
Komunikat z 374. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 

W dniach 4 i 5 października br. w Warszawie odbyło się 374. Zebranie Plenarne Konferencji 
Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział ks. prał. Mykhaylo Tkhorovskyy, Chargé 
d’Affaires Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. 

1. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wielką wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi 
za wizytę w naszym kraju i Światowe Dni Młodzieży. Biskupi dziękują za serdeczne 
spotkania z następcą Świętego Piotra i jego nauczanie, które podnosi na duchu i inspiruje do 
działania. Polska młodzież pragnie kontynuacji Światowych Dni Młodzieży w swoim życiu 
osobistym i wspólnotowym. Biskupi proszą więc duszpasterzy, aby wraz z młodzieżą 
rozeznawali w swoich parafiach i wspólnotach, w jaki sposób można kontynuować to dzieło. 
Diecezje, parafie czy wspólnoty są zaproszone do tego, aby nie czekać na odgórne sugestie, 
ale – jak mówił Papież w Polsce – zejść z przysłowiowej „kanapy” i założyć „buty 
wyczynowe”, czyli wyjść z własną inicjatywą. 

Biskupi polscy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w Światowe Dni Młodzieży. 
Serdecznie dziękują młodzieży, która tak licznie wzięła udział w spotkaniu z Ojcem Świętym. 
Szczególna wdzięczność należy się Stolicy Apostolskiej, Konferencjom Episkopatów krajów, 
z których przybyła młodzież, Archidiecezji Krakowskiej oraz wszystkim goszczącym 
młodych ludzi w Polsce, szczególnie polskim parafiom i rodzinom, które okazały się 
najlepszymi ambasadorami naszej Ojczyzny. Jednocześnie biskupi wyrażają podziękowanie 
władzom rządowym i samorządowym za zaangażowanie w przygotowanie i przeżycie 
Światowych Dni Młodzieży. Szczególne słowa wdzięczności kierują do służb mundurowych, 
medycznych i wolontariuszy. Konferencja Episkopatu Polski  dziękuje osobom pracującym w 
środkach społecznego przekazu, które z poświęceniem obsługiwały to najważniejsze 
wydarzenie medialne w Polsce. 

Światowe Dni Młodzieży i trwający Rok Miłosierdzia są wezwaniem do ożywienia 
wyobraźni miłosierdzia. To właśnie miłosierdzie powinno być obliczem Kościoła w Polsce w 
duchu słów Jezusa Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5,7). 

2. Podczas obrad biskupi podsumowali obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jubileusz stał 
się czasem pogłębienia duchowości chrzcielnej, twórczego podjęcia chrześcijańskiego 
dziedzictwa oraz rozbudzenia ducha miłości do Ojczyzny. Podkreślono potrzebę 
kontynuowania działań ewangelizacyjnych w parafiach oraz tworzenia i rozwoju grup 
towarzyszących młodzieży i dorosłym we wzroście wiary. Owocem Jubileuszu winna stać się 
większa troska o liturgię chrztu świętego w parafiach a także pogłębienie i rozszerzenie 
katechezy dorosłych przed chrztem dziecka. Biskupi zwracają uwagę na potrzebę inicjacji 
chrześcijańskiej jako metody formacji oraz na konieczność pogłębienia ducha misyjnego 
wspólnot. 

3. Biskupi rozważali też kwestie związane z duszpasterstwem rodzin w świetle adhortacji 
Papieża Franciszka „Amoris laetitia”. Konferencja Episkopatu Polski podkreśliła potrzebę 
pogłębionej refleksji teologiczno-duszpasterskiej nad tym ważnym dokumentem, który 
ukazuje piękno małżeństwa i rodziny. Biskupi wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu za 
umocnienie rodzin katolickich, które z miłością i poświęceniem realizują swoje powołanie. 
Zwrócili uwagę na potrzebę jeszcze większego zaangażowania w duszpasterstwo osób, które 



nie żyją w związkach sakramentalnych. Zaproponowali również powołanie – tam, gdzie ich 
nie ma – diecezjalnych duszpasterzy związków niesakramentalnych, którzy będą 
współpracowali z duszpasterzami rodzin. 

4. W kwestii świętości życia ludzkiego biskupi przypominają nauczanie Ojca Świętego Jan 
Pawła II, który napisał: „Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet 
przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który 
stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o 
podstawowe prawo do życia (…). Ciężar moralny przerywania ciąży ukazuje się w całej 
prawdzie, jeśli się uzna, że chodzi tu o zabójstwo, a zwłaszcza jeśli rozważy się szczególne 
okoliczności, które je określają. Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a 
więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej 
za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego! (…) Jest całkowicie 
powierzona trosce i opiece tej, która nosi ją w łonie” (Evangelium vitae, 58). 

