W dniach od 16 do 18 marca 1995 r. obradowała w pod przewodnictwem Ks. Kard.
Józefa Glempa, Prymasa Polski, Konferencja Plenarna Episkopatu Polski. W
Konferencji uczestniczył Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Józef Kowalczyk.
Księża Biskupi omówili realizację aktualnego programu duszpasterskiego, który
dotyczy ewangelizacyjnego posłannictwa Kościoła. Odpowiedzialność za to zadanie
spoczywa na wszystkich wierzących, a więc na każdym ochrzczonym, na rodzinach
zakonnych i na duchowieństwie.
Pasterze Kościoła analizowali z wielką troską sytuację w Ojczyźnie, w której dostrzec
można radości i smutki.
Niepokój budzi poszerzający się krąg biedy, wysoki stan bezrobocia, zanik wrażliwości
moralnej i zagrożenie mienia, zdrowia a nawet życia.
Szkodzi narodowi i państwu, widoczna w wielu wpływowych kręgach niechęć, a
niekiedy nawet nienawiść do wszystkiego, co związane z Bogiem i świętością.
Budzi sprzeciw świadome i metodyczne niszczenie wszelkich autorytetów, a szczególnie
ataki niektórych środków przekazu skierowane na Kościół i Stolicę Apostolską.
Te negatywne zjawiska nie mogą przesłonić, istniejącego w Polsce dobra. Tworzą je
przede wszystkim uczciwi ludzie, żyjący autentycznie Ewangelią w naszych rodzinach,
miejscach pracy, szkołach czy szpitalach. Naród wychowany na wartościach
chrześcijańskich z ogromnym wyrzeczeniem i cierpliwością odbudowuje niszczoną przez
pięćdziesiąt lat strukturę społeczno-polityczną. Jakże wielu Polaków, mimo własnych
niedostatków, zdobywa się na ofiarność wobec potrzebujących nie tylko w kraju, lecz
także poza jego granicami w dalekiej Rwandzie, Czeczenii czy byłej Jugosławii.
Godzi się zauważyć gorliwość kapłanów, ofiarnie uczących religii w szkołach,
poświęcenie nauczycieli i katechetów zgodnie wychowujących dzieci i młodzież. Budzą
się dobre inicjatywy młodzieży, powstają grupy katolików świeckich.
Biskupi z uwagą śledzą, toczącą się dyskusję nad przyszłym kształtem Konstytucji.
W całej rozciągłości podtrzymują swoje stanowisko zawarte w liście do wiernych i
wszystkich ludzi dobrej woli z dnia 22 października 1994 r. Podstawę Konstytucji
powinny stanowić trwałe wartości moralne zakorzenione w historii i tradycji narodu w
większości wierzącego i od dziesięciu wieków żyjącego Ewangelią. Dlatego powstaje
postulat odwołania się w preambule Ustawy Zasadniczej do Boga, jako Najwyższego
Autorytetu i ostatecznego Gwaranta wszelkich praw ludzkich.
W Konstytucji winien być zapis o nienaruszalnej godności człowieka, wynikający z
troski o życie chronione od chwili poczęcia i jego wszech-stronny rozwój, o poziom
duchowy i materialny, o wolność każdego człowieka, w tym także o wolność religijną.
Biskupi są przekonani, że Konstytucja będzie także zawierała zasadę tolerancji a nie
neutralności światopoglądowej. Neutralność bowiem światopoglądowa państwa,
podobnie jak termin 'rozdział Kościoła od państwa', kojarzy się na podstawie
powojennego doświadczenia z praktyką faworyzowania niewierzących i rugowania
wymiaru religijnego ze wszystkich dziedzin życia publicznego.
Papież przypomniał te sprawy Polakom w czasie ostatniego pobytu w Ojczyźnie,
mówiąc: 'Państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich
obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat,
aby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru
świętości jest postulatem ateizowania państwa, życia społecznego i niewiele ma
wspólnego ze światopoglądową neutralnością' (Lubaczów 3 VI 1991).
Episkopat Polski uważa, że nowa Konstytucja nie pozbawi praw żadnej grupy obywateli
okazji budowania dobra wspólnego Ojczyzny.

Konferencja Episkopatu zapoznała się z wynikami prac Komisji do Spraw Powołania
Akcji Katolickiej w Polsce. Biskupi przygotowali List Pasterski, który nakreśla program
działania Akcji Katolickiej w Ojczyźnie.
Nawiązując do sejmowego projektu nowych regulacji prawnych dotyczących
transplantacji, Biskupi apelują, aby chrześcijańską miłością bliźniego objąć tysiące
chorych oczekujących na przeszczep. Można tego dokonać przez wyrażenie zgody, aby
po biologicznej śmierci nasze zdrowe organy wolno było wykorzystać dla ratowania
życia innych. Postawa taka stanowić będzie odpowiedź na apele ludzi potrzebujących
przeszczepu.
Na zakończenie Konferencji Episkopatu odbyła się w Bazylice Archikatedralnej
świętego Jana Chrzciciela w Warszawie uroczystość przekazania nowego Katechizmu
Kościoła Katolickiego.
Obecność przedstawicieli najwyższych władz państwowych i delegatów diecezji
polskich, budzi nadzieję, że Katechizm ten dotrze do każdej rodziny w kraju i za
granicą.
Łączymy się z duchowym wysiłkiem, podejmowanym w Wielkim Poście przez kapłanów
i wiernych, dla odnowy naszego życia i polecamy Ojczyznę i jej trudne sprawy, Matce
Bolesnej stojącej pod Krzyżem Chrystusa. Całemu narodowi, który przez wielkopostną
modlitwę, pokutę i dzieła miłosierdza przygotowuje się do nadchodzących radości
paschalnych udzielamy pasterskiego błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
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