KOMUNIKAT Z 357. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Nowa ewangelizacja i przygotowania do Roku Wiary oraz wypracowanie ważnych dokumentów
były głównymi zagadnieniami 357. zebrania plenarnego Episkopatu. Odbywało się ono 13 oraz
14 marca 2012 r. w Warszawie z udziałem kilkunastu biskupów gości z następujących krajów:
z Białorusi, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy
oraz Węgier. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, a uczestniczył w nich także nuncjusz
apostolski abp Celestino Migliore.
1. Biskupi podjęli temat nowej ewangelizacji, szczególnie w kontekście Roku Wiary, który
z woli Ojca Świętego Benedykta XVI zostanie zainaugurowany 11 października br. W tym dniu
przypadnie pięćdziesiąta rocznica rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego i dwudziesta rocznica
opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok Wiary zakończy się w uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Nowa ewangelizacja skierowana jest przede
wszystkim do tych wiernych, którzy mimo przyjętych sakramentów świętych zaprzestali
praktykowania wiary. Nowa ewangelizacja i autentycznie przeżyty Rok Wiary mają wzmocnić
zapał misyjny całego Kościoła oraz pomóc w jak najowocniejszym wypełnianiu misji jednoczenia
ludzi z Bogiem i budowania wspólnoty.
2. Konferencja zatwierdziła nowy ogólnopolski program duszpasterski na lata 2013-2017.
Program ten został zatytułowany „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Od wiary i chrztu
do świadectwa”. W związku z obchodzoną w 2016 roku 1050. rocznicą Chrztu Polski propozycja
programu skoncentrowana jest wokół sakramentu Chrztu Świętego. Jest on zaproszeniem do nowej
ewangelizacji i pogłębienia wiary i życia łaską Chrztu Świętego.
3. Biskupi przyjęli dokument społeczny zatytułowany „W trosce o człowieka i dobro
wspólne”. Jego zasadniczym przesłaniem jest wezwanie do działania na rzecz ochrony godności
i praw każdego człowieka. Dokument przypomina podstawowe wartości i zasady zawarte
w nauczaniu społecznym Kościoła, które gwarantują budowę sprawiedliwego i solidarnego
społeczeństwa. Jest to przesłanie skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na
pomyślności naszej Ojczyzny. To głos ponad podziałami, wskazujący na obszary, które winny się
stać przedmiotem wspólnej troski.
4. Konferencja Episkopatu Polski kieruje się wolą dialogu ze stroną rządową odnośnie do
Funduszu Kościelnego i sytuacji ekonomicznej Kościoła. Dostrzega potrzebę stworzenia
nowoczesnego modelu, nawiązującego do wzorców wypracowanych w różnych państwach
europejskich. Powinno się to dokonać poprzez wypełnienie zapisów 22. artykułu Konkordatu,
w którym strony zobowiązują się do regulacji spraw finansowych instytucji kościelnych na drodze
dialogu. Ufamy, że – jak stwierdza Konkordat – „nowa regulacja uwzględni potrzeby Kościoła,
biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce”.
5. W związku z dyskusją wokół nauczania religii w szkole biskupi podkreślają, że religia
jako przedmiot nauczania ma istotne znaczenie w procesie kształtowania postaw moralnych
i wychowania młodego pokolenia. Za trud jej nauczania należy się wdzięczność wszystkim
katechetom: księżom, siostrom zakonnym i świeckim. W tym kontekście opublikowana niedawno
decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o wycofaniu lekcji religii i etyki z ramowego planu
nauczania w szkołach publicznych budzi niepokój i jest niezrozumiała w świetle dotychczasowych
ustaleń. Biskupi przypominają postanowienia Konstytucji RP, zapisy konkordatowe oraz Ustawę
o systemie oświaty i apelują o zmianę rozporządzenia Ministerstwa w ten sposób, by jego przepisy
gwarantowały rodzicom i ich dzieciom prawo do nauczania religii w szkołach publicznych. Wobec
niejednoznacznych przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania
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w szkołach publicznych, Konferencja Biskupów domaga się jasnych zapisów dla organów
prowadzących szkołę oraz dyrekcji szkół.
6. W publicznej debacie na temat prawa bioetycznego biskupi zauważają, że dobro wspólne,
do którego należy życie i zdrowie obywateli, nie jest gwarantowane, gdy nad rozumnym
poszukiwaniem prawidłowych rozwiązań nie dominują wyraźne kryteria etyczne, ale rozgrywki
partyjne, walki polityczne, grupy nacisku i interesy rynkowe. Jest rzeczą niedopuszczalną
zmuszanie posłów do głosowania wbrew sumieniu poprzez narzucanie w praktyce parlamentarnej
dyscypliny partyjnej. Każdy poseł winien wiedzieć, że nic go nie zwalnia z zachowywania
fundamentalnych zasad moralnych, ujętych w Dekalogu i wywodzących się z niego praw oraz
obowiązków człowieka. W debacie parlamentarnej jego obowiązkiem jest dążenie do stanowienia
prawa o najwyższym standardzie etycznym i wybór tych propozycji prawnych, które lepiej
i skuteczniej chronią życie ludzkie w jego integralności.
7. Episkopat Polski serdecznie dziękuje diecezjalnym organizacjom Caritas za pomoc
bezdomnym podczas tegorocznej mroźnej zimy. Wszyscy zaangażowani, a zwłaszcza
wolontariusze, zasługują na wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz Caritas. Ta dobroczynna
organizacja może pomagać innym dzięki wsparciu finansowemu wiernych i instytucji. W 2010 roku
Caritas Polska udzieliła pomocy potrzebującym zarówno w kraju, jak i za granicą w wysokości
blisko 500 mln złotych. Tę pomoc umożliwia m.in. przekazywanie 1% podatku dochodowego na
działalność Caritas. Biskupi zwracają również uwagę na trudności, które powoduje wprowadzenie
ustawy o działalności leczniczej. W obecnym kształcie uniemożliwia ona prowadzenie takiej
działalności przez Caritas, zgromadzenia zakonne, kościelne fundacje i stowarzyszenia. Działalność
lecznicza – prowadzona jako dobroczynna – nie może być traktowana na równi z działalnością
gospodarczą. Konieczna jest zatem nowelizacja ustawy.
8. Biskupi zebrani na sesji plenarnej solidaryzują się z stanowiskiem Rady Stałej Episkopatu
w sprawie przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.
Podczas zebrania Episkopatu Polski w Warszawie, we wtorek 13 marca, w archikatedrze św.
Jana Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św. dziękczynną za posługę św. Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego, arcybiskupa, który 150 lat temu rozpoczął posługę w archidiecezji warszawskiej.
Owocnemu przeżyciu okresu Wielkiego Postu, przygotowującego na Święta Wielkanocne,
służy ofiarna praca księży spowiedników i rekolekcjonistów. Dziękując za ich trud, udzielamy
wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Warszawa, 14 marca 2012 r.
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Zarządzenie
Powyższy Komunikat z 357. Zebrania Plenarnego KEP można wykorzystać duszpastersko,
według uznania Księży Proboszczów.
Wrocław, dnia 16.03.2012 r.
WIKARIUSZ GENERALNY

