Komunikat z 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI, dokument bioetyczny oraz media w służbie Kościoła w
Polsce były głównymi zagadnieniami omawianymi podczas zebrania plenarnego Konferencji
Episkopatu. Odbyło się ono w dniach 5 i 6 marca 2013 r. w Warszawie pod przewodnictwem abp
Józefa Michalika. W obradach brali udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore
oraz kilkunastu biskupów-gości z Białorusi, Czech, Francji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji,
Słowacji, Ukrainy i Węgier.
1. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła z wiarą i zaufaniem decyzję Benedykta XVI o rezygnacji z
pełnienia funkcji następcy św. Piotra, dostrzegając w niej wyraz odpowiedzialności za Kościół i świat.
W archikatedrze warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św. dziękczynną za
blisko ośmioletnią posługę Ojca Świętego. Abp Józef Michalik w homilii przypomniał słowa
wypowiedziane przez Benedykta XVI w czasie ostatniej audiencji: "Pan nigdy nas nie opuszcza,
ogarnia nas swoją miłością". W tym duchu biskupi modlili się wraz z głównym celebransem,
arcybiskupem Celestino Migliore oraz wiernymi w intencji wyboru nowego papieża.
2. Konferencja zapoznała się z propozycją dokumentu bioetycznego dotyczącego aktualnie
dyskutowanych problemów legislacyjnych. Projekt zredagowany przez Zespół Ekspertów KEP ds.
Bioetycznych ma charakter pastoralny. Skupia się na bioetyce genetycznej, tj. początku i wzroście
życia ludzkiego. Składa się z czterech rozdziałów: dwa pierwsze dotyczą poczęcia oraz dziecka w fazie
prenatalnej, dwa następne odnoszą się do postaw: ludzi dobrej woli i polityków. Dokument zostanie
opublikowany w okresie wielkanocnym. Biskupi dziękują tym ludziom nauki i polityki, którzy
odważnie głoszą prawdę o małżeństwie i rodzinie, a także o świętości życia ludzkiego.
3. W trakcie obrad reprezentujący media służące Kościołowi w Polsce przedstawili pracę Biura
Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, Katolickiej Agencji Informacyjnej, Fundacji „Opoka” oraz
redakcji katolickich Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Biskupi zauważyli, że wielkim wyzwaniem
obecnej doby jest proces scalania się środków społecznej komunikacji w jeden przekaz, głównie
internetowy. W osobnym oświadczeniu biskupi poparli prawo do obecności TV Trwam na
multipleksie cyfrowym.
4. Po raz kolejny Konferencja Episkopatu Polski podjęła temat duszpasterstwa polskiej emigracji.
Biskupi wyrazili wdzięczność księżom, siostrom zakonnym i świeckim angażującym się w
duszpasterstwo Polaków żyjących poza granicami naszego kraju. W obecności zaproszonych
biskupów z krajów europejskich podziękowali za wspieranie polskojęzycznego duszpasterstwa.
Wobec znaczącej liczby polskich emigrantów biskupi widzą potrzebę personalnego wsparcia
duszpasterstwa polonijnego oraz konieczność nowej ewangelizacji w środowiskach Polaków żyjących
poza granicami kraju.
5. Biskupi opowiedzieli się za europejską inicjatywą obywatelską „Jeden z nas”, która ma
doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i
doświadczeń na ludzkich embrionach.

6. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z inicjatywami Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. W
Roku Wiary planowane są: Forum Teologiczno - Ewangelizacyjne, Ogólnopolska Szkoła
Ewangelizatorów, przede wszystkim zaś II Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem „Obudzić
olbrzyma – nowa ewangelizacja w parafii”.
7. W trosce o właściwe miejsce dla nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach Konferencja
Episkopatu Polski kolejny raz upomina się o konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa
Edukacji Narodowej, dotyczącego ramowych planów nauczania. Wobec kryzysu wychowania jaki
przeżywa polska szkoła nie wolno zapominać, że katecheza spełnia w szkole ważną funkcję
wychowawczą.
Oczekując w duchu wiary na wybór nowego papieża, biskupi proszą wszystkich wiernych o modlitwy
w intencji kardynałów-elektorów. Wyrażają też wdzięczność duszpasterzom, a zwłaszcza
rekolekcjonistom i spowiednikom za ich posługę w okresie Wielkiego Postu.
Na owocne przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego biskupi błogosławią wiernym – w
kraju i poza jego granicami.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Warszawa, 6 marca 2013 r.
____________________
ZARZĄDZENIE
Komunikat z 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski do odczytania podczas ogłoszeń
parafialnych w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.
+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny
Łomża, dnia 7 marca 2013 r. N.285/2013

