W dniach 5-6 marca 1997 r. odbyło się w Warszawie 287. Zebranie plenarne Konferencji
Episkopatu Polski pod przewodnictwem ks. kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. W
obradach uczestniczył nuncjusz apostolski ks. abp Józef Kowalczyk.
Okres Wielkiego Postu przypominający tajemnicę Odkupienia człowieka skłonił
biskupów do skupienia uwagi na godności osoby ludzkiej. Jej znamiennym znakiem
pozostaje Krzyż - 'ołtarz najwyższej miłości', przypominający zbawczą mękę Chrystusa.
Obecne przemiany kulturowe niosą ze sobą poważne zagrożenie godności człowieka.
Równocześnie jednak pojawiają się nowe formy jej obrony, świadczące o pozytywnych
zmianach w świadomości społecznej. Wyrazem takiej postawy pozostaje np.
jednoznaczna decyzja wielu środowisk lekarzy i pielęgniarek, które odwołując się do
zasad etyki zawodowej, kategorycznie wykluczają swój udział w zabijaniu człowieka.
Jest to zdrowy odruch prawego sumienia na ustawę, która zamiast chronić życie,
otwiera szerokie możliwości jego zniszczenia. Wyrażając słowa uznania za ten przejaw
humanizmu i wrażliwych sumień, żywimy nadzieję, iż uszanuje się prawo wszystkich
pracowników służby zdrowia do postępowania zgodnego z własnym sumieniem. Znane
są bowiem niepokojące przypadki, gdzie usiłowano wbrew ich sumieniu zmuszać
pielęgniarki i pomocniczy personel medyczny do współdziałania w zabijaniu poczętego
życia.
Znakiem wrażliwości społecznej pozostaje wspieranie Funduszu Obrony Życia.
Dziękując za formę solidarności z najbardziej potrzebującymi, biskupi ufają, iż
duchowe przeżycie Wielkiego Postu wyrazi znowu naszą więź z ubogimi, którzy w swych
zmaganiach z trudami życia szczególnie potrzebują naszego daru serca.
Innym ważnym przejawem troski o godność człowieka i odpowiedzialność za naszą
kulturę jest inicjatywa środowisk dziennikarskich, zrodzona z troski o etykę zawodową.
Działania te prowadzą do odsłonięcia mechanizmów zorganizowanej korupcji. Dążą one
do oczyszczenia środowiska dziennikarskiego przez przeciwstawianie się wulgarności i
prymitywizmowi propagowanym na łamach niektórych czasopism, nierzadko także w
reklamach naruszających uczucia religijne i elementarne wyczucie taktu. Niewątpliwym
osiągnięciem obecnego systemu demokracji jest przywrócenie wolności prasy.
Równocześnie jednak osoby, które ongiś ideologicznie organizowały deprawację
społeczeństwa, dziś chcą osiągać ten sam cel przy użyciu odmiennych środków. W tym
właśnie celu usiłują one wykorzystywać łamy niektórych czasopism, jakie stały się już
smutnym symbolem odejścia od wszelkich zasad odpowiedzialności moralnej.
Z uznaniem oceniono postawę środowisk, które bronią godności człowieka,
przeciwstawiając się zagrożeniom niesionym przez narkotyki i pornografię. Handel
kwitnący w tych dwóch dziedzinach stanowi bolesne znamię czasów, w których jedni
bogacą się za wszelką cenę, inni zaś doświadczają życiowych dramatów. Należy pilnie
oczekiwać regulacji prawnych, które skuteczniej chroniłyby młode pokolenie przed złem
wnoszonym przez środowiska szukające zysku, bez jakichkolwiek skrupułów
moralnych. W kręgach obrońców ograniczonego handlu narkotykami oraz
nieskrępowanego handlu pornografią pojawiło się wiele osób, dobrze znanych z działań,
w których w przeszłości usiłowały usprawiedliwiać łamanie praw człowieka. W każdym
etapie powojennej polskiej historii traktują one instrumentalnie osobę ludzką,
podporządkowując ją korzyściom finansowym lub ideologicznym. Oceniając z
uznaniem próby przeciwstawiania się podobnym zagro-żeniom, apelujemy: Niechaj
wszelkie działania apostolskie chroniące ludzkie wartości będą zawsze inspirowane
duchem chrześcijańskiej kultury, której obca jest jakakolwiek postać agresji.
O tym, jak głębokie są zagrożenia doświadczane obecnie przez ludzkość, świadczą
niepokojące pytania co do eksperymentów z klonowaniem. Episkopat polski podkreśla,
że w chrześcijańskiej wizji wolnego społeczeństwa, osoba ludzka odkupiona przez

Jezusa Chrystusa, winna stanowić wartość centralną. Jak przypomniał Sobór: 'osoba
ludzka ma być zbawiona, a ludzkie społeczeństwo odnowione' (KDK, 3). W tej
perspektywie nie wolno traktować człowieka instrumentalnie, wyłącznie jako materiału
dla nowych badań naukowych. W badaniach tych nie można ograniczać się tylko do
kwestii technicznych unikając pytań o moralny charakter głębokich interwencji w
porządek ludzkiej natury.
Podejmując zagadnienie całościowej formacji osoby ludzkiej, biskupi opracowali list
dotyczący wychowania seksualnego. Problematyka ta wyrasta zarówno z troski o
wychowanie przyszłych pokoleń jak i z dążenia do zagwarantowania nienaruszalnych
praw rodziców.
Uczestnicy obrad przeprowadzili dyskusję na temat aktualnej sytuacji społecznej w
Ojczyźnie. Z pełną aprobatą przyjęto stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu
Polski wyrażone w oświadczeniu w sprawie Konstytucji.
Zbliża się historyczne wydarzenie, jakim jest kolejna pielgrzymka Ojca Świętego do
Ojczyzny. Troska o człowieka i właściwy kształt życia towarzyszyła Ojcu Świętemu
podczas wszystkich pielgrzymek do Polski. Na szlaku najbliższej pielgrzymki znajdą się
diecezje: wrocławska, legnicka, gorzowska, gnieźnieńska, poznańska, kaliska,
częstochowska, przemyska i krakowska. Ojciec Święty przyjeżdża jednak do nas
wszystkich. Wszyscy zjednoczymy się w przeżyciu Kongresu Eucharystycznego oraz
jubileuszu Św. Wojciecha. Wszyscy obejmujemy troską naszą wspólną odpowiedzialność
za dzieło nowej ewangelizacji skierowanej do człowieka, który 'z miłości Stwórcy został
powołany do bytu... oraz został wyzwolony przez Chrystusa Ukrzyżowanego i
Zmartwychwstałego' (KDK, 2).
W tym duchu, z nadzieją zakorzenioną w Zmartwychwstałym Chrystusie, pasterze
Kościoła przekazują życzenia błogosławionej radości na zbliżające się święta
Zmartwychwstania.
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