Pełny tekst komunikatu po 388. Zebraniu Plenarnym KEP
W dniu 11 marca 2021 r., pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, odbyło się w
Warszawie 388. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Ze względu na panującą
pandemię zostało znacznie skrócone i zorganizowane z rygorystycznym zachowaniem zasad
bezpieczeństwa sanitarnego.
1. Biskupi wystosowali list do papieża Franciszka z okazji zbliżającej się 8. rocznicy
wyboru na Stolicę Piotrową. Dziękują w nim za liczne i cenne owoce pontyfikatu,
przywracające nadzieję Kościołowi i światu. W sposób szczególny wyrażają
wdzięczność za ewangeliczne przesłanie, skierowane do całej ludzkiej rodziny
podczas historycznej pielgrzymki do Iraku, a także za ogłoszenie Roku św. Józefa i
List Apostolski Patris corde. Biskupi wyrażają także pragnienie włączenia się w
Rok Rodziny zapowiedziany z okazji 5. rocznicy Adhortacji Apostolskiej Amoris
laetitia.
2. Rodzina była jednym z głównych tematów dyskutowanych w czasie Zebrania
Plenarnego. Ogłoszony Rok Rodziny „Amoris laetitia” wytycza jasne priorytety
duszpasterskie. Biskupi zachęcają duszpasterzy, osoby konsekrowane oraz
wiernych świeckich do jeszcze większej aktywności w promowaniu „radości
miłości przeżywanej w rodzinach” (Amoris laetitia, nr 1). Przygotowanie do
sakramentu małżeństwa, umacnianie rodzin Bogiem silnych, promowanie i
wspieranie wspólnot małżeńskich i rodzinnych oraz towarzyszenie i pomoc
przeżywającym problemy, powinny przenikać całą posługę zbawczą Kościoła.
Biskupi dziękują wszystkim zaangażowanym w troskę o ochronę życia ludzkiego
od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie zachęcają, aby kierując się
przykazaniem miłości Boga i bliźniego wspierać matki i ojców przyjmujących dar
nowego życia. Ważne są zarówno wszelkie przejawy ludzkiej życzliwości, jak
również opieka duszpasterska, medyczna, psychologiczna oraz ekonomiczna.
3. Często podkreślane przez papieża Franciszka osobiste nawrócenie każdego
wierzącego stało w centrum refleksji nad aktualną sytuacją Kościoła w Polsce.
Biskupi doceniają różne inicjatywy duchownych i świeckich, których prawdziwym
celem jest odnowa Kościoła. Dziękują wszystkim, którzy spełniając otrzymane na
chrzcie św. powołanie do apostolstwa, poprzez wierną modlitwę, chrześcijańskie
życie oraz twórcze zaangażowanie w sprawy Kościoła, składają czytelne
świadectwo o Chrystusie. Przypominają, że tylko te inicjatywy, zarówno
duchownych, jak i świeckich, które będą podejmowane w jedności z pasterzami,
przyniosą Kościołowi dobro. Ponadto biskupi zwracają uwagę, że należałoby
poczynić całościową refleksję nad potrzebą odczytania przesłania chrześcijańskiego
w naszych czasach.
4. Biskupi przyjęli poprawki naniesione w dekrecie ogólnym Droga formacji
prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, który określa
nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Poprawki do tekstu dekretu
uwzględniają uwagi, które w toku procedowania dokumentu przekazały
Kongregacja ds. Duchowieństwa i Kongregacja Edukacji Katolickiej. Datę wejścia
w życie niniejszego dekretu określi Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
po uzyskaniu aprobaty (recognitio) Stolicy Apostolskiej.

5. Biskupi wysłuchali sprawozdania Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
abp. Wojciecha Polaka, z działalności budowanego przez Kościół w Polsce, na
poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym, systemu ochrony dzieci i młodzieży oraz
pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Rozwijaniu i
wzmacnianiu tego systemu ma służyć przyjęta przez Zebranie Plenarne deklaracja o
współpracy między Konferencją Episkopatu Polski a Konferencją Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce w ramach działalności Fundacji
Świętego Józefa. Umożliwi ona solidarne działanie Kościoła na rzecz osób
skrzywdzonych oraz ochrony małoletnich. Przypomniano również, że w celu
skutecznego zwalczania przestępstw seksualnych wobec małoletnich, Kościół w
Polsce, kierując się konstytucyjną oraz konkordatową zasadą autonomii oraz
współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego, podejmuje współpracę
z organami państwowymi.
6. Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, obecni na Zebraniu Plenarnym,
przypominają wagę przeżywanego obecnie okresu Wielkiego Postu. Czas ten jest
dla wszystkich szczególną okazją do osobistego nawrócenia. Ma też nas
przygotować na radosną celebrację Świąt Wielkanocnych. Biskupi zachęcają
wiernych, by z zachowaniem koniecznej troski o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie
pandemii uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii i korzystać z sakramentu pokuty.
Polecając wszystkich Rodaków szczególnemu wstawiennictwu i opiece św. Józefa,
udzielają Polakom w kraju i za granicą pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 388. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
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