W dniach od 4 do 6 czerwca 1998 r. odbyło się 295 Zebranie Plenarne Konferencji
Episkopatu Polski, któremu przewodniczył kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Uczestniczył
w nim abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Obrady odbyły się w Wyższym
Seminarium Duchownym w Pelplinie, dawnej siedzibie oo. Cystersów, którzy w tym roku
obchodzą 900-setną rocznicę powstania zakonu. Szczególną okoliczność stanowi także 800lecie Starogardu Gdańskiego, którego patronem został ogłoszony święty Wojciech.
Zebranie Plenarne rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego w seminaryjnej kaplicy. Po raz
kolejny biskupi podjęli temat przygotowania Wielkiego Jubileuszu Roku 2000-ego,
Jubileuszu Zbawienia, roku miłosierdzia i łaski, darowania długów zaciągniętych przez nas
wobec Boga i bliźniego, powszechnego dzieła pojednania., konsekwencji pełnego przyjęcia
Dobrej Nowiny. W celu pogłębienia świadomości religijnej, ducha wiary, odnowienia
świadectwa chrześcijańskiego, przewidywane są uroczystości w wymiarze diecezjalnym,
regionalnym; ogólnopolskim i powszechnym. Do wspólnej celebracji Wielkiego Jubileuszu w
Polsce zostaną zaproszone środowiska polonijne: duszpasterze, wierni i organizacje
katolickie. Biskupi podkreślili wielką wagę rozbudzenia świadomości Jubileuszu i
konieczność jego obchodów w parafiach, ze szczególnym misyjnym otwarciem na ludzi
wątpiących, poszukujących, zagubionych w wierze, niepraktykujących, czy też zgoła
deklarujących się jako niewierzący.
Z uczuciami radości i nadziei biskupi mówili o kolejnej pielgrzymce Ojca Świętego do
Ojczyzny. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego jak wielkie dobro duchowe otrzymaliśmy,
jako Kościół i naród, dzięki nauczaniu i duchowemu promieniowaniu dotychczasowych
pielgrzymek papieskich. Komitet Organizacyjny Pielgrzymki, w ścisłej współpracy ze Stolicą
Apostolską, określi program pobytu Ojca świętego na Jego ojczystej ziemi. Już dzisiaj
owocność pasterskiego pielgrzymowania Piotra naszych czasów polecamy modlitwom
wszystkich Rodaków.
Następnie księża biskupi. przeanalizowali aktualną sytuację Kościoła w Polsce. Zatwierdzili
na urząd Zastępcy Sekretarza Konferencji Episkopatu. Polski ks. Lucjana Skolika z diecezji
kieleckiej oraz powołali Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski w osobie o. Adama Szulca
SJ. Zwrócili szczególną uwagę na zagadnienia związane; z wprowadzeniem w życie
konkordatu i z kompetencjami nowo powstałej Kościelnej Komisji Konkordatowej.
Konferencja Episkopatu podjęła uchwałę dotyczącą zawierania małżeństw w formie
kanonicznej z równoczesnym uzyskiwaniem dla nich skutków cywilnych.
Biskupi zajęli się palącym problemem rozszerzającej się w Polsce pornografii i jej
destrukcyjnych skutków tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Bezkarny rozwój
przemysłu pornograficznego, coraz szersze upowszechnianie pornografii, łatwy do niej dostęp
budzą najgłębszy niepokój dotyczący niebezpieczeństwa podważenia samych moralnych
fundamentów narodu. Ze strony producentów jest ona przejawem nastawienia na zysk za
wszelką cenę, nawet kosztem człowieka i jego godności. Głęboko rani ona człowieka, czyniąc
spustoszenia w jego umyśle i sercu, często łączy się z nią alkoholizm i narkomania. Jest
poważnym. zagrożeniem dla rodziny a w konsekwencji zagraża także bezpieczeństwu
publicznemu, zdrowiu i przetrwaniu narodu, dlatego jej odrzucenie nie jest tylko kwestią
estetyki, czy tak zwanego dobrego smaku, ale wyrazem rozumnej troski o dobro człowieka.
W związku z tym biskupi apelują do rodziców, nauczycieli, parlamentarzystów, wymiaru
sprawiedliwości i wszystkich odpowiedzialnych za kształcenie i wychowanie narodu, aby
sami dbali o czystość obyczajów, odważnie zabierali glos oraz podejmowali zdecydowane
kroki w celu przeciwdziałania temu niebezpiecznemu dla człowieka i społeczeństwa
zjawisku. Przypominają też, że produkcja, sprzedaż, nabywanie i korzystanie z materiałów

zawierających treści pornograficzne kłóci się nie tylko z godnością chrześcijanina, ale
również z godnością człowieka i dlatego jest poważnym wykroczeniem moralnym, grzechem
ciężkim.
Konferencja Episkopatu rozważyła problem świętowania niedzieli i dni świętych. Stwierdziła
częste naruszanie sakralnego charaktertego czasu poprzez nagminnie prowadzoną działalność
handlową i przypomina przykazanie: 'Pamiętaj, abyś dzień święty święcił'. Ukazała je jako
przejaw troski Boga o pełny rozwój człowieka i prawdziwego jego szczęścia, którego nie
można posiąść bez czasu poświęconego na pogłębienie więzi z Bogiem i z drugim
człowiekiem, bez zwykłego wypoczynku. Przypomniała zasadę, że 'praca jest dla człowieka,
a nie człowiek dla pracy'. Uświadamiając sobie skomplikowaną rzeczywistość współczesnych
i zorganizowanych społeczeństw biskupi zwracają się do władz administracyjnych ż
samorządowych, aby w swoich decyzjach nie przedkładały doraźnych korzyści materialnych
nad dobro człowieka, na którego straży stoi Boże przykazanie. Konferencja Episkopatu
Polski wystosowała list pasterski na temat: 'Uświęcenie czasu pracy i wypoczynku',
poświęcony miedzy innymi tej właśnie problematyce.
Konferencja Episkopatu zajęła się tematem tworzenia struktur Akcji Katolickiej, zachęcając
wszystkich aktywnych katolików do szerszego zainteresowania się tą organizacją apostolską
ludzi świeckich. Wyraziła radość z przygotowywanego na jesień bieżącego roku wyboru
ogólnopolskich władz stowarzyszenia.
W kontekście przygotowywanej reformy systemu edukacji biskupi wymienili uwagi na temat
postaw dzieci i młodzieży szkolnej. Wysłuchali relacji z prac Komisji ds. Wychowania
Katolickiego. Podkreślili potrzebę ujednolicenia programów katechetycznych oraz
konieczność zwrócenia większej uwagi na problemy wychowania w nowo
przygotowywanych systemie edukacji.
Przed zbliżającymi się wakacjami biskupi kierują słowa wdzięczności do wszystkich
kapłanów, katechetów, nauczycieli szkolnych i akademickich, którzy przez cały rok
prowadzili wymagającą, a zarazem szlachetną posługę kształtowania serc i umysłów młodych
ludzi. Zachęcają wszystkich, by wykorzystali czas wakacyjny dla wewnętrznego wzrostu
poprzez kontakt z pięknem natury, otwarcie się na dobro obecne w drugim człowieku, a także
przez ściślejszą więź z Bogiem w dobrej lekturze, w modlitwie i Eucharystii.
Otwierając serca na działanie Ducha Świętego, w roku Jemu poświęconym biskupi
zgromadzeni na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu udzielili wszystkim wiernym i
ludziom dobrej woli pasterskiego błogosławieństwa.

