Közös sajtóközlemény

Családszervezetek az Egyház és a közjó szolgálatában
Megállapodás a Katolikus Családszervezetek Európai Szövetsége (FAFCE)
és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) között

Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke és
Vincenzo Bassi, a Katolikus Családszervezetek Európai Szövetsége (FAFCE) elnöke aláírásával
Egyetértési Memorandum született a két szervezet között, mely hivatalossá teszi a már létező
együttműködést.
„Lelkipásztorok és családok együtt kapnak meghívást – erősítette meg Bagnasco bíboros –
Európa új evangelizációjára: az egység az, ami Istenhez vonzza az embereket. Ez pedig az
egység jele. A szekularizáció és zuhanó születésszámok jelentette kihívásokkal szembenézve
sürgető szükség van arra, hogy elkerüljük a kishitűséget, és inkább az ingujjunkat felgyűrve,
együtt álljunk bele a munkába.”
Ez az Egyetértési Memorandum része a CCEE küldetésének, melynek a célja az európai
püspökök és püspöki konferenciák közötti szorosabb együttműködés és kommunikáció
előmozdítása, mindegyikük szerepének és kompetenciájának a tiszteletben tartásával, annak
érdekében, hogy elősegítse és inspirálja az új evangelizációt európai kontextusban.
Vincenzo Bassi a CCEE iránti nagyrabecsülését kifejezve hangsúlyozta, hogy „Amint Ferenc pápa
rámutatott május 14-én a Születések általános helyzete konferencián, Európa most már ’nem a
dicső múltja miatt válik az öreg kontinensé, hanem előrehaladott kora miatt’. A magány
járványával szemben a családokért vállalt örömteli felelősség melletti tanúságtételre vagyunk
meghívva, és arra, hogy családok hálózatát hozzuk létre mindenhol. Éppen ezért állunk a
családok családjaként Európában az Egyház és a közösségeink szolgálatába.”
A FAFCE küldetése a maga részéről kettős: egyrészt európai szinten képviseli a családokat, mint
a közélet „főszereplőit”, akiknek különleges felelőssége „a társadalom átalakítása” (Szent II. János
Pál Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdítása, 1981, no. 44.), feladata továbbá a
családegyesületek ösztönzése és a családi hálózatok népszerűsítése a különböző országok
katolikus egyházaival és az Apostoli Szentszékkel való együttműködés szellemében. A CCEE-vel
történő együttműködés ezen célok érdekében valósul meg.
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Az Egyetértési Memorandumban foglaltak szerint, a FAFCE részt vesz a CCEE Család és Élet
Bizottságának ülésein, hogy szakértelmével támogassa a Bizottságot, melyet Excellenciás és
Főtisztelendő Leo Cushley, a skóciai St Andrews és Edinburgh Főegyházmegye érseke elnököl.
A 2018. augusztusában, Dublinban megrendezett Családok Világtalálkozója után létrejött
együttműködés folytatódott a Nemzeti Igazgatók a Családért és az Életért online találkozóján,
amelyen 50 igazgató és nemzeti küldött vett részt 28 püspöki konferencia képviseletében szerte
Európából, és amely összefogás ezzel a megállapodással szorosabbá vált és kibővült.
A FAFCE hozzájárul az európai Katolikus Egyház más testületeinek, köztük a szintén brüsszeli
székhelyű Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) munkájához is, mely
sajátos pozícióval bír, a közösségi intézmények körében betöltött szerepének köszönhetően.
Ezt az ad experimentum elfogadott Memorandumot a felek három év elteltével közösen fogják
értékelni.

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsát 1971-ben alapították és jelenleg 39 tagból áll:
33 nemzeti püspöki konferenciából, amelyekhez csatlakoznak Luxembourg és a Monacói
Hercegség érsekei, a ciprusi maronita érsek, a moldovai Kisinyov püspökei, a munkácsi
helytartóság (Ukrajna), valamint az észtországi apostoli adminisztráció. Ezen szervezetek
együttesen 45 országban képviselik a Katolikus Egyházat az európai kontinensen. 1995 óta
a CCEE tagjai Európa püspöki konferenciái, melyeket jog szerint az elnökök képviselnek. A
Főtitkárság székhelye St. Gallenban (Svájc) található.

A Katolikus Családszervezetek Európai Szövetsége (FAFCE) 18 egyesületből, továbbá 5
megfigyelő tagból és 4 társult szervezetből áll, összesen 17 európai ország képviseletében.
Az 1997-ben az Elzász-Moselle-i helyi törvények szerint alapított szövetség 2001 óta
részvételi státusszal bír az Európa Tanácsban. Bármely szervezetnek, amely a FAFCE tagja
szeretne lenni, rendelkeznie kell egy az egyházi hatóságoktól származó jóváhagyással
acélból, hogy benyújthassa a tagság iránti kérelmét. A FAFCE tagja a Nemzetközi Katolikus
Nem Kormányzati Szervezetek (NGO) Fórumának, továbbá szerepel az Európai Unió
intézményeinek Átláthatósági Regiszterében. A Főtitkárság székhelye Brüsszelben
(Belgium) van.

Saint Gallen, 2021. július 9.
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