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Komunikat z 363. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach od 8 do 9 października 2013 r. w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Konferencji
Episkopatu Polski, któremu przewodniczył abp Józef Michalik. W obradach wziął udział także
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

1. Biskupi polscy z ogromną wdzięcznością przyjęli decyzję Ojca Świętego Franciszka o
kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. W ten sposób wypełnią się pragnienia wiernych,
wyrażone już w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra wołaniem
„Santo subito!”. Czas dzielący nas od tego radosnego wydarzenia będzie naznaczony różnymi
działaniami duszpasterskimi, które mają za cel rozbudzenie pragnienia świętości u wszystkich
wierzących. W związku z kanonizacją uda się do Rzymu pielgrzymka narodowa, organizowana
w ramach poszczególnych diecezji, parafii czy ruchów lub stowarzyszeń katolickich. Do udziału
w niej biskupi zachęcają jak największą liczbę naszych Rodaków.
Niech sama uroczystość kanonizacji i następujące później ogólnopolskie uroczystości
dziękczynne na Jasnej Górze, w Gnieźnie, w Krakowie oraz w Warszawie staną się okazją do
wdzięczności Panu Bogu za ten niezwykły i wspaniały dar, jakim był dla Kościoła, Polski i
świata pontyfikat bł. Jana Pawła II.

2. W dniach od 1 do 8 lutego 2014 roku biskupi polscy, zgodnie z wielowiekowa tradycją,
udadzą się do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum”, aby spotkać się z Papieżem
Franciszkiem oraz przy grobach Apostołów św. Piotra i św. Pawła, a także bł. Jana Pawła II
modlić się w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. Podczas wizyt w watykańskich dykasteriach i
bezpośrednich spotkań z Papieżem Franciszkiem, biskupi będą wsłuchiwać się we wskazania
papieskie i umacniać jedność z Następcą Piotra. Będą też chcieli podzielić się ewangelicznym
bogactwem wiary, a także problemami i niepokojami.

3. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, delegacja polskiej młodzieży otrzyma w
Rzymie Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Rozpocznie się czas modlitewnego przygotowania do
spotkania młodych w Krakowie w 2016 roku. Modlitwa przy Krzyżu będzie szczególną formą
wyznania wiary, które złączymy z dziękczynieniem za Chrzest Polski. Wspomnienie 1050.
rocznicy tego historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do pogłębiania naszej formacji
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chrześcijańskiej, aby nie tylko słowami, lecz całym życiem wyznawać: „Jestem chrześcijaninem
i dlatego zdecydowanie idę za Chrystusem we wspólnocie Jego Kościoła”.

4. Biskupi przyjęli dokumenty związane z „Wytycznymi dotyczącymi postępowania w
przypadkach oskarżeń duchownych o pedofilię”. Odnoszą się one do pomocy pokrzywdzonym,
formacji przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego oraz prawnej procedury
postępowania w tych przypadkach. Episkopat Polski zatwierdził także dokument na temat
zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
W osobnym zaś dokumencie biskupi wyrazili stanowisko w sprawie ochrony najmłodszych.
W kontekście aktualnie prowadzonej kampanii medialnej biskupi nie zgadzają się na
wykorzystywanie grzechów niektórych duchownych do piętnowana całego środowiska Kościoła.
Krzywdzące jest także pomijanie prawdy o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księży
zatroskanych o wiarę Polaków i dobro narodu. Zło powinno być nazwane po imieniu, przy czym
odpowiedzialność i zadośćuczynienie za czyny spoczywa na sprawcy popełnionego zła.
W miesiącu październiku polecamy Matce Bożej Różańcowej sprawy naszej Ojczyzny i
Kościoła. Błogosławimy wszystkim rodakom w kraju i poza jego granicami.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce zgromadzeni na 363. zebraniu plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski
Warszawa, 9 października 2013 r.
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