
Komunikat z 369. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 10 czerwca 2015 r. 

W dniach 9 i 10 czerwca 2015 r. biskupi zgromadzili się w Warszawie, 

w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, na 369. zebraniu 

plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, nuncjusz 

apostolski w Polsce. 

1. Biskupi wysłuchali referatów, które w świetle danych GUS oraz wyników 

badań CBOS ukazały obszary i rozmiary biedy w Polsce. Podkreślono, że 

ludzka bieda nie dotyczy tylko kondycji materialnej, ale również moralnej 

i duchowej. Ubóstwo często stygmatyzuje i marginalizuje, a czasem prowadzi 

do wykluczenia, dlatego nie można wobec niego pozostać obojętnym. 

Najbardziej niepokoi bieda, która dotyczy polskich rodzin, szczególnie 

wielodzietnych. Biskupi przypomnieli, że jednym z istotnych zadań 

duszpasterstwa jest pomoc ubogim, która dokonuje się przez posługę miłości. 

Szczególne zadanie w trosce o potrzebujących spełnia Caritas Polska, która 

obchodzi w br. jubileusz 25-lecia działalności. Caritas skupia obecnie ponad 100 

tys. wolontariuszy i prowadzi ponad 900 placówek, wśród których są 

noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna życia, centra pomocy 

migrantom i uchodźcom, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty 

wydawania odzieży i dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej oraz 

ośrodki interwencji kryzysowej. Biskupi podziękowali wolontariuszom 

i wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia oraz poprosili wszystkich 

ludzi dobrej woli o dalszą pomoc potrzebującym. 

2. Rok 2016 będzie znaczący dla Kościoła w Polsce dzięki wyjątkowym 

wydarzeniom. 1050. rocznica Chrztu Polski przypomni bogate dziedzictwo 

obecności chrześcijaństwa w dziejach naszego państwa i narodu. W tym 

kontekście organizacja Światowych Dni Młodzieży w Krakowie stanowi niejako 

potwierdzenie naszej wielowiekowej wierności Ewangelii. To wielkie 

wydarzenie, zaplanowane na lipiec 2016 r. i połączone z wizytą Ojca Świętego 

Franciszka oraz przybyciem młodzieży z całego świata, ma być umocnieniem 

naszej wiary i z nadzieją poprowadzić nas w przyszłość. Ojciec Święty 

przybędzie głównie do Krakowa, ale jego wizyta ogarnie cały Kościół w naszej 

Ojczyźnie i pozwoli nam poczuć się żywą cząstką wspólnoty Kościoła 

Powszechnego. Ufamy, że te radosne wydarzenia przyniosą bogate owoce dla 

dzieła nowej ewangelizacji w naszej Ojczyźnie. 

3. W tym roku minie 50 lat od historycznej wymiany listów między 

episkopatami Polski i Niemiec. W liście biskupów polskich znalazły się 

znamienne, wielokrotnie cytowane słowa: „Przebaczamy i prosimy 

o przebaczenie”. Elementem rocznicowych obchodów będzie spotkanie 

przedstawicieli obu episkopatów na Jasnej Górze w listopadzie tego roku. 18 



listopada, równolegle w Berlinie i Wrocławiu, otwarta będzie wystawa 

ilustrująca okoliczności wymiany listów i ich oddziaływanie. Ukaże ona tamte 

wydarzenia jako model nadal przydatny przy podejściu do współczesnych 

problemów i ognisk zapalnych. Obchody rocznicowe będą miały również 

miejsce w październiku w Rzymie, gdzie przed 50 laty, w klimacie kończącego 

się Soboru, rozpoczął się proces pojednania. 

4. Konferencja dokonała wyboru nowego moderatora generalnego Ruchu 

Światło-Życie. Został nim ks. Marek Sędek, kapłan diecezji warszawsko-

praskiej. Równocześnie Biskupi dziękują dotychczasowemu moderatorowi, ks. 

Adamowi Wodarczykowi, mianowanemu biskupem pomocniczym archidiecezji 

katowickiej, który przez 8 lat ofiarnie służył Ruchowi. Konferencja wyraża 

nadzieję, że Ruch Światło-Życie, działając w wewnętrznej jedności, nadal 

będzie prowadził i wspierał dzieło nowej ewangelizacji młodzieży i rodzin. 

5. Biskupi polscy mają nadzieję, że IV Krajowy Kongres Misyjny przyczyni się 

do ożywienia zapału misyjnego i lepszego zrozumienia odpowiedzialności 

wszystkich wiernych za głoszenie Ewangelii na misjach. Kongres odbędzie się 

w Warszawie od 12 do 14 czerwca oraz we wszystkich parafiach w Polsce 

w niedzielę 14 czerwca. Pasterze Kościoła w Polsce dziękują misjonarkom 

i misjonarzom za ich ofiarną pracę w 97 krajach świata. Wyrażają 

także  wdzięczność wszystkim modlącym się za misjonarzy i wspierającym 

misje materialnie. 

6. Biskupi  dziękują  ks. Józefowi Klochowi za 12 lat posługi na stanowisku 

rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Stał się w tych latach rozpoznawalną 

twarzą Kościoła w Polsce. Z wielką roztropnością i kompetencją komentował 

wydarzenia z życia Kościoła i narodu, cieszył się autorytetem w świecie 

mediów, potrafił znaleźć właściwe i jednoczące słowo w obliczu rodzących się 

konfliktów i napięć. Z wielkim oddaniem służył Kościołowi i Konferencji 

Episkopatu Polski, organizując pracę biura prasowego, animując liczne 

konferencje, spotkania, wywiady i publikacje. Życzymy mu, aby formując teraz 

młodych ludzi w pracy uniwersyteckiej mógł jak najlepiej wykorzystać swoje 

bogate doświadczenia. Nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski 

wybrany został ks. Paweł Rytel-Andrianik z diecezji drohiczyńskiej. Życzymy 

mu obfitości darów Ducha Świętego na czas jego nowej posługi. 

7. W tym roku mija 25. rocznica powrotu katechezy do polskiej szkoły. Księża 

biskupi z wdzięcznością odnoszą się do katechetów – duchownych i świeckich, 

którzy ofiarnie podejmują się trudnej misji religijnego wychowania dzieci 

i młodzieży. 

Na kończący się rok szkolny i katechetyczny oraz zbliżające się wakacje z serca 

błogosławimy wszystkim nauczycielom i uczniom. W modlitwach polecamy ich 

Bogu na czas wakacji. Błogosławimy też pracy rolników, którzy w tym okresie 

będą zbierać plony ziemi. 



Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

 


