Komunikat z 351. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski
[do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego]

W dniach 8 i 9 marca 2010 r. odbyło się w Warszawie 351. Zebranie plenarne
Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp
Józef Michalik. Uczestniczył w nich także Nuncjusz Apostolski, abp Józef Kowalczyk.
Zbliża się oczekiwana beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Jego
wyniesienie na ołtarze przypomina nam o ciągłej potrzebie rozwijania wartości, za które
oddał życie, a więc wierność Chrystusowi, miłość do Ojczyzny, przebaczenie, szacunek
dla ludzkiej godności. Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że wartości te okazują
się silniejsze od systemu budowanego na przemocy, kłamstwie i deptaniu godności
człowieka. Dla przyszłych pokoleń ks. Jerzy pozostanie orędownikiem solidarności
świata pracy oraz ważnym świadkiem wolności i prawdy. Jego świadectwo uzyskuje
szczególną wymowę w Roku Kapłańskim, stąd też będą je przywoływać kapłani
uczestniczący 1 maja w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę.
Podczas zebrania przedstawiono relację ze spotkania z przedstawicielami Patriarchatu
Moskiewskiego. Biskupi przyjęli z uznaniem poszukiwanie nowych form zbliżenia
między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i Kościołem Katolickim
w Polsce. Z nadzieją przyjęto informację o powołaniu zespołu, który podejmie kwestie
istotne dla wzajemnego dialogu w obliczu przemian kulturowych współczesnej Europy.
Dla katolików teologiczna przestrzeń dialogu została określona w dokumentach Kościoła.
Jej konkretna realizacja niesie natomiast wiele wyzwań, które powinny stać się
przedmiotem pogłębionego dialogu; oba Kościoły doświadczyły bowiem w przeszłości
bolesnych cierpień i prześladowań. Szczególnym zadaniem pozostaje dla nas świadectwo
poszanowania ludzkiej godności oraz troska o wolność i prawa człowieka.
Trwa ożywiona dyskusja dotycząca przemocy w rodzinie. Formułowane głosy w
obronie ładu moralnego winny zostać uwzględnione w nowej wersji ustawy. Wyrażając
wsparcie dla działań wykluczających przemoc w rodzinie, biskupi jednocześnie oceniają
krytycznie instrumentalne traktowanie cierpienia bliźnich, jako formy podważania roli
rodziny. Każda próba administracyjnego działania winna uwzględniać naturalną rolę
wychowawczą rodziny.
Po raz kolejny biskupi przypominają o niezmiennej i nienaruszalnej godności życia
ludzkiego, którego w żadnych okolicznościach nie wolno uczynić przedmiotem
rozgrywek lekceważących godność człowieka. Jej uznanie nie zależy od wyroków
jakichkolwiek instancji sądowych. Obrona życia stanowi niezbywalną część misji
Kościoła. Biskupi solidaryzują się ze środowiskami, również medialnymi, które
konsekwentnie bronią nienaruszalnego prawa do życia, nawet za cenę niesprawiedliwych
oskarżeń i wyroków.

Podczas obrad biskupi podjęli również zagadnienie systemu opieki zdrowotnej. Z
wdzięcznością i szacunkiem odnoszą się do osób pracujących
w trudnych warunkach służby zdrowia. Akcentują, że ochrona zdrowia nie jest jedynie
systemem usług, lecz przede wszystkim podstawą solidarności społecznej i poczucia
wspólnoty. W rozwiązywaniu trudnych kwestii ekonomicznych trzeba zawsze
uwzględniać zasady etyczne.
Pasterze Kościoła z niepokojem przyjmują informację o kryzysowej sytuacji w
mediach publicznych - w Polskim Radiu oraz Telewizji Polskiej. Media publiczne
stanowią ważny element dobra wspólnego, za które wszyscy ponosimy
odpowiedzialność. Ich misją jest troska o nasze dziedzictwo religijne, kulturowe,
narodowe i patriotyczne, tak istotne dla kształtowania tożsamości narodowej. Media
publiczne powinny pełnić powierzoną sobie misję ponad podziałami partyjnymi. Dlatego
biskupi apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej, aby - będąc świadome, że istnienie
mediów publicznych jest elementem polskiej racji stanu - znalazły rozwiązania, które
zapewnią im możliwość dalszego funkcjonowania
w dotychczasowym zakresie. Umowy podpisane między Konferencją Episkopatu Polski
a Polskim Radiem i Telewizją Polską, powinny być respektowane.
W duchu dziękczynienia za kanonizację abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
biskupi koncelebrowali Mszę Świętą w archikatedrze warszawskiej. Przypomnienie
postaci świętego arcybiskupa-wygnańca przywołuje na pamięć tych chrześcijan, którzy
także dzisiaj są prześladowani, a nawet oddają życie za wiarę w Chrystusa. Biskupi
polecają modlitwom wiernych trwające przygotowania do procesu beatyfikacyjnego
męczenników Wschodu, którzy oddali życie w minionym stuleciu.
Biskupi zachęcają do wielkopostnej przemiany serca oraz błogosławią wszystkim
kapłanom i wiernym uczestniczącym w rekolekcjach.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Warszawa, 9.03.2010 r.
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