Kościół od wieków nieprzerwanie wspiera kobiety w macierzyństwie. Ponad 800 instytucji 
Kościoła katolickiego w Polsce realizuje ok. 5 tys. dzieł charytatywnych, docierając do ok. 3 
mln osób. Wśród nich są domy samotnej matki, okna życia, ośrodki adopcyjne oraz pomoc 
rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Konferencja Episkopatu Polski z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy społeczne i państwowe, które wspierają narodziny dzieci i ich rozwój. 
Jednocześnie biskupi dziękują wszystkim, którzy już zaangażowali się w troskę o kobiety i 
dzieci. 

Biskupi podkreślają, że instytucje Kościoła nie zajmują się przygotowywaniem projektów 
ustaw cywilnych, ale korzystają z prawa do wyrażania swoich opinii nt. proponowanych 
regulacji prawnych. W tym kontekście Konferencja Episkopatu Polski zaznacza, iż życie 
każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Biskupi polscy przypominają, 
iż nie popierają projektów zapisów prawnych, które przewidują karanie kobiet, które 
dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie 
z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i normami etyczno-moralnymi (zob.  Komunikat 
z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Gniezno-Poznań, 14-16 kwietnia 
2016 r.). Konferencja Episkopatu Polski zachęca jednocześnie do modlitwy w intencji kobiet, 
które swoim życiem wypełniają powołanie do macierzyństwa oraz w intencji kobiet, które 
przeżywają trudności w swoim życiu. 

5. Biskupi omówili inicjatywy pastoralno-społeczne, jakie Kościół w Polsce podejmuje w 
Roku Miłosierdzia w ramach działalności Caritas Polska, wspólnie z diecezjalnymi Caritas, 
zespołami parafialnymi i Szkolnymi Kołami Caritas. Do tych inicjatyw należą głównie dzieła 
pomocy na rzecz rodzin, dzieci, młodzieży, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, osób 
w krajach Trzeciego Świata, ofiar wojen, emigrantów i uchodźców. 

Księża biskupi z uznaniem ocenili dotychczasowe działania Caritas i poparli program pomocy 
ofiarom konfliktu syryjskiego pod nazwą „Rodzina Rodzinie” przygotowany przez Caritas 
Polska. Umożliwia on wspieranie konkretnej rodziny przez określone środowisko, wspólnotę, 
rodzinę lub pojedyncze osoby. Dla ułatwienia realizacji tego programu została utworzona 
specjalna strona internetowa www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Biskupi wzywają także do 
modlitwy o pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie. 

6. Konferencja Episkopatu Polski ponawia swoje poparcie dla obywatelskiego projektu 
ustawy NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Biskupi 



przypominają, że niedziela jest wartością religijną i rodzinną oraz ufają, że Polacy – podobnie 
jak obywatele innych krajów – będą mogli cieszyć się prawem do wolnej niedzieli. 

7. Biskupi zapraszają wszystkich wiernych do udziału w proklamacji Jubileuszowego Aktu 
Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. List pasterski przygotowujący duchowo do tego wydarzenia 
zostanie odczytany w kościołach w niedzielę 16 października br. 

8. W bieżącym roku obchodzone jest 100-lecie działalności Papieskiej Unii Misyjnej. W tym 
kontekście – doceniając misyjne zaangażowanie Kościoła w Polsce – biskupi apelują do 
duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, aby z nowym entuzjazmem 
włączyli się w dzieło misyjne Kościoła, które wpisuje się w przyszłoroczny program 
duszpasterski „Idźcie i głoście!”. Szczególną okazją ku temu będzie zbliżający się Światowy 
Dzień Misyjny przypadający w tym roku 23 października. 

9. W dniach 20-24 października 2016 r. będzie miała miejsce Pielgrzymka Narodowa do 
Rzymu. Jest to forma dziękczynienia Bogu za Rok Miłosierdzia, 1050-lecie Chrztu Polski 
oraz wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży. Pielgrzymi będą 
uczestniczyć w Eucharystiach w czterech Bazylikach Patriarchalnych, przejdą przez Bramy 
Miłosierdzia i spotkają się na audiencji z Ojcem Świętym Franciszkiem. Konferencja 
Episkopatu Polski zachęca wiernych do wzięcia udziału w pielgrzymce, aby podziękować 
Bogu za otrzymane łaski. 

10. Biskupi podjęli temat duszpasterstwa ludzi sportu i podziękowali sportowcom za godne 
reprezentowanie naszej Ojczyzny na arenie międzynarodowej. Wyrażają również 
wdzięczność za świadectwo wiary, które stanowi przykład dla wielu osób. 

Biskupi błogosławią rodakom w kraju i za granicą, zawierzając Matce Bożej kontynuację 
dzieła Światowych Dni Młodzieży, Jubileuszu Miłosierdzia i Roku 1050-lecia Chrztu Polski. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

Warszawa, 5 października 2016 r. 

 
 


