Na Jasnej Górze w wigilię Uroczystości NMP Częstochowskiej 25 sierpnia br.
obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Tematem tego spotkania była
sytuacja Kościoła i społeczeństwa w naszej Ojczyźnie.
Tragedia powodzi która niedawno dotknęła wielu mieszkańców Polski. wyzwoliła w nas na
nowo postawę solidarności i ofiarności wobec osób dotkniętych tym bolesnym
doświadczeniem. Kościół pragnie wyrazić uznanie wszystkim którzy w tych trudnych
chwilach z wielkim zaangażowaniem poświęcili swój czas i swoje siły, aby ratować ludzi, ich
dobytek oraz nasze wspólne dobro.
Caritas oraz wiele parafii niosło osobom dotkniętym kataklizmem nadzieję na nowy początek
oraz środki do życia. Jak dotąd pomoc udzieloną przez Caritas oblicza się na ok. 35 mln zł.
Oby ten sam duch społecznej miłości towarzyszył nam nadal w czasie odbudowy utraconego
mienia i naprawiania zniszczeń spowodowanych przez wodę. Pomocy bowiem potrzeba
będzie jeszcze długo, a wtedy łatwo o zapomnienie, o zniechęcenie, dlatego prosimy
wszystkich rodaków, aby nie ustawali w okazywaniu pamięci o ofiarach tegorocznej powodzi.
Bieda ludzka w naszej Ojczyźnie ma różne oblicza: wzrasta bezrobocie. poszerza się ciąg
osób dotkniętych niezawinionym ubóstwem. Nadal trudna jest walka o bezpieczeństwo w
naszym kraju. W życiu społecznym zbyt często mamy do czynienia z korupcją, patrzeniem
przez pryzmat partykularnych interesów na sprawy społeczne. Na te negatywne zjawiska
zwracaliśmy już uwagę w naszych listach pasterskich w grudniu ubiegłego roku i w marcu
bieżącego roku. W tym kontekście z bólem przyjęliśmy fakt zawetowania przez Prezydenta
RP ustawy zmierzającej do poprawy sytuacji materialnej polskich rodzin. Z niepokojem
przyjęliśmy również decyzję Sejmu odrzucającą ograniczenie handlu w niedzielę.
Nadchodzące wybory są okazją do tego, aby powierzyć troskę o naszą Ojczyznę osobom
które nie tylko obiecują, ale będą rzeczywiście w stanie wziąć na siebie ciężar rozwiązywania
nabrzmiałych problemów. Nasz kraj potrzebuje polityków. którzy będą potrafili kontynuować
rozpoczęte przemiany społeczno-gospodarcze.
Dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Wyboru każdy musi dokonać
sam, zgodnie ze swoim sumieniem. Kościół nie będzie wskazywał na jakie ugrupowanie
głosować, zachęca jednak, aby wybierać tych ludzi i te partie, które w życiu społecznym
kiierują się zasadami etyki chrześcijańskiej, broniąc m.in. życia ludzkiego od poczęcia do
naturalnej śmierci, troszczą się o dobro rodziny, zwłaszcza wielodzietnej.
Dobiega końca rok poświęcony księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi
Tysiąclecia. Przybliżyliśmy sobie na nowo postać oraz myśl tego wielkiego Pasterza. Podczas
licznych sesji, seminariów, spotkań Jego słowo, Jego myśl społeczna na nowo nas
zainspirowała, ukazując swój ponadczasowy charakter. Pozwólcie więc, że w tym
szczególnym dla Polski okresie przywołamy ku rozwadze mądre słowa ks. kard.
Wyszyńskiego, który mówił: 'Nie trzeba się oglądać na innych, na tych lub owych, może na
polityków żądając od nich aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy
prawdziwie się odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą
musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Nie idzie bowiem w tej chwili w Ojczyźnie
naszej tylko o zmianę instytucji społecznej, nie idzie też o wymianę ludzi, ale idzie przede
wszystkim o odnowienie się człowieka. Idzie o to, aby człowiek był nowy, aby nastało
'nowych ludzi plemię'. Bo jeżeli człowiek się nie odmieni, to najbardziej zasobny ustrój,
najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradzione i zginie.' (St. Kard. Wyszyński,
Jedna jest Polska, Wybór z przemówień i kazań, Warszawa 2000, s.83).
Zebrani u stóp Pani Jasnogórskiej modlimy się zatem o wewnętrzną odmianę człowieka o
odnowę polskich sumień. W raz z tysiącami pielgrzymów, którzy przybywają do naszego
narodowego sanktuarium powierzamy Bogu nowe wyzwania przed którymi stanęła nasza
Ojczyzna, polecamy naszą młodzież i dzieci, którzy rozpoczynają niebawem nowy rok
szkolny oraz czekające nas wybory, zapraszając równocześnie wszystkich do wspólnej

modlitwy w intencji Ojczyzny w tym tak ważnym dla nas czasie.
Podpisali członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Częstochowa, Jasna Góra 25 sierpnia 2001r.
Powyższy Komunikat należy odczytać z ambon w niedzielę 2 września 2001r.

