Komunikat z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych oraz uroczystości
na Jasnej Górze
[do ewentualnego wykorzystania duszpasterskiego]
Dnia 25 sierpnia, w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady
Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący
Konferencji, abp Józef Michalik. W sesji wziął udział także Nuncjusz
Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.
1. Od beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 roku
cały Kościół trwa w dziękczynieniu za nowego Błogosławionego i za
dzieło jego wielkiego pontyfikatu. Także Kościół w Polsce, we
wszystkich parafiach i wspólnotach, dziękuje oraz przeżywa na nowo
nauczanie Błogosławionego.
Po Krakowie i Warszawie, także na Jasnej Górze, w uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, miało miejsce ogólnopolskie
dziękczynienie za beatyfikację Wielkiego Papieża. Było ono poprzedzone
dwoma tygodniami modlitwy pielgrzymów, którzy ze wszystkich diecezji
polskich i z zagranicy przychodzili do tronu Jasnogórskiej Królowej
Polski. Biskupi dziękują wszystkim za trud pielgrzymowania oraz za
modlitwę w intencji Kościoła i Ojczyzny.
2. Dwudziesty szósty Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w dniach
od 16 do 21 sierpnia w Madrycie, był wielkim świętem wiary. Był też dla
młodzieży wspaniałym doświadczeniem tajemnicy Kościoła
Powszechnego. Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuuje dzieło spotkań
z młodzieżą, zapoczątkowane przez bł. Jana Pawła II. Biskupi dziękują
rodzicom, duszpasterzom, katechetom oraz osobom pracującym w
Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży za
przygotowanie młodych Polaków do udziału w tym wielkim wydarzeniu.
W spotkaniu tym uczestniczyło ok. 20 tys. pielgrzymów z kraju i
zagranicy. Naszej młodzieży towarzyszyło 15 biskupów, w tym 3
kardynałów - oraz 700 księży.
Piękna postawa młodzieży uczestniczącej w spotkaniach
modlitewnych i katechezach jest znakiem wiary młodego pokolenia.
Szczególne wyrazy uznania składamy ponad tysiącu polskich
wolontariuszy, którzy w trudnych warunkach ofiarnie pracowali dla
dobra uczestników spotkania w Madrycie. Trzeba też podziękować
Telewizji „Trwam" oraz rozgłośniom katolickim za bogatą obsługę
medialną spotkań młodzieży z Ojcem Świętym.
3. Tematem wiodącym spotkania biskupów diecezjalnych były sprawy
administrowania majątkiem kościelnym. Biskupi analizowali wymagania
prawa kościelnego i cywilnego dotyczące zarządu dobrami materialnymi.
Skonfrontowali tę wiedzę z różnorodną praktyką istniejącą w
poszczególnych diecezjach i rejonach Polski. Uznali za celowe
opracowanie aneksu do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, w
którym zostaną ujednolicone zasady postępowania we wszystkich
diecezjach w Polsce.
4. Biskupi diecezjalni przypominają najważniejsze zasady dotyczące
relacji Kościoła do sfery życia publicznego. Jest to przypomnienie
szczególnie ważne w przededniu wyborów parlamentarnych.
Oczekiwanie, że Kościół stanie się „wielkim milczącym" na czas
kampanii nie ma uzasadnienia w nauce społecznej Kościoła. Zarówno
duszpasterze, biskupi i kapłani, a zwłaszcza katolicy świeccy mają
prawo, a nawet obowiązek uczestniczenia w życiu społecznym i
politycznym, gdyż są częścią tego społeczeństwa. Kościół nie
identyfikuje się z żadną konkretną partią, albowiem jego przesłanie jest
skierowane do wszystkich, niezależnie od przekonań politycznych.
Obowiązkiem katolika jest jednak wybieranie ludzi i środowisk, którzy

gwarantują obronę godności człowieka i życia od poczęcia do naturalnej
śmierci; wybieranie osób, które będą prowadzić sprawy Państwa tak, by
troska o rodziny była na pierwszym miejscu; głosowanie na ludzi
zdolnych podjąć trudne sprawy i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny.
Polska potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej służyć,
zarówno w trosce o jej historię, o jej dziś, a szczególnie o jej przyszłość.

W tym kontekście biskupi apelują do wszystkich wierzących i ludzi
dobrej woli
0 odpowiedzialność i roztropną troskę o Polskę i o dobro wspólne.
Najważniejszy wkład Kościoła w życie społeczne, nigdy nie do
przecenienia, to formowane ludzi i ich sumień, w kierunku
zaangażowania się dla innych w duchu powołania chrześcijańskiego,
rodzinnego
1 społecznego.
5. Wśród ważnych propozycji troski o Kościół i o Polskę oraz jej
przyszłość są i takie, które budzą uzasadniony niepokój. Biskupi
doceniają znaczenie uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
ustanowionej w 1925 r. przez papieża Piusa XI. Od tego momentu
wszyscy mamy wspaniałe możliwości ofiarowania swojego życia, życia
polskich rodzin oraz całej naszej Ojczyzny Chrystusowi, Królowi
Wszechświata. Czynimy to co roku, szczególnie w przededniu Adwentu.
Nie ma więc potrzeby szukania nowych, niezgodnych z zamysłem
Kościoła, form nabożeństw do Chrystusa Króla. Niepokojące są działania
podejmowane poza Kościołem diecezjalnym i wbrew biskupowi miejsca.
Posłuszeństwo Kościołowi i troska
0 Jego jedność są głównymi kryteriami oceny wiarygodności religijnych
inicjatyw. Każdy, kto uporczywie uczestniczy w takich pozakościelnych
ruchach i grupach, traci jedność ze wspólnotą Kościoła. Biskupi
solidaryzują się z Metropolitą Krakowskim i podjętymi przez niego
działaniami.
6. Zachęcają też wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i jej
godnego miejsca w rodzinie krajów europejskich. Polska prezydencja jest
dobrą okazją do spojrzenia na sprawy naszego kraju i Europy w ich
wzajemnym powiązaniu. Wyrazem tego było spotkanie przedstawicieli
Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych w Warszawie. Szczególną okazją do modlitwy w intencji
Polski i Europy będzie także Msza św. celebrowana w Warszawie pod
przewodnictwem Prymasa Polski, abpa Józefa Kowalczyka 25 września,
w dniu patrona Stolicy, bł. Władysława z Gielniowa.
Z Jasnej Góry biskupi diecezjalni błogosławią wszystkim Rodakom w
kraju i za granicą. Swoim błogosławieństwem obejmują szczególnie
nauczycieli, wychowawców, dzieci
7.
młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny.
Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze
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