W dniach od 30 kwietnia do 2 maja 1997 roku obradowała w Warszawie Konferencja
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 Episkopatów z następujących krajów
europejskich: Białoruś, Czechy, Litwa, Francja, Hiszpania, Rosja, Ukraina i Włochy. W
swoich wystąpieniach przedstawiali oni tak osiągnięcia, jak i trudności życia religijnego
i kościelnego w poszczególnych krajach. Reprezentanci Kościoła z byłego bloku państw
socjalistycznych wyrażali wdzięczność Kościołowi w Polsce za kapłanów oraz osoby
świeckie i zakonne podejmujące prace na tych terenach, jak również za pomoc
materialną. Goście ze Wschodu i Zachodu ukazywali sytuację w swoich krajach na tle
przemian, jakie przeżywa jednocząca się Europa.
Obrady Konferencji Episkopatu Polski poświęcone były najpierw przygotowaniom do
pielgrzymki Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie, w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997
roku. Episkopat Polski serdecznie zaprasza duchowieństwo, zakony oraz wiernych do
uczestnictwa i wspólnoty modlitewnej z Ojcem Świętym podczas Jego pielgrzymki
apostolskiej do rodzinnego Kraju. Sprawie tej, o wyjątkowej doniosłości dla naszej
historii, biskupi polscy poświęcają odrębny list do wiernych.
Wśród spraw, które niezmiennie były i są przedmiotem zainteresowania Konferencji
Episkopatu Polski, znajduje się Konkordat. Czekający przez 4 lata na ratyfikację
dokument ma być ponownie przedmiotem debaty parlamentarnej. Dokument ten
współredagowany przez Stolicę Apostolską stawał się w rękach sterującej polityką
grupy niejednokrotnie powodem, ataków na Kościół. Krytycy Konkordatu zdają się
jednak widzieć możliwość jego przyjęcia wraz z ustawami okołokonkordatowymi, które
w kilku punktach dostosują do niego prawo cywilne. W projektach ustaw
okołokonkordatowych pojawiają się jednak akcenty budzące niepokój, jak np. zamiar
usunięcia religii z przedszkoli a stopnia z nauki religii ze świadectw szkolnych. Wielu
wiernych mylnie uważa, że Konkordat ma być ratyfikowany za cenę dobrego wyniku
referendum konstytucyjnego. Biskupi jasno oświadczają, że Konstytucja jest tak
doniosłym aktem, iż wierzący obywatele nie mogą swojej decyzji uzależniać od
perspektywy ratyfikowania konkordatu. Te spostrzeżenia nie niweczą nadziei, że
ratyfikowany Konkordat pozwoli stworzyć warunki dla duszpasterstwa oraz
współpracy Kościoła i Państwa - dla dobra narodu.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, oraz obchodzone w tym dniu
państwowe święto Konstytucji 3 Maja, skupiają naszą szczególną uwagę tym razem na
nowej Konstytucji. Wzbudziła ona wiele polemik i pytań, stawianych także przez
przedstawicieli Kościoła katolickiego jak np. czy jej zapisy wystarczająco bronią życia
każdego człowieka, prawa rodziców do wychowania swoich dzieci, wartości będących
fundamentem naszej polskiej tożsamości, suwerenności Ojczyzny. Po długich
dyskusjach Konstytucja została uchwalona jako prawo ludzkie, w odróżnieniu od prawa
Bożego, może być bowiem przyjęta lub odrzucona w referendum. Uwzględniając
historyczne znaczenie tego aktu, wzywamy wszystkich do podjęcia w sumieniu decyzji
wyrażającej odpowiedzialność przed Bogiem i historią, ponieważ tekst Konstytucji
budzi poważne zastrzeżenia moralne. Konferencja Episkopatu ze swej strony podejmie
dalsze prace nad tym zagadnieniem. Widząc potrzebę modlitwy za Ojczyznę, biskupi
polscy, w przeddzień uroczystości Matki Bożej, Królowej Polski, modlą się i wzywają
wiernych, by przez cały maj zgodnie z naszą tradycją, zbierali się w kościołach i
zanosili modły do Boga, przed wizytą apostolską Ojca Świętego.
Konferencja Episkopatu zapoznała się ze stanem katechezy szkolnej i sakramentalnej w
Polsce. Omawiano trudności współczesnej młodzieży w dziedzinie wiary i moralności
oraz zagrożenia, płynące zwłaszcza ze strony sekt. Niepokojem napawa proces

gwałtownego rozszerzania się uzależnień, zwłaszcza od narkotyków, z czym wiąże się
równie gwałtowny wzrost przestępstw kryminalnych popełnianych przez młodocianych.
Temu zgubnemu zjawisku sprzyjają liczne publikacje, upowszechniane głównie przez
telewizję i filmy. Jako pasterze Kościoła z troską i uwagą śledzimy działania
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które od l września br. wprowadza do szkół
podstawowych (poczynając od klasy piątej) i do wszystkich klas szkół średnich nowy
przedmiot: 'Wiedza o życiu seksualnym człowieka'. W związku z tym konieczna jest
żywa świadomość rodziców, że oni są pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami
własnych dzieci, podczas gdy szkoła pełni rolę tylko pomocniczą - także w dziedzinie
ściśle związanej z przy-gotowaniem do życia w rodzinie. Biskupi wyrażają obawę, czy
wymiar personalny i etyczno-moralny zostanie w tym programie Ministerstwa Edukacji
Narodowej uwzględniony w sposób właściwy. Jednocześnie składają podziękowanie
rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i organizacjom społecznym za energiczne
działania, podejmowane dla obrony dzieci i młodzieży przed groźbą demoralizacji.
Dla uczczenia 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha biskupi pod
przewodnictwem Księdza Prymasa, Kustosza gnieźnieńskich Relikwii, koncelebrowali
wieczorem dnia l maja Mszę świętą w kościele św. Wojciecha w Warszawie. Następnego
dnia, po zakończeniu zebrania plenarnego, udali się na Jasną Górę, ażeby w uroczystość
3 Maja modlić się przed obliczem Królowej Polski o Boże błogosławieństwo dla
Ojczyzny i Kościoła.
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