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Katolickie Centrum Europejskie
(Foyer Catholique Européen)
centrum spotkań, formacji i świętowania chrześcijan

W służbie międzynarodowym instytucjom
w Brukseli od 1963 roku

Rue de Cornet 51, 1040 Bruxelles, tel: 02/230 05 56
email: fce@skypro.be
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Przewodniczący: Carmen Falkenberg
email: carmen_fa@hotmail.com

Sekretariat:
tel: 02 230 05 56,
e-mail: fce@skypro.be
WEB: http://www.fce.be

KATOLICKIE CENTRUM EUROPEJSKIE
Katolickie Centrum Europejskie (Foyer Catholique Européen) jest międzynarodowym
stowarzyszeniem typu non-profit, uznanym przez państwo belgijskie, utworzonym 31.10.1963
roku przez przedstawicieli instytucji europejskich w Brukseli.
To stowarzyszenie ludzi świeckich - co stanowi o jego oryginalności, w porównaniu do innych
inicjatyw podejmowanych w kontekście europejskiej służby cywilnej - jest w całości
finansowane dzięki składkom i darowiznom członków (do roku 1998 otrzymywało skromne
wsparcie Komisji Europejskiej).
Celem działalności Centrum, zgodnie z Artykułem 2 jego Statutu, jest: „…być znakiem jedności
wśród chrześcijan zaangażowanych w proces jednoczenia Europy”.
Jest ono miejscem spotkań, refleksji, formacji, kształcenia, i świętowania w europejskiej,
katolickiej służbie duszpasterskiej, w duchu ekumenicznym i społecznym, skierowanym do
osób związanych z instytucjami Unii Europejskiej i innymi międzynarodowymi środowiskami
w Belgii, jak również do ich rodzin.
Katolickie Centrum Europejskie ma swoją siedzibę przy Rue du Cornet 51 w Brukseli, w
centrum dzielnicy europejskiej. Posiada dwie kaplice, biura, pokoje spotkań, sale katechetyczne
i konferencyjne. Centrum wynajmuje bezpłatnie swoje pomieszczenia Sekretariatowi
nauczania religii katolickiej w szkołach europejskich.
Z Centrum związane jest również Brukselskie Bractwo Najwiętszej Maryi Panny z Rocío
(Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Bruselas). Jest to publiczne stowarzyszenie,
którego statut został zatwierdzony przez arcybiskupa Malines-Brussels w dniu 8 grudnia 1996
roku. Mające swoją siedzibę w budynku zajmowanym przez Centrum, Bractwo bierze udział w
jego europejskich inicjatywach duszpasterskich.
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W Centrum trwają prace mające na celu lepsze przystosowanie budynku do prowadzenia
zróżnicowanej działalności, a w dalszej perspektywie stworzenia odpowiednich warunków do
przyjęcia nowych funkcjonariuszy Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych
pochodzących z krajów przystępujących do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz z tych krajów,
które niedawno zostały członkami NATO.
Katolickie Centrum Europejskie skierowane jest głównie do tej części społeczeństwa, która
pracuje dla szlachetnego celu zjednoczenia Europy, w zgodzie z przesłaniem chrześcijańskim.
Centrum organizuje nieformalne, rodzinne spotkania, wychodząc z założenia, iż możliwość
przebywania razem pod wspólnym dachem daje poczucie wzmocnienia i oparcia, często
trudnych do osiągnięcia innym sposobem.
Jest miejscem spotkań i kontaktów, których przedstawiciele międzynarodowych instytucji w
Brukseli i ich rodziny, ponieważ doświadczają często trudności w integracji w kontekście
społeczno-lokalnym. Aby służyć ludziom napotykającym problemy w integracji z lokalnym
Kościołem z powodów językowych i kulturowych, oraz tym, którzy poszukują posługi
duszpasterskiej w swoim języku ojczystym, Centrum podjęło się zadania organizacji wspólnot
językowych.
Poprzez niedzielne uczestnictwo w Eucharystii, wspólne spotkania, promocję i wsparcie
duchowego rozwoju rodzin, przygotowanie do sakramentu bierzmowania i małżeństwa,
szkolenie katechetów, Centrum zapewnia kulturową służbę duszpasterską próbując
jednocześnie otworzyć się na mentalność każdego członka w aspekcie duchowego dialogu, z
uwzględnieniem odrębności narodowych.
Ta część duszpasterskiej posługi Centrum jest zresztą ściśle związana z działalnością
nauczycieli religii katolickiej w szkołach europejskich. Centrum w swoim całościowym
postrzeganiu posługi duszpasterskiej daje im możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, a
także spotkań z rodzicami uczniów.
To właśnie w istnieniu wspólnot przeżywających swoją wiarę we własnej specyficznej kulturze,
Centrum czerpie siłę niezbędną do uaktualnienia swojego głównego celu: głoszenia Ewangelii
w kręgu instytucji unijnych, refleksji i rozpoznania wielkiego wyzwania związanego z procesem
jednoczenia się Europy, w świetle Słowa Chrystusowego.
Działalność ta realizowana jest poprzez organizację grup dyskusyjnych dla przedstawicieli
instytucji unijnych na aktualne europejskie i chrześcijańskie tematy, a także poprzez
konferencje, rozważania,
Poprzez te spotkania odkrywane są również chrześcijańskie perspektywy integracji europejskiej,
a Centrum stara się przyczynić do dobrej i stałej formacji duchowej urzędników, którzy żyją na
codzień w zgodzie z Ewangelią Chrystusa.
Niektóre z tych działań, co jest jedną z istotniejszych cech Centrum, są realizowane w ścisłej
współpracy z braćmi z innych wyznań. Od samego początku nasze Stowarzyszenie pracuje w
łączności z nimi. Zgodnie z duchem ekumenicznej otwartości, Centrum było jednym z
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promotorów odnowienia Kaplicy Zamrtwychwstania (rue Van Maerlant) jako namacalnego
znaku chrześcijańskiej potrzeby jedności, w sercu instytucji europejskich.
Centrum wspiera także wspólne, bezpośrednie i pośrednie działania mające na celu pomoc
biednym i odrzuconym. Każdego roku około 25.000 EUR jest przekazywane na stypendia
naukowe, wsparcie rodzin uchodźców politycznych w Belgii, lub ciężko chorych bez
wystarczających środków na opłacenie wydatków związanych z leczeniem, dla więźniów i ich
rodzin w potrzebie.
Aby realizować swoją działalność, Europejskie Centrum Katolickie zwróciło się od samego
początku, czyli prawie 40 lat temu, o pomoc duszpasterską do Towarzystwa Jezusowego. I to
nie tylko dlatego, że wśród członków fundatorów byli trzej kapłani jezuiccy: Ojcowie Parisi,
Van Stappen i Hendrickx, i nie tylko z tego powodu, iż apostolat międzynarodowy w
Stowarzyszeniu może być realizowany przez odpowiednio przygotowanych kapłanów, ale
głównie dlatego, iż zgodnie z misją powierzoną Ojcom Jezuitom przez arcybiskupa MalinesBruksela, Centrum uważa, że ignacjańska duchowość najlepiej odpowiada kręgom, ku którym
kieruje się nasze Stowarzyszenie.

