KOMUNIKAT Z 350. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
[do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego]

Po dorocznych rekolekcjach Księży Biskupów odbyło się w dniu 26 listopada
2009 r. 350. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp
Józef Michalik, przewodniczący Konferencji. W zebraniu brał udział Nuncjusz
Apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk.
1. Podczas uroczystej Mszy św. w Kaplicy Jasnogórskiej biskupi podziękowali
kard. Józefowi Glempowi za jego długoletnią posługę Prymasa Polski. Wyrazili także
wdzięczność abp. Józefowi Kowalczykowi za 20-letnią misję Nuncjusza
Apostolskiego w naszym kraju. Biskupi modlili się też w intencji abp. Stanisława
Nowaka, metropolity częstochowskiego, z okazji 25-lecia jego święceń biskupich.
2. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła swój protest w sprawie wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w odniesieniu do znaku
krzyża. Sprzeciwiła się także przejawom wrogości względem niego, jakie przy tej
okazji miały miejsce w Polsce. Krzyż jest wyrazem miłości i znakiem poświęcenia się
dla innych. Jest on nie tylko świętym znakiem każdego chrześcijanina, ale stanowi
również ważny element tożsamości kultury europejskiej, jest obecny w symbolach
narodowych wielu krajów i organizacji oraz stanowi główny motyw wielu odznaczeń.
Ma zatem wymiar uniwersalny. Obrona krzyża jest zadaniem nas wszystkich. Prawa
niewierzącej mniejszości powinny być łączone z obowiązkiem respektowania praw
większości ludzi wierzących. Nie wolno ranić uczuć osób, dla których krzyż jest
symbolem największych wartości. Trzeba uszanować ich prawo do publicznego
wyrażania swych przekonań religijnych.
3. Biskupi dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w obronę życia
poczętego.
Szczególną
wdzięczność
wyrażają
tym
spośród
polskich
parlamentarzystów oraz profesorów i lekarzy, którzy działają na rzecz całkowitej
ochrony życia ludzkiego i prawnego zakazu stosowania zapłodnienia pozaustrojowego
(in vitro).
4. Konferencja Episkopatu wybrała nowego delegata ds. Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej. Został nim biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej,
Wojciech Polak. Zastąpi on w tej posłudze abp. Zygmunta Zimowskiego, który podjął
obowiązki w Stolicy Apostolskiej; biskupi dziękują mu za ofiarną pracę dla Polonii i
w innych gremiach Episkopatu Polski. Zadaniem nowego delegata będzie m.in.
koordynacja działań duszpasterskich wśród wielomilionowej rzeszy Polaków poza
granicami kraju i nawiązywanie kontaktów z miejscowymi episkopatami.
5. Biskupi przyjęli dokument określający zasady okresu propedeutycznego, to
jest wstępnego etapu formacji seminaryjnej.
W dniu 29 listopada br. przypada pierwsza niedziela Adwentu, która

rozpoczyna nowy rok duszpasterski. Jego hasłem są słowa: „Bądźmy świadkami
Miłości”. Na radosne świadectwo miłości w okresie przygotowania się do Bożego
Narodzenia, biskupi błogosławią z Jasnej Góry wiernym w kraju i poza jego
granicami.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Jasna Góra, 26 listopada 2009 r.
Za zgodność:
+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP

