
 

                               

 

 

EGYETÉRTÉSI MEMORANDUM 
mely létrejött a Katolikus Családszervezetek Európai Szövetsége (FAFCE) 

és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) között 

 

A Katolikus Családszervezetek Európai Szövetsége (FAFCE) Szabályzatának Preambuluma a következőket rögzíti:  

„A FAFCE tényszerűen az egyetlen európai családközösségi mozgalom, mely minden család érdekében 

tevékenykedik, miközben kifejezetten a Katolikus Egyház társadalomra és családokra vonatkozó tanítására 

támaszkodik. Olyan alapdokumentumok, mint a „Familiaris Consortio”, a „Családjogi Charta”, a „Christifideles 

Laïci”, valamint a „Ecclesia in Europa” apostoli buzdítás jelentik főként az iránymutatást tevékenységéhez és 

küldetéséhez.”  

„A FAFCE hithű laikusok közössége. Mint ilyen, működése során teljes cselekvési függetlenséget élvez az egyházi 

hatóságokkal szemben, annak ellenére, hogy küldetése megvalósítása során kikéri az Egyház európai szervezeteinek a 

tanácsát.” 

 

Éppen emiatt kívánja a FAFCE tisztázni az egyházi hatóságokhoz fűződő kapcsolatát.  

 

I. Alapelvek 

A FAFCE feladata rámutatni, hogy a „világi krisztushívőknek joguk van arra, hogy a földi ország ügyeiben elismerjék 

számukra azt a szabadságot, amely minden polgárt megillet” (227. kán.) és hogy szabadságukkal élve „egymás közti 

magánjellegű megállapodással társulásokat hozzanak létre” (299. kán.). 

A FAFCE a családszervezetek katolikus indíttatású platformja és a valódi családbarát intézkedések előmozdítója 

európai és nemzetközi szinten.  

Ebben az értelemben véve vállalja a FAFCE az Egyház szolgálatával járó felelősséget, amelyet ekként ismer el az 

egyházi közösség. 

A FAFCE jogi státusza szerint magánjogi szövetség, amelyet 1997. június 14-én alapítottak. Szabályzatának 

módosított változatát 2004. augusztus 2-án helyezték letétbe a Strasbourgi Törvényszéken (Franciaország). 

 

 

 



 

                

 

 

II. Alkalmazások 

Küldetése megvalósítása érdekében a FAFCE szándékában áll megerősíteni a kapcsolatát az egyházi intézményekkel. 

Ez a kapcsolat elősegíti azon meggyőződések elmélyülését, amelyek a család szolgálatában álló szervezetek 

felelőseinek a tevékenységét befolyásolják. Megerősíti továbbá a kölcsönös bizalmat, a párbeszédet és az 

együttműködést a Christifideles Laïci-ban (30) meghatározott „egyháziasság ismertetőjegyeinek” tekintetében. 

 

1) Az Egyház európai szervezeteihez fűződő viszony 

A CCEE biztosítja a FAFCE számára a spirituális útmutatást anélkül, hogy ezzel bármiféle különösebb kötelezettséget 

vállalna magára. 

A FAFCE részt vesz – megfigyelőként – a CCEE Család és Élet Tanácsában, hogy rendelkezésre bocsáthassa 

szaktudását, illetve a katolikus családszervezetek szószólójaként is fellép, összhangban vállalt küldetésével. Továbbá, 

felmerülő igény esetén, segítséget nyújt a Katolikus Egyház más európai szervezeteinek, melyek között, az európai 

intézmények körében betöltött szerepének köszönhetően, kitüntetett helyen szerepel az Európai Unió Püspöki 

Konferenciáinak Bizottsága (COMECE).  

A FAFCE szintén közeli kapcsolatokat ápol a Szentszék Európa Tanácsba delegált állandó képviseletével, az 

intézményben való részvételi jogviszonya okán. 

 

2) A nemzeti egyházak hatóságaihoz fűződő kapcsolatok  

A következőket kell tennie minden családszervezetnek, hogy a FAFCE tagjává válhasson: 

a) jelentkezni („Pályázati levél”) az Elnöki Testületnél, kijelentve, hogy teljes mértékben betartja az Alapszabályban 

foglaltakat; 

b) csatolni egy bemutató és megerősítő levelet az illetékes püspöki konferenciától.  

 

Ezeket az ad experimentum jóváhagyott rendelkezéseket három év elteltével a feleknek közösen kell értékelni. 

Saint Gallen, 2021. július 9. 

 

 

Vincenzo Bassi ügyvéd      Angelo Bagnasco bíboros 

        FAFCE elnök        CCEE elnök 