DZIAŁALNOŚĆ KATOLICKIEGO CENTRUM EUROPEJSKIEGO
Działalność Centrum można podzielić na dwie zasadnicze grupy: działalność „Europejska”
ukierunkowana łącznie na różne narodowości oraz działalność nastawiona na poszczególne
grupy językowe.

Akcje europejskie











Uroczyste obchody i spotkania z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku;
Rozpoczęcie Wielkiego Postu, celebracja Środy Popielcowej;
Dzień Europy - 9 Maja;
Grupy dyskusyjne: uczestnicy, regularnie lub okazjonalnie, pracują nad wspólnie wybranym
tematem np. „Nasz Ojciec i błogosławieństwa”, „Porządek i właściwości charakteryzujące
nasz wszechświat”, „Nawrócenie, dar Boga i źródło nowego życia”, „Unia Europejska od
Dublinu do Amsterdamu”, „Europa roku 2000 i chrześcijanie”, „Konwent do spraw reformy
Unii Europejskiej”;
Dyskusyjna grupa młodych urzędników instutucji unijnych. Ostatnie spotkania dotyczyły
komunikacji w ramach instytucji UE oraz roli kościołów w europejskiej integracji;
Ewangeliczna grupa dyskusyjna;
Dni odnowy i rekolekcje;
Organizacja chóru europejskiego;
Międzynarodowe Eucharystie w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 18.30.

We współpracy z Komisją "Kościół i Społeczeństwo" Konferencji Kościołów Europejskich
KEK oraz OCIPE, Centrum organizuje w „Lieu de Recueillement” w Komisji Europejskiej,
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konferencje i nabożeństwa ekumeniczne, szczególnie w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, Tygodnia Solidarności i Tygodnia Pokoju.

Działalność w grupach językowych
Niedzielna eucharystia celebrowana po polsku włosku i hiszpańsku;

Duchowe wsparcie dla osób i rodzin w potrzebie;

Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej;

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania;

Przygotowanie rodziców do Chrztu, I Komunii Świętej i Bierzmowania ich dzieci;

Szkolenie katechetów;

Przygotowanie narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa;

Dni skupienia i rekolekcje;

Udział w akcjach na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych;  Organizacja chórów przez
grupy językowe;  Wspólne przyjacielskie spotkania.


25 DRUŻYNA SKAUTOWA im. ŚW. BENEDYKTA
25 Drużyna Skautowa im. św. Benedykta przy Katolickim Centrum Europejskim (Skautowa
Katolicka Federacja Belgijskich Sakutow Baden-Powella,) w dwie niedziele każdego miesiąca
organizuje wspaniałe zabawy w ramach ruchu Mohwa oraz grupy Sherwood.
Co jest w tym ciekawego? Fakt, że jesteśmy w ramach tej samej drużyny skautami z różnych
krajów: Belgii, Włoch, Francji, Hiszpani, Portugalii…. to jak Jamboree bez końca!
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 25 Drużyny Skautowej:
http://home.tiscalinet.be/esperanto/benedikto

SEKCJA POLSKA
Przy Katolickim Centrum Europejskim istnieje od 2000 roku Sekcja Polska, która zaprasza
polskojęzycznych pracowników instytucji europejskich, placówek dyplomatycznych, NATO,
biur regionalnych i przedstawicielstw gospodarczych w Brukseli do udziału w specjalnym
programie duszpasterskim. Szczegółowe informacje można znaleźć pod internetowym adresem:
http://ww.ocipe.org/foyer-polska.htm .
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Aby Centrum mogło istnieć, potrzebne jest Twoje wsparcie finansowe.
Przyczynisz się do jego istnienia kierując wpłaty na następujący rachunek:
210-0370661-76
IBAN : BE91 2100 3706 6176
BIC/Swift : GEBABEBB

