W dniu 7 i 8 lutego br. w Warszawie pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa Prymasa Polski obradowała 281. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski.
Z duszpasterską troską biskupi podjęli problematykę obecnego roku liturgicznego,
obejmującą sakramenty uzdrowienia chrześcijańskiego, czyli sakramenty pokuty i
chorych. Raz jeszcze uświadomiliśmy sobie konieczność pojednania i pokuty, w którą
pragniemy się włączyć wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie. Szczególną okazją
do uświadomienia sobie łaski pojednania i tajemnicy nawrócenia jest okres Wielkiego
Postu, do którego się przygotowujemy, a także przesłanie orędzia fatimskiego, które
przybliża nam odwiedzająca poszczególne Kościoły partykularne Matka Boża Fatimska
w swojej figurze. Księża biskupi, których diecezje już przeżyły to nawiedzenie, dziękują
Bogu za łaskę nawiedzenia i z wdzięcznością wspominają liczne nawrócenia otrzymane
od Boga w czasie tego nawiedzenia.
Jako pasterze Kościoła wyrażamy serdeczne słowa wdzięczności za wszystkie ofiary
złożone zwłaszcza na potrzeby Kościoła na Wschodzie, który znajduje się w wyjątkowo
trudnej materialnej sytuacji.
W tym duchu podejmujemy dalsze prace Synodu Plenarnego. W dniach 16 i 17 marca
br. odbędzie się w Warszawie, z udziałem przedstawicieli wszystkich diecezji,
ogólnopolskie spotkanie poświęcone problematyce sumienia i pojednania.
Zbliża się wielki Jubileusz Dwutysięcznego Roku Odkupienia, który stanowi
niepowtarzalny moment dziejowy przeżycia zbawczego faktu Tajemnicy Boga, który
stał się Człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Ten Wielki Jubileusz poprzedzi ważne
wydarzenie, jakim będzie Światowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu w dniach
25 maja do 1 czerwca 1997 r. W tym samym roku 1997, przeżyjemy również tysiąclecie
męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, a także sześćsetlecie Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego - dzieła Błogosławionej Królowej Jadwigi. Każde z tych
wydarzeń wiąże się najściślej z dziełem ewangelizacji i stanowi dzisiaj wezwanie do
podjęcia poważnego wysiłku nowej ewangelizacji, która ma przygotować Kościół i
naród na 'ponowne odkrycie Chrystusa Zbawiciela i Ewangelizatora' (Tertio Millennio
Adveniente, 40). Wyrażamy głęboką nadzieję, że te wielkie rocznice będziemy mogli
przeżywać pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II.
W obecnym roku przypada również 30-lecie Milenium Chrztu Polski, obchodzonego w
dniu 14 kwietnia 1966 r. w Gnieźnie i związanego z tym wydarzeniem oddania przez
Kard. Stefana Wyszyńskiego narodu polskiego w 'macierzyńską niewolę miłości za
wolność Kościoła i narodu w naszej Ojczyźnie'. Rocznica ta jest nie tylko
wspomnieniem, ale stanowi także wezwanie 'do ponownego odkrycia Chrztu jako
fundamentu chrześcijańskiego życia' (Tertio Millennio Adveniente, 41) i do przekazania
tego zobowiązującego dziedzictwa młodemu pokoleniu Polaków.
Z wdzięcznością biskupi przyjęli informację o zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską
Statutu Konferencji Episkopatu i podjęli decyzję wejścia w życie tego dokumentu z
dniem 23 kwietnia 1996 r., w Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika Patrona Polski.
Społeczny wymiar misji Kościoła, za który jako pasterze ponosimy szczególną
odpowiedzialność, skłania nas do wyrażenia stanowiska w sprawie referendum na temat
powszechnej prywatyzacji, określanego jako 'referendum uwłaszczeniowe'.
Przypominając stałą naukę Kościoła na temat powszechnego przeznaczenia dóbr,
według której każdy człowiek ma prawo do posiadania takiej ilości dóbr, które są
niezbędne do godnego życia, biskupi wyrazili troskę o sprawiedliwe uregulowanie
złożonej sytuacji własnościowej w Polsce.

Powszechny udział w referendum jest równoznaczny z opowiedzeniem się za
pierwszoplanową rolą własności prywatnej we właściwym rozwoju każdego człowieka
jako osoby, w budowaniu podmiotowości społeczeństwa oraz w rozwoju gospodarczym
kraju. Z tego powodu w pełni uzasadniony jest udział w tym referendum.
Zwracamy uwagę na zaniedbania w przygotowaniu społeczeństwa do referendum, a
także na obowiązek nadania procesowi prywatyzacji takiej formy, która będzie służyć
dobru każdego Polaka, każdej polskiej rodziny, środowiskom lokalnym, a tym samym
przyczyni się do budowania dobra wspólnego. Ocena tego referendum uzależniona jest
nie tylko od założeń, ale również i przede wszystkim od konkretnego programu
gospodarczego i sposobu jego realizacji. W związku z tym wyrażamy nadzieję, że władza
ustawodawcza uchwali taką ustawę, która pozwoli sprawiedliwie rozwiązać ten palący i
niepotrzebnie odkładany, a nawet przemilczany przez niektóre środowiska problem
naszej Ojczyzny.
Przypominamy, że konieczne jest także sprawiedliwe i słuszne przeprowadzenie
reprywatyzacji. Podkreślamy również, że z własnością prywatną, wyzwalającą
inicjatywy gospodarcze, nieodłącznie związana jest odpowiedzialność. Podjęcie formacji
w tej dziedzinie jest wielkim zadaniem dla naszego społeczeństwa.
Przedmiotem obrad bieżącej Konferencji była także działalność Akcji Katolickiej w
Polsce. Biskupi wymienili doświadczenia związane z różnymi formami działalności już
istniejącej Akcji Katolickiej i jej rozwojem w poszczególnych diecezjach. W trosce o
właściwy kształt i dynamiczny rozwój tej ważnej dla Kościoła formy apostolatu
wiernych świeckich, biskupi podjęli pracę nad ogólnopolskim statutem Akcji
Katolickiej.
Biskupi wysłuchali także informacji o stanie procesu beatyfikacyjnego męczenników
ofiar nazizmu hitlerowskiego w czasie ostatniej wojny. 'U kresu drugiego tysiąclecia
Kościół znowu stał się Kościołem męczenników... To świadectwo nie może być
zapomniane' (Tertio Millennio Adveniente, 37). Z wdzięcznością przyjęliśmy fakt
opublikowania książki: Męczennicy za wiarę 1939-1945, która ukazuje sylwetki 107
Sług Bożych przedstawionych do Procesu beatyfikacyjnego przez 17 diecezji, ordynariat
polowy i 22 rodziny zakonne. Ich heroiczne świadectwo niesie ważne przesłanie dla
naszych czasów, dotyczące obrony wiary i powszechnego powołania do świętości, tak
mocno akcentowanego przez Sobór Watykański II.
W przededniu IV Międzynarodowego Dnia Chorego, biskupi łączą się duchowo z
wszystkimi cierpiącymi, prosząc, aby ofiarowali swoje cierpienia za Ojca Świętego,
Kościół i Ojczyznę. Wszystkim chorym oraz pozostałym wiernym, zwłaszcza Braciom
Kapłanom, na progu Wielkiego Postu z serca błogosławią.

