
 Komunikat z 383. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 

W dniach od 13 do 14 czerwca br. w Świdnicy i Wałbrzychu miało miejsce 383. Zebranie 

Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, 

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

1. Pasterze Kościoła w Polsce wzięli udział w uroczystościach z okazji 15-lecia Diecezji 

Świdnickiej, która została ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 2004 r., a pierwszym jej 

biskupem został mianowany ks. prof. dr hab. Ignacy Dec. Biskupi Polscy celebrowali z tej 

okazji w katedrze świdnickiej uroczystą Eucharystię. Okazją do spotkania Episkopatu Polski 

w diecezji świdnickiej było także zakończenie jubileuszu 800-lecia sanktuarium NMP 

Królowej Rodzin w Wambierzycach. 

2. Biskupi są wdzięczni abp. Charlsowi Sciclunie, arcybiskupowi Malty i sekretarzowi 

pomocniczemu Kongregacji Nauki Wiary, za przyjęcie zaproszenia, które skierowali do niego 

w lipcu ubiegłego roku. Wysłuchali jego wykładu nt. norm prawnych i działań związanych z 

ochroną dzieci i młodzieży. Normy te wynikają z nauczania papieży – św. Jana Pawła II, 

Benedykta XVI, a zwłaszcza z ostatniego motu proprio papieża Franciszka „Vos estis lux 

mundi”. Abp Scicluna z uznaniem odniósł się do dotychczasowych regulacji prawnych 

Konferencji Episkopatu Polski, wskazując jednocześnie na konieczność ich adaptacji do 

najnowszych norm Stolicy Apostolskiej. 

3. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają wdzięczność kapłanom, którzy wiernie wypełniają 

swoje przyrzeczenia złożone podczas święceń i z oddaniem służą powierzonemu im Ludowi 

Bożemu, prowadząc go drogami zbawienia. 

4. W ostatnich tygodniach miały miejsce smutne i gorszące wydarzenia: brak szacunku dla 

Eucharystii, profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, oraz 

nawoływanie do nienawiści w stosunku do ludzi wierzących, w tym osób duchownych. 

Biskupi proszą o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. 

5. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na 

lata 2019-2022 pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Eucharystia jest źródłem i szczytem 

życia Kościoła. To