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 NYILATKOZAT 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az Európai Unió Püspöki Bizottsága 
(COMECE) ajánlását követve az alábbi nyilatkozatot teszi: 

Hatvannégy évvel a II. világháború befejezése és húsz esztendővel a vasfüggöny 
leomlása után Európa népei gondok és remények között keresik fennmaradásuk és fejlődésük 
útját, jövőjüket és boldogulásukat. Bár sokan aggodalommal veszik észre, hogy a keresztény 
kultúrát, az emberi és evangéliumi értékeket földrészünkön veszélyek fenyegetik, és gyakran 
elutasítás fogadja, olykor még az Európai Unió politikusai részéről is, mégis – vagy éppen 
ezért – hitünk alapján is felelősséget érzünk hazánkért és Európáért. 
 Idén június 7-én európai uniós parlamenti választás lesz. Felelős állampolgárként és 
hívő emberként vegyünk részt ezen a választáson, és éljünk jogainkkal, mert valóban rajtunk 
is múlik, hogy az Európai Unió működése és jövőt meghatározó döntései hazánk, Egyházunk 
és benne a mi magunk igazi javát szolgálják. 
 Azokat a jelölteket támogassuk, akik készek előmozdítani az emberi élet tiszteletét és 
védelmét a fogantatástól a természetes halálig; akik készek támogatni a családot, amely a férfi 
és a nő közötti házasságra épül és a társadalom alapsejtje; akik készek a munka és a dolgozó 
ember méltóságának és szociális jogainak védelmére és erősítésére; akik támogatják a 
gazdaságnak erkölcsi értékekre épülő megszervezését; akik előmozdítják az igazságosság 
ügyét a társadalomban és a nemzetek között. Olyan jelölteket támogassunk, akik a leginkább 
rászorulók iránti szolidaritás érvényesülését segítik; akik nem önző csoportérdekeket, hanem 
az egész emberiség javát szem előtt tartva fáradoznak a természet védelmén és a teremtett 
világ megóvásán, akik a magyarság érdekeit képviselik. Végül – de nem utolsó sorban – akik 
őszintén támogatják a Katolikus Egyházat, a keresztény értékeket és a békét. 
 II. János Pál pápával mi is elmondhatjuk: „A keresztény gondolkodás át tudja alakítani 
a politikai, kulturális és gazdasági társulásokat az élet olyan közösségévé, melyben minden 
európai ember otthon érezheti magát” (Ecclesia in Europa, 121). 
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