KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJALNYCH Z JASNEJ GÓRY
Dnia 2 maja 2013 r. odbyło się w Częstochowie zebranie biskupów diecezjalnych. Obradami
kierował Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik. Wziął w nich udział
abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Zasadniczym celem spotkania były bieżące
sprawy Kościoła w naszej Ojczyźnie oraz zagadnienia administracyjno-finansowe.
1. Było to pierwsze spotkanie biskupów polskich po wyborze Ojca Świętego Franciszka.
Biskupi dziękują Duchowi Świętemu za osobę nowego Papieża, Piotra naszych czasów.
Równocześnie wzywają wszystkich: kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich
do modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, a także do pełnego otwarcia się na jego nauczanie.
2. W czwartek 23 maja br. po raz pierwszy obchodzone będzie święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Biskupi polscy poprosili o możliwość wprowadzenia takiego
święta w ubiegłym roku. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w
lutym br. przychyliła się do tej prośby. Głównym celem nowego święta jest kontemplacja piękna i
świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także dobra okazja do modlitwy o świętość
kapłanów. W następnych latach święto to będzie obchodzone zawsze w czwartek po niedzieli
Zesłania Ducha Świętego.
3. W obecnym roku przypada 1025. rocznica chrztu Rusi Kijowskiej. W związku z tym pod
koniec czerwca przybędzie do Polski zwierzchnik Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, Arcybiskup
Większy Kijowsko-Halicki, Światosław (Szewczuk.) Zasadniczym celem jego wizyty będzie
świętowanie jubileuszu z wiernymi Kościoła greckokatolickiego. Przewidziane jest także spotkanie
z przewodniczącym KEP, abp. Józefem Michalikiem, oraz z członkami Zespołu KEP ds.
kontaktów z przedstawicielami Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
Wizyta Arcybiskupa Światosława odbędzie się w przededniu obchodów 70. rocznicy
zbrodni wołyńskiej. W związku z tym planowane są wspólne modlitwy za ofiary ówczesnych
tragicznych wydarzeń. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić przelewu bratniej krwi, dlatego jesteśmy
zobowiązani zarówno do szukania prawdy o bolesnej przeszłości, jak i do wkroczenia na drogę
przebaczenia i pojednania, która pozwoli nam spojrzeć z ufnością w przyszłość. Drogowskazem
pozostaną dla nas słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie: „Niech dzięki oczyszczeniu
pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby
razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej
współpracy i autentycznej solidarności". Zachęcamy do modlitwy w intencji ofiar i o pojednanie,
zwłaszcza w dniu 11 lipca.
4. Biskupi przyjęli sprawozdanie zespołów pracujących nad przekształceniem Funduszu
Kościelnego w nowy sposób wspierania dzieł kościelnych poprzez dobrowolny odpis z podatku od
osób fizycznych. Strona rządowa i kościelna w Komisji Konkordatowej uzgodniły wysokość odpisu
na poziomie 0,5% i sposób przygotowania umowy dwustronnej oraz ustawy. W ramach rządowej
oraz kościelnej Komisji Konkordatowej działa zespół przygotowujący rozwiązania szczegółowe.
Biskupi akceptując te prace wyrazili swoje opinie co do ich dalszego kierunku. Równolegle działa
zespół, w obrębie Konferencji Episkopatu, który zajmuje się sprawami wewnątrzkościelnymi
związanymi z odpisem podatkowym.
5. W przeżywanym obecnie Roku Wiary przypada 75. rocznica kanonizacji św. Andrzeja
Boboli, patrona Polski, która miała miejsce w 1938 roku na Watykanie. Żyjący w XVII wieku
jezuita, ks. Andrzej Bobola, był niestrudzonym głosicielem Ewangelii w różnych środowiskach, w
tym także wśród mieszkańców ówczesnych wschodnich terenów Polski. Był gorliwym
spowiednikiem, kaznodzieją i katechetą, zaangażowanym w posługę charytatywną, spieszącym z
bezpośrednią pomocą chorym i zarażonym podczas epidemii. Zginął za wiarę 16 maja 1657 roku.
Jest
znakiem potrzeby jedności podzielonych chrześcijan. Do jego grobu pielgrzymują
chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Prośmy Boga – przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – o
wyjednanie Kościołowi daru jedności i pokoju. Arcybiskup warszawski i biskupi diecezjalni
zapraszają na Msze św. i modlitwy w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli, zwłaszcza dnia
16 maja i 2 czerwca. W Dniu Dziękczynienia 2 czerwca w Warszawie procesja z relikwiami
Świętego przejdzie Traktem Królewskim do Świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie.
Liturgicznym zakończeniem zebrania biskupów diecezjalnych była uroczysta Msza św.
koncelebrowana na Jasnej Górze w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Biskupi diecezjalni błogosławią z Jasnej Góry pielgrzymom oraz wszystkim Rodakom w
Ojczyźnie i poza jej granicami. Maturzystom życzą światła Ducha Świętego, zarówno podczas
składania egzaminów, jak i w wyborze dalszej drogi życiowej
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