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[do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego]
Biskupi diecezjalni Kościoła Katolickiego w Polsce zebrali się na Jasnej Górze w
przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w celu omówienia
bieżących spraw Kościoła w naszej Ojczyźnie.
Polska przeżywa w tych dniach 30. rocznicę podpisania umów sierpniowych. To
wydarzenie zapoczątkowało procesy, które doprowadziły do powstania „Solidarności".
Zmieniły one historię Polski i Europy. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za tamte
wydarzenia. Rocznica powstania „Solidarności" przypomina o obowiązku wierności
ideałom, z których ruch ten wyrósł i dzięki którym odniósł zwycięstwo. Obchody
rocznicowe odbywają się w całym kraju, a główne dziękczynienie będzie miało miejsce
31 sierpnia przy Trzech Krzyżach w Gdańsku, pod przewodnictwem
ks. abp. Józefa Kowalczyka - Prymasa Polski.
Biskupi diecezjalni podjęli refleksję o sytuacji przed Pałacem Prezydenckim w
Warszawie. Krzyż, na którym Chrystus dokonał zbawienia, jest dla chrześcijan świętym
znakiem wiary, godnym najwyższej czci i szacunku. Od dwóch tysięcy lat krzyż jest
także znakiem sprzeciwu. Wyznawców Chrystusa krzyż nie powinien nigdy dzielić, ani
być narzędziem używanym dla osiągania najszczytniejszych nawet ludzkich celów.
W tym kontekście biskupi podtrzymują treść oświadczenia Prezydium Episkopatu z
dnia 12 sierpnia 2010 roku. Proszą też, by w sporze politycznym, którego „zakładnikiem"
stał się krzyż, oddzielić sprawę samego krzyża od słusznego postulatu upamiętnienia
wszystkich ofiar smoleńskiej katastrofy godnym pomnikiem. Dlatego biskupi apelują do
Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera Rządu, Pani
Prezydent Warszawy oraz Przewodniczących partii politycznych koalicyjnych i
opozycyjnych o powołanie Komitetu i powierzenie mu sprawy miejsca i formy
upamiętnienia w Warszawie ofiar katastrofy smoleńskiej.
Równocześnie biskupi kierują apel do mediów, by relacjonując wydarzenia z
Krakowskiego Przedmieścia zachowywały zasadę ważności spraw dziejących się w
Polsce i unikały jednostronności oraz sensacji. Biskupi dziękują Radzie Etyki Mediów za
zajęcie takiego stanowiska w opublikowanym przez nią oświadczeniu. Pasterze Kościoła
całą tę trudną sytuację i jej rychłe oraz odpowiedzialne rozwiązanie polecają Bogu za
wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej. Oczekują także na pozytywne
zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli.
Zbliżający się rok szkolny i katechetyczny pobudza nas wszystkich do wdzięczności
za przywrócenie przed dwudziestu laty katechezy w polskiej szkole. Wdzięczność tę
biskupi wyrażają nauczycielom, katechetom, rodzicom i samorządom w liście pasterskim
na początek nowego roku szkolnego.
Ostatnie powodzie i inne kataklizmy, które nawiedziły różne regiony Polski,
wyzwoliły wiele przejawów solidarności materialnej i duchowej ze strony ludzi dobrej
woli i instytucji, a wśród nich „Caritas". Biskupi dziękują wszystkim niosącym pomoc i
zachęcają do dalszego jej świadczenia.

Z Jasnej Góry pielgrzymom, rodakom doświadczonym przez powódź i inne
kataklizmy oraz wszystkim zaangażowanym w wychowywanie i katechizację, Pasterze z
serca błogosławią.
Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze
Częstochowa, 25 sierpnia 2010 r.
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