KOMUNIKAT Z 362. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOP ATU POLSKI

W dniach 21 i 22 czerwca 2013 r. odbyło się w Wieliczce zebranie plenarne Konferencji
Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik.
1. Przed rozpoczęciem zebrania biskupi spotkali się z dziećmi i młodzieżą z Wieliczki na
wspólnej modlitwie i udzielili młodym oraz ich nauczycielom i wychowawcom błogosławieństwa
na rozpoczynające się wakacje. W kolejnym dniu wzięli udział w poświęceniu Domu dla Ubogich
im. Brata Alojzego Kosiby obok klasztoru franciszkanów, w którym Sługa Boży przez 60 lat pełnił
posługę kwestarza i opiekuna ubogich. Po zakończeniu obrad, w niedzielę, członkowie Konferencji
Episkopatu wzięli udział w poświęceniu sanktuarium bl. Jana Pawła II w Krakowie. Biskupi
dziękowali też Bogu za 50 lat kapłaństwa metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza i
innych członków Episkopatu.
2. Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego
zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach" przyjęto nowe brzmienie:
"Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego
Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach". Oznacza to, że okres formalnego zakazu zabaw
został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego
charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni "modlić się,
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze
wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość" (por. kan.
1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli więc w piątek katolik
chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać
odpowiednią dyspensę.
3. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła tekst deklaracji, która będzie podpisana
podczas spotkania abp. Józefa Michalika ze zwierzchnikiem Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego,
abp. Światosławem Szewczukiem, który przybywa on pod koniec czerwca do Warszawy.
Deklaracja odnosi się do zbrodni wołyńskiej, której 70. rocznicę będziemy wkrótce po tej wizycie
przeżywać. Tekst deklaracji, przygotowany w dialogu obu stron, wyrasta z ducha Ewangelii, która
wzywa do uznania prawdy i wyznania win, aby wejść na drogę pojednania. Zachęcamy wszystkich
do modlitwy za ofiary rzezi wołyńskiej, zwłaszcza w dniu 11 lipca i w poprzedzającą niedzielę.
4. Podczas posiedzenia biskupi z uwagą przyjęli informacje dotyczące nauczania religii
w szkole, zwłaszcza w sprawie umożliwienia młodym ludziom zdawania egzaminu z religii na
maturze, jeśli wybraliby ten przedmiot jako dodatkowy. Wobec zdecydowanej odmowy ze strony
Ministerstwa Edukacji Narodowej biskupi przypominają, że w efekcie prowadzonych od wielu lat
rozmów zostały opracowane przez stronę kościelną jasno określone standardy egzaminacyjne dla
tego przedmiotu. Przeprowadzono
także specjalistyczny pilotaż, znowelizowano podstawę
programową nauczania religii tak, aby jej język był przystosowany do języka podstawy
programowej kształcenia ogólnego opracowanej przez MEN.
Strona kościelna nie kryje zaskoczenia z powodu odmówienia młodym ludziom prawa do
zdawania na maturze przedmiotu, którego uczą się wiele lat, otrzymują z niego ocenę na podstawie
jawnych kryteriów wiedzy (a nie wiary - jak się to często błędnie sugeruje), ocena ta jest wliczana
do średniej i widnieje na państwowym dokumencie, jakim jest świadectwo szkolne. Biskupi
wyrażają nadzieję, że sprawa wyboru religii na maturze powróci do tematów zespołu wspólnego
przedstawicieli strony kościelnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
5. W związku z nasilającymi się próbami narzucania przez różne podmioty krajowe
i zagraniczne demoralizujących treści i metod związanych z edukacją seksualną w przedszkolach
i szkołach, biskupi wyrażają swój niepokój i zdecydowany sprzeciw. Zwracają sie z apelem do

wszystkich wierzących rodziców o czujność w tym względzie. Należy dołożyć wszelkich starań,
aby chronić polskie dzieci i młodzież przed demoralizacją.
6. Biskupi zajęli się także sprawami Ruchu Światło-Życie,
będącego jednym
z najważniejszych katolickich ruchów odnowy w Polsce. Wyrazili życzenie, aby Ruch pozostał
jednością, zgodnie z wolą swojego założyciela. Domowy Kościół stanowi rodzinną gałąź tego
Ruchu, zgodnie z zapisami zawartymi w "Statutach Stowarzyszenia Diakonia Ruchu ŚwiatłoŻycie" zatwierdzonych przez biskupów polskich w roku 2000.
Biskupi dziękują rodzicom, nauczycielom, katechetom i wychowawcom za całoroczny trud
pracy edukacyjnej w szkole. Niech nadchodzące wakacje będą okresem wypoczynku oraz
odkrywania Boga w pięknie stworzenia. Na ten czas biskupi błogosławią dzieciom i młodzieży, a
zwłaszcza wszystkim udającym się na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

