Konferencja Episkopatu Polski
26.08.2012 - Komunikat Biskupów z Jasnej Góry
W dniu 25 sierpnia 2012 roku obradowała na Jasnej Górze Rada Biskupów
Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef
Michalik. Uczestniczył w nich także Nuncjusz Apostolski, abp Celestino
Migliore.
1. Biskupi diecezjalni, zgromadzeni na Jasnej Górze, zapoznali się z
przebiegiem wizyty Patriarchy Cyryla I w Polsce i z okolicznościami
podpisania razem z ks. abp. Józefem Michalikiem „Wspólnego przesłania
do narodów Polski i Rosji” w dniu 17 sierpnia br.
Przesłanie to otwiera nowy rozdział w relacjach między naszymi
Kościołami i narodami. Wspólnym wysiłkiem udało się postawić
drogowskaz nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli
pragnących budować dobre stosunki z sąsiadami. Wskazuje on Polakom i
Rosjanom drogę pojednania, nie poprzez spektakularne polityczne gesty,
ale przez odkrywanie prawdy o trudnej przeszłości, przez gotowość do
wzajemnego wybaczania sobie win i wezwanie do wspólnego dawania
świadectwa Ewangelii, zwłaszcza wobec niełatwych współczesnych
wyzwań
W historii relacji polsko-rosyjskich jest wiele bolesnych wydarzeń.
Przeszłość nie może nam jednak na zawsze zamykać drogi do pojednania.
Chrześcijańska nadzieja pozwala czerpać z Ewangelii inspirację do
wychodzenia nawet z największych trudności i poszukiwania nowych,
wspólnych dróg. Intencją obu Kościołów jest, aby dialog między Polakami
i Rosjanami oparty był na prawdzie, zaufaniu, dobrej woli i wzajemnym
zrozumieniu.
„Wspólne przesłanie” skierowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli, ale
przede wszystkim do wiernych obu Kościołów, którzy są zobowiązani
przez samego Chrystusa do szukania dróg pojednania, przebaczenia i
pokoju. W związku z tym przesłanie będzie odczytane we wszystkich
kościołach w niedzielę 9 września br.
2. W Kostrzynie nad Odrą odbył się w dniach od 28 do 31 lipca br. I
Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce. Wzięło w nim udział ponad 1200
osób połączonych pragnieniem podejmowania współodpowiedzialności za
Kościół. Kongres zgromadził liczne i różnorodne środowiska
ewangelizacyjne, pracujące według własnych charyzmatów i metod.
Gościem Kongresu był abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej

Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Wskazał on
jednoznacznie na pierwszą, podstawową motywację w podejmowaniu
przez Kościół dzieła nowej ewangelizacji. Powiedział, że „Kościół nie
idzie drogą nowej ewangelizacji sprowokowany do tego sekularyzmem,
ale nade wszystko dlatego, że chce być posłuszny i wierny słowu Pana
Jezusa, który nakazał mu iść na cały świat i głosić Jego Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15)”. Cechami charakterystycznymi
nowej ewangelizacji są: nowy zapał, nowe metody i nowe środki w
głoszeniu niezmiennej Ewangelii.
Kongres poświęcony nowej ewangelizacji był również spotkaniem 300
różnych wspólnot i ruchów czynnie uczestniczących w tym dziele
Kościoła. Był spojrzeniem na jego dzisiaj, dał szansę rozpoznania
obecnego stanu, ale najważniejsze, że na Kongresie był wyraźnie
zauważalny nowy zapał i gorliwość, co budzi nadzieję na przyszłość. Był
on także przygotowaniem do Roku Wiary, który już wkrótce się
rozpocznie. Biskupi zapoznali się także z kalendarium wydarzeń
zaplanowanych przez Stolicę Apostolską i Kościół w Polsce.
3. Rada Biskupów Diecezjalnych przyjęła wskazania — w formie
instrukcji — w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi.
Zawierają one — przy uwzględnieniu norm Kodeksu Prawa Kanonicznego
i prawa państwowego — wskazówki służące właściwemu zarządzaniu
dobrami materialnymi, które wyrastają z ofiarności wiernych i stanowią
wspólne dobro Kościoła, umożliwiając wypełnianie jego misji
ewangelizacyjnej.
Po zakończonych obradach, w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej,
biskupi poświęcili tablicę z tekstem Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Następnie celebrowali Mszę św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp.
Józefa Kowalczyka, w czasie której Słowo Boże wygłosił metropolita
częstochowski abp Wacław Depo.
Z Jasnej Góry biskupi dziękują pielgrzymom za świadectwo żywej wiary,
życzą wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny obfitych darów
Ducha Świętego i udzielają błogosławieństwa rodakom w kraju i zagranicą
Podpisali: Biskupi diecezjalni Kościoła katolickiego w Polsce
Częstochowa, 26 sierpnia 2012 r.

