W dniach 30IV-2V1996 roku obradowało w Warszawie 282. Zebranie Plenarne
Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp.
Uczestniczył w nich nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Jako zaproszeni goście
wzięli udział w obradach przedstawiciele Episkopatu z następujących krajów: Białoruś,
Chorwacja, Czechy, Litwa, Francja, Niemcy, Rosja, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry,
Włochy. Przedstawiciele Kościołów z byłego bloku państw socjalistycznych mówili z
radością o oznakach odnowy życia religijnego w ich krajach. Wskazali równocześnie na
trudności wynikające zarówno z braków personalnych, jak i ze zniszczeń duchowych i
materialnych. Wyrazili także wdzięczność Kościołowi w Polsce zarówno za kapłanów,
osoby zakonne i świeckie podejmujące u nich pracę, jak i za pomoc materialną ze strony
polskich wiernych. W dalszym ciągu gorąco proszą o nowych kapłanów z Polski, którzy
podejmą pracę na ich terenach. Zarówno oni, jak i przedstawiciele episkopatów
zachodnich ukazali sytuację Kościoła w swych krajach na tle przemian społecznych.
Obradując w przeddzień 30. rocznicy milenijnego aktu zawierzenia naszej Ojczyzny
Matce Bożej oraz wspominając rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Biskupi
wyrazili niepokój o stan dotychczasowych prac nad przygotowaniem nowej Konstytucji.
Ten doniosły akt prawny musi uwzględniać zarówno historię naszego narodu, jak i
wartości, którymi naród ten żył i żyje nadal. Zarówno Konstytucja 3 Maja, jak też
ustawy fundamentalne wielu współczesnych krajów Zachodu, wskazują na Boga jako
na ostateczne źródło ładu społecznego i moralnego. Naród polski, w ogromnej
większości wierzący, ma uzasadnione prawo do Konstytucji tego typu.
Nuncjusz Apostolski poinformował o przygotowaniach do oczekiwanej pielgrzymki
Ojca Świętego do naszej Ojczyzny. Jej główny cel stanowi udział Jana Pawła II w 46.
Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu, w uroczystościach
związanych z 1000. rocznicą męczeńskiej śmierci św. Wojciecha oraz z jubileuszem 600lecia wydziału teologicznego UJ. Uwzględniając prośbę wielu biskupów, Ojciec Święty
wyraził pragnienie, by pielgrzymka odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy rozpocznie
się 31 V 1997 r. we Wrocławiu, drugi natomiast zacznie się w późniejszym czasie w
Gdańsku i zakończy w Warszawie.Pielgrzymka ta zapoczątkuje również w naszej
Ojczyźnie Wielki Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa, wpisując się w światowe
przyżycia tej wielkiej rocznicy.
W uroczystość św. Wojciecha wszedł w życie nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Z tej racji Konferencja wybrała nowych
członków Rady Stałej, a także określiła układ Komisji i Rad działających w ramach
Konferencji. Dokonano nadto wyboru przewodniczących, którzy w najbliższym czasie
zaproponują skład i szczegółowy zakres działań Komisji i Rad.
Konferencja stwierdza fakt nieskuteczności rozmów prowadzonych z rządem w ramach
Komisji Wspólnej. Pozytywne deklaracje nie znajdują odbicia w rzeczywistości.
Analizując sytuację w kraju, Biskupi odnotowują narastające próby
podporządkowywania życia społecznego i kulturalnego tym samym regułom, które już
w przeszłości wyrządziły wiele szkód w życiu narodu. Zmiany personalne nie biorą pod
uwagę kompetencji i profesjonalizmu, lecz wynikają z układów politycznych. Nie służą
one dobru wspólnemu lecz powodują rozgoryczenie u dużej części społeczeństwa i
zniechęcają do udziału w życiu publicznym. Szczególny niepokój rodzi próba
podporządkowania systemu edukacji skompromitowanym zasadom ideologii. W
istniejącej sytuacji biskupi wyrażają uznanie dla wszystkich środowisk, które bronią
praw rodziców do wychowania. Z szacunkiem przyjęto postawę tych dziennikarzy,
którzy w ostatnim okresie dali czytelne świadectwo godności i niezależności.
Odnotowując narastającą falę przestępczości Biskupi przyjmują z uznaniem inicjatywę
białych marszów, widząc w niej zarówno protest wobec zła, jak też wolę solidarnego

działania na rzecz bezpieczeństwa. Protest wobec zła chrześcijanie winni łączyć z
konstruktywnym działaniem i z modlitwą, prosząc Boga o autentyczne uzdrowienie
sytemu sprawiedliwości, w którym unikano by działań pozornych.
Konferencja zatwierdziła Statut Akcji Katolickiej, przyjmując informację o rozwoju jej
działań w poszczególnych diecezjach. Biskupi wyrażają nadzieję, iż stanie się ona
ważnym środkiem kształtowania dojrzałych postaw życiowych u wiernych świeckich.
Trwające od 7 lat prace Synodu Plenarnego wchodzą w końcowy etap przygotowania
dokumentów. Dalsze obrady będą odbywać się w poszczególnych metropoliach. Ich
zamknięcie nastąpi w Gnieźnie w roku 2000.
W dniach 18-26 VIII odbędzie się w Częstochowie Międzynarodowy Kongres
Mariologiczny i Maryjny. Zgromadzi on episkopat polski oraz uczestników z całego
świata, stając się kolejną okazją do pogłębienia wiedzy mariologicznej i maryjnej
pobożności.
W tym roku Kościół Katolicki wspomina Unię Brzeską, która przywróciła jedność
między Kościołem prawosławnym Rusi a Stolicą Apostolską. 11 czerwca o godz. 18.00 w
Pratulinie, diec. Siedlecka, Episkopat Polski uczci świadków męczeństwa tej wielkiej
sprawy.
Biskupi koncelebrowali Mszę świętą w bazylice Archikatedralnej św. Jana z okazji 400lecia przeniesienia stolicy Polski do Warszawy.Na zakończenie Konferencji udali się do
Częstochowy, aby przed obliczem Królowej Polski odnowić jasnogórskie śluby narodu i
modlić się w intencjach Ojczyzny.

