Europy. Po prostu bardzo 
kochamy i szanujemy tego wielkiego Papieża 
i wizjonera Europy, a w dodatku my, Polacy, 
jesteśmy jego rodakami. Od jakiegoś już czasu 
zbieramy podpisy w tej sprawie, a znakomitym 
przykładem jest tu Wałbrzych, gdzie zebrano 
już ponad 2800 podpisów. 

Pontyfikat św. Jana Pawła II mocno wpi-
suje się we współczesne problemy Europy 
i stanowi dla niej drogowskaz. Europa dziś 
jeszcze bardziej potrzebuje takiego wielkie-
go przewodnika i patrona. Kiedy mamy do 
czynienia z  uderzeniem w  chrześcijańskie 
korzenie Europy, kiedy nowe prądy odebrały 
jej nadzieję i radość, musimy się zreflektować, 
przemyśleć na nowo nasze zasady i sposób 
życia i  rozpalić w  sobie entuzjazm wiary 
płynącej z faktu zmartwychwstania Jezusa.

Zechciejmy, Drodzy, podjąć apel Ruchu 
„Europa Christi”. Prosimy duszpasterzy, by 
pomogli wiernym zorganizować akcję zbiera-
nia podpisów – jest to także okazja do działa-
nia dla stowarzyszeń i organizacji katolickich. 

Bądźmy razem, tak jak by sobie i Polsce 
tego życzył św. Jan Paweł II, i niech on będzie 
w tym naszym Patronem. 

Serdecznie o to proszę –
Ks. Ireneusz Skubiś

Św. Jan Paweł II Patronem Europy
godz. 10.00

Jan Michał Małek (USA) – „Chrześcijańska 
myśl ekonomiczna, a (tak zwane) państwo 
opiekuńcze” 
Chris Zawitkowski (USA) – „Bezpieczeństwo 
Europy – Europa Christi”
Zakończenie: Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś

Godz. 15.30 – Msza św. 
w Kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej na Jasnej Górze 
pod przewodnictwem Abp. Wacława Depo, 
Metropolity Częstochowskiego


