
KOMUNIKAT Z 359. ZEBRANIA PLENARNEGO 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
  
 

1. Biskupi przypominają, że 11 października br. Kościół rozpoczyna Rok Wiary. Ojciec 

Święty Benedykt XVI zachęca nas, aby „ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, 

celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary” 

(Benedykt XVI, Porta fidei, 9). Biskupi zapraszają wiernych do udziału w diecezjalnych  

i parafialnych inauguracjach Roku Wiary i zachęcają poszczególne wspólnoty do uroczystego 

wyznawania wiary. 
 

2. W obchody Roku Wiary wpisuje się program duszpasterski Kościoła w Polsce 

rozpoczynający się w I Niedzielę Adwentu. Jego myśl przewodnia wyrażona  

w ewangelicznym haśle „Być solą ziemi” skłania nas do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji. 

Na ten temat wypowie się najbliższy Synod Biskupów w Rzymie. Te ważne wydarzenia 

będziemy polecać Bogu w modlitwie różańcowej. 
 

3. Biskupi z wdzięcznością przyjęli pozytywne reakcje tak w Polsce, jak i w Rosji oraz  

w całej Europie na podpisane Wspólne Przesłanie do Narodów Rosji i Polski. Wyrazem 

uznania są słowa Ojca Świętego Benedykta XVI wypowiedziane do Polaków w czasie 

modlitwy Anioł Pański 19 sierpnia 2012 r. Biskupi ufają, że to Przesłanie wyda dobre owoce 

na drodze ku pojednaniu obydwu narodów. 

 

4. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają swą solidarność z chrześcijanami prześladowanymi  

w wielu regionach świata. Domagają się zaprzestania tragicznych aktów łamania prawa do 

wolności religijnej. Niepokój budzą także antykościelne zachowania i postawy ujawniające 

się w naszym społeczeństwie. 

 

5. Dnia 14 października będziemy przeżywać XII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – 

Papież rodziny”. Wspominając nauczanie i determinację Ojca Świętego w trosce o rodzinę, 

apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o budowanie społeczeństwa prorodzinnego oraz 

stwarzanie warunków prawnych i ekonomicznych sprzyjających rodzinie. Biskupi wyrażają 

sprzeciw wobec prób, a nawet nacisków, zmierzających do zrównania tzw. związków 

partnerskich z trwałym małżeństwem mężczyzny i kobiety.  

 

6. Przyjęto i zatwierdzono list pasterski na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata. Przypomina się w nim zasadnicze treści biblijnego orędzia o królowaniu 

Jezusa Chrystusa, które ciągle domaga się pełniejszego uznania i przyjęcia.  

 

7. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, obchodzony w dniach od 7 do 14 października pod 

hasłem „Kościół domem miłosierdzia”, jest szkołą chrześcijańskiej formacji serca, podkreśla 

duchowy wymiar dobroczynności, staje się sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia  

z bliźnimi dóbr duchowych i materialnych. Wobec sygnałów o coraz trudniejszej sytuacji 

materialnej wielu rodzin, biskupi zwracają się z apelem o niesienie pomocy potrzebującym, 

zwłaszcza poprzez struktury Caritas w Polsce. Duszpasterzy proszą, by w każdym kościele 

znajdowała się stała skarbona przeznaczona dla Caritas. Wszystkim wiernym, ofiarodawcom  

i wolontariuszom wspierającym działania Caritas w Polsce biskupi wyrażają wdzięczność.  

W ubiegłym roku dzięki życzliwości darczyńców Caritas Polska sfinansowała liczne projekty 

w kraju i poza jego granicami łącznie za 153 mln złotych, m.in. na pomoc poszkodowanym 

na Haiti i Sri Lance.  



8. W czasie obrad podjęto temat duszpasterstwa wśród Polonii i Polaków żyjących poza 

granicami kraju. Biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim pracującym w duszpasterstwie 

emigracji polskiej. Mają nadzieję, że Polacy wyjeżdżający z Ojczyzny zaangażują się  

w duszpasterstwo polonijne. 

 

9. Konferencja Episkopatu Polski oczekuje zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej nowelizacji rozporządzenia dotyczącego m.in. nauczania religii w szkołach. 

Winno ono przywrócić należne mu miejsce w ramowych programach nauczania. 

 

10. Biskupi, zgodnie z wcześniej wyrażonym stanowiskiem w sprawie TV Trwam, kolejny 

raz upominają się o prawo traktowania nadawców kościelnych na równi z innymi nadawcami.  

 

11. Podczas Eucharystii w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny biskupi 

dziękowali Bogu za 30 lat funkcjonowania domu Episkopatu Polski w Warszawie.  
 

W Roku Wiary biskupi zachęcają wszystkich wiernych do medytacji Słowa Bożego, 

pogłębionej lektury dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła 

Katolickiego. U progu nowego roku akademickiego biskupi przekazują studentom  

i nauczycielom akademickim słowa serdecznych pozdrowień i zapraszają do aktywnego 

udziału w duszpasterstwie akademickim. Wszystkim udzielają pasterskiego 

błogosławieństwa. 

  

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

  

 

Warszawa, 3 października 2012 r. 
 


