Komunikat
z sesji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
[do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego]
Po zakończeniu rekolekcji Episkopatu na Jasnej Górze, członkowie Rady Stałej zebrali się w
dniu 25 listopada 2010 r. w Zakopanem, w Domu Episkopatu „Księżówka", który w tym roku
obchodzi setną rocznicę założenia. Było to ostatnie dzieło życia ks. Piotra Wawrzyniaka,
wybitnego kapłana-społecznika, którego setna rocznica śmierci minęła w tym miesiącu. Obrady
prowadził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik. Zebrani mieli
okazję złożyć gratulacje i życzenia nowemu polskiemu kardynałowi, metropolicie
warszawskiemu Kazimierzowi Nyczowi.
W duchu zadań statutowych Rady Stałej biskupi wskazali główne tematy, jakimi zajmować
się będzie Konferencja Episkopatu Polski w przyszłym roku. Są wśród nich prace nad
dokumentem społecznym, zagadnienia katechezy dzieci i młodzieży oraz katechezy dorosłych, a
także sprawy dotyczące duszpasterstwa emigracji. Ważnym zadaniem będzie refleksja nad
słowem Bożym w życiu Kościoła w Polsce w świetle posynodalnej adhortacji Ojca Świętego
Benedykta XVI Verbum Domini.
Rada Stała przyjęła hasło Dnia Papieskiego na rok przyszły, który obchodzony będzie w
niedzielę, 9 października 2011 roku. Brzmi ono: „Jan Paweł II - człowiek modlitwy". Modlimy
się o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego, który jest dla nas wzorem modlitwy i komunii z
Bogiem.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski z niepokojem obserwuje wrzawę medialną wokół
Komisji Majątkowej. Przypomina, że zadaniem Komisji było częściowe wyrównanie wielkich
krzywd, jakich w czasach stalinowskich doznały instytucje kościelne, zwłaszcza te, które
prowadziły działalność edukacyjną i charytatywną. Brutalne i bezprawne zagarnięcie ich
majątku miało na celu zniszczenie podstaw ekonomicznych do prowadzenia tej pożytecznej
społecznie działalności. Biskupi ponownie apelują o szybkie rozwiązanie spraw pozostałych
jeszcze do rozstrzygnięcia w Komisji Majątkowej, umożliwiając tym samym jej definitywne
rozwiązanie.
Nadchodzący Adwent jest czasem przygotowania na Święta Narodzenia Chrystusa. Na
początku nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego Kościół w Polsce włącza się w troskę
papieża Benedykta XVI o uszanowanie świętości ludzkiego życia.
Niech czas adwentowego oczekiwania przyniesie w sercach wszystkich wiernych owoce
miłości, pojednania i pokoju.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na zebraniu Rady Stałej
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