KOMUNIKAT Z 354. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI

[do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego]
W dniach 15 i 16 marca 2011 r. w Zakopanem odbyło się 354. Zebranie Plenarne
Konferencji Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji. W zebraniu uczestniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce,
abp Celestino Migliore. Spotkanie odbywało się w atmosferze oczekiwania na zbliżającą
się beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II.
Miejscem zebrania był dom rekolekcyjno-wypoczynkowy „Księżówka", który w
setną rocznicę swego istnienia został gruntownie zmodernizowany. Jeszcze
w czasach rozbiorowych przybywali do „Księżówki" kapłani z wielu polskich diecezji,
aby poprzez wspólne rekolekcje wzmacniać siły duchowe i fizyczne, a jednocześnie
dyskutować o upragnionej przez Polaków niepodległości. Było to więc miejsce, w
którym realizowała się integracja kapłanów pochodzących z trzech zaborów. Przybywali
tu wybitni przedstawiciele kultury polskiej. Jej znamienitym gościem był kard. Karol
Wojtyła jako metropolita krakowski, a później jako papież.
W toku obrad nawiązywano wielokrotnie do zbliżającej się beatyfikacji Czcigodnego
Sługi Bożego Jana Pawła II. Biskupi wyrażają wdzięczność Ojcu Świętemu Benedyktowi
XVI za wydanie dekretu o beatyfikacji Jana Pawła II
i wyznaczenie jej daty na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Odwołując się do listu
pasterskiego, biskupi podkreślili, że „mamy w niebie przyjaciela Boga i jednocześnie
bliskiego orędownika ludzkich spraw". Wyrazili też przekonanie, że trwające obecnie w
Polsce duszpasterskie przygotowanie do beatyfikacji zaowocuje w sposób trwały
wypełnianiem na co dzień duchowego testamentu wielkiego Papieża.
Mając na uwadze tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii,
Konferencja Episkopatu prosi o modlitwę w imię międzyludzkiej solidarności. Biskupi
apelują też o przeprowadzenie w parafiach zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych
przez ten kataklizm.
Biskupi wymienili opinie na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej,
która rozpocznie się 1 lipca br. Polska jako kolebka ruchu społecznego, który
zapoczątkował zmiany w Europie i świecie, ma szczególną misję szerzenia idei
solidarności oraz nadawania jej instytucjonalnych rozwiązań. Dla Unii Europejskiej jest
to wciąż wielkie wyzwanie. Bardzo ważną kwestią pozostaje też obrona
i promocja prawa do wolności religijnej, zarówno w krajach Unii, jak i poza jej
granicami. Istotnym zadaniem jest podjęcie działań na rzecz prawa do życia wszystkich
poczętych dzieci, a także skutecznej polityki na rzecz rodziny, szczególnie wobec
grożącego nam kryzysu demograficznego. W imię prawdy historycznej mamy też
obowiązek ukazywania wkładu chrześcijaństwa w budowanie cywilizacji i kultury
Europy. Kościół katolicki w Polsce będzie duchowo wspierał polską prezydencję, aby
wydała ona jak najlepsze owoce zarówno dla Polski, jak i Unii Europejskiej.
Wobec narastającej fali prześladowań chrześcijan na świecie, biskupi apelują
solidarność z męczennikami za wiarę. Jej wyrazem niech będzie modlitwa i wszelkie
formy pomocy. W tym zakresie biskupi popierają inicjatywy posłów i senatorów naszego
parlamentu, apelujących o poszanowanie wolności religijnej na całym świecie
o równe prawa dla wyznawców Chrystusa. Także służby dyplomatyczne naszego

państwa powinny zajmować jednoznaczne stanowisko w tym zakresie, jak czynią to
dotychczas i na co liczymy szczególnie w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej.
Rok 2011 jest obchodzony w Polsce jako Europejski Rok Wolontariatu Propagujący
Aktywność Obywatelską. Jest to okazja do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom
Parafialnych Zespołów Caritas, którzy w liczbie 45 tysięcy dają codziennie świadectwo
miłosierdzia chrześcijańskiego, angażując się w kościelną posługę wobec ubogich i
potrzebujących pomocy. Od 15 lat rozwijają się w diecezjach Szkolne Koła Caritas, które
zaszczepiają ideę samarytańskiej miłości bliźniego
w sercach dzieci i młodzieży. Biskupi doceniają trud nauczycieli, wychowawców i
katechetów oraz 49 tysięcy ludzi młodych, włączających się aktywnie w dzieła
charytatywne i pomoc humanitarną. Zachęcają też do kontynuowania tego dzieła.
Biskupi podzielają niepokój społeczeństwa wywołany ostrą debatą na temat projektu
zmian w ustawie o Otwartych Funduszach Emerytalnych, które za zgodą obywateli
gromadzą składki emerytalne. W tej debacie nie wolno zapominać
podstawowej zasadzie ubezpieczeń emerytalnych, jaką jest solidarność pokoleń.
Równocześnie pojawia się pytanie, czy tak ważna materia, bo dotycząca przyszłej jakości
życia Polaków, może być poddawana eksperymentom i czy można ryzykować utratę
zaufania obywateli wobec własnego państwa. Sprawy te wymagają rzeczowej
spokojnej dyskusji, o którą apelują biskupi.
Pasterze Kościoła w Polsce przypominają instytucjom odpowiedzialnym za
wychowanie dzieci i młodzieży w naszym kraju o obiektywnych wartościach, na których
mają być budowane programy edukacyjne. Kierując się dobrem uczniów, podkreślają, że
nie należy zastępować wychowania prorodzinnego wyłącznie edukacją seksualną.
Biskupi omówili temat likwidacji małych szkół, szczególnie w środowiskach
wiejskich. Jest to niewątpliwie problem złożony, w którym ma miejsce konflikt racji
ekonomicznych i edukacyjnych. Szkoła w swoim środowisku wypełnia nie tylko misję
edukacyjną, ale również jest ośrodkiem kultury. Biskupi apelują do władz
samorządowych, aby o zamykaniu szkół nie decydowały jedynie względy ekonomiczne.
Biskupi błogosławią na czas Wielkiego Postu i proszą wiernych o świadectwo
modlitwy, postu i jałmużny oraz trzeźwości i abstynencji. Jednocześnie wyrażają
nadzieję, że dzięki temu wszyscy głębiej przygotujemy się do uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego i beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
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