W dniach 16-18 czerwca br. odbyła się w Szczecinie 277. Sesja Plenarna Konferencji
Episkopatu Polski, której przewodniczył Prymas Polski Józef Kardynał Glemp. W
Konferencji uczestniczył Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Józef Kowalczyk.
Biskupi Polscy wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu za piątą już pielgrzymkę do Ojczyzny,
w której raz jeszcze dane nam było doświadczyć wielkiej troski Papieża o sprawy Kościoła i
naszego Narodu. Kościół w Polsce z wielką uwagą przyjął nakreśloną przez Ojca Świętego
diagnozę polskiej sytuacji i Jego wezwanie do czujności nad stanem naszych sumień. Biskupi
wyrazili Ojcu Świętemu podziękowanie, iż raz jeszcze mówił 'do nas i za nas', iż upomniał się
o należne miejsce ludzi wierzących w życiu społecznym i właściwy dla nich szacunek. Mimo
oficjalnych zapewnień bowiem obserwujemy w naszej Ojczyźnie zjawisko usuwania ludzi
wierzących ze stanowisk państwowych.
Biskupi polscy omówili i podziękowali Ojcu Świętemu za wydane ostatnio dokumenty
papieskie; za encyklikę 'Ewangelia życia', która szeroko przyjmowana jest w diecezjach
poprzez sympozja i uroczyste wręczenie osobom odpowiedzialnym za życie publiczne, za
List Apostolski 'Światłość Wschodu' i za encyklikę 'Aby byli jedno'. Papież wyraża w nich
swoją troskę o jedność chrześcijan i wskazuje drogę jej urzeczywistnienia. Jedność Kościoła
jest bowiem nie tylko sprawą dążeń ludzkich ale także owocem łaski wypraszanej w
nieustannej modlitwie.
Komisja Episkopatu d/s. Seminariów Duchownych przedstawiła dokument Kongregacji d/s.
Wychowania Katolickiego, z której polecenia dokonano Wizytacji Apostolskiej wszystkich
Seminariów Duchownych w Polsce. Ocena nauczania i wychowania seminaryjnego wypadła
pozytywnie. Celem udoskonalenia i przystosowania programu przygotowania przyszłych
kapłanów do aktualnych warunków życia ludu Bożego, Kongregacja dołączyła wskazania na
przyszłość. Zawarte są one w ostatnio opublikowanych dokumentach, omawiających
przygotowanie alumnów do duszpasterstwa małżeństw i rodzin, a także przygotowania
przełożonych seminaryjnych do pełnienia ich zadań. Biskupi proszą wiernych, by modlili się
w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
Szczególną okazją do obrad Episkopatu Polski w Szczecinie była 50 rocznica ustanowienia
polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Biskupi podkreślili
rolę Kościoła na tych terenach w integracji spłecznej przybyłych tu ludzi. Przeważająca ich
część przesiedlona została ze swoich domostw, utraconych na skutek działań wojennych i
ustalenia nowych granic. Zadecydowały o tym zwycięskie mocarstwa.
Na tych właśnie ziemiach Kościół okazał się instytucją, która budowała prawdziwą jedność i
stabilność życia osiadłych tam ludzi, przybyłych z różnych stron świata. Dokonało się to
ogromnym wysiłkiem duchowieństwa, zakonów i rzesz wiernych, dla których Kościół był
zawsze stałym punktem odniesienia życia narodowego, mimo błędów minionego systemu,
błędów kolektywizacji, błędów prymatu ideologii marksistowskiej nad wieloma dziedzinami
życia społecznego i gospodarczego. Kościół podkreśla to z naciskiem nie w imię przypisania
sobie zasług, ale w imię sprawiedliwości i prawdy historycznej, którą łatwo się współcześnie
zapomina lub przemilcza. Kościół na tych ziemiach sam przeżywał niezliczone trudności,
nawet prześladowania, a mimo to trwał i w dalszym ciągu pragnie pełnić tu służebną rolę.
Na zakończenie Konferencji Biskupi Polscy odprawili w sobotę i niedzielę - 17 i 18 czerwca
br. Msze św. Pierwsza była wyrazem wdzięczności Bogu za ocalenie więźniów z obozów
koncentracyjnych, w tym kapłanów z Dachau, spośród których Jubileusz 50-lecia kapłaństwa
obchodził Arcybiskup Kazmierz Majdański. Msza św. w niedzielę była dziękczynieniem za
zakończenie II Wojny Światowej przed 50 laty oraz za owoce działania Kościoła na Ziemiach
Zachodnich i Północnych. Po Mszy św. poświęcony został pomnik Jana Pawła II, który przed
ośmioma laty nawiedził Szczecin, wygłaszając homilę o znaczeniu rodziny w życiu narodu i
jej zadaniach w wychowaniu młodego pokolenia. Poświęcenie to połączone zostało z
uroczystym przekazaniem encykliki 'Ewangelia życia', którą Nuncjusz Apostolski wręczył

przedstwicielom Władz Szczecina, Rektorom Wyższych Uczelni i Delegatom Stowarzyszeń
Społecznych.
Biskupi omówili aktualne sprawy z życia społecznego, zwłaszcza prace nad przygotowaniem
Konstytucji. Episkopat przypomina skierowane do Parlamentu Przesłanie, by Konstytucja
oparta została na wartościach uniwersalnych, chroniących podstawowe prawa osoby ludzkiej,
rodziny, narodu. Ponadto odniesienie do Boga, zawarte we wstępie do Konstytucji, jest
wyrazem gwarancji godności człowieka. Człowiek nie jest przecież ostateczną instancją w
stanowieniu prawa. Prawo stanowione, jeśli ma obowiązywać w sumieniu, musi pokrywać się
z prawem naturalnym. Za każdą konstytucją i każdym kodeksem prawa stoi bowiem
określony system wartości. Z niepokojem Episkopat obserwuje prace przygotowawcze
stanowisko Rządowej Delegacji na 4. Światową Konferencję Kobiet w Pekinie. Prace te
bowiem są oparte na raporcie przygotowanym przez środkowisko feministyczne bez
możliwości wpływu szerokiej opinii kobiet Polski.
Kończący się rok szkolny 1994/95 jest okazją do podziękowania nauczycielom i
wychowawcom, katechetkom i katechetom za ich wychowawczy trud. Biskupi wyrażają
przkonanie, że wakacje młodzieży i dorosłych staną się nie tylko okazją do wypoczynku, ale
także do dawnia świadectwa chrześcijańskiego, m.in. poprzez zachowanie trzeźwości. Na ten
temat zostanie wydany List Episkopatu Polski na miesiąc sierpień.
Na zakończenie Sesji Plenarnej Biskupi Polscy udzielili Wiernym całej Ojczyzny Bożego
błogosławieństwa.
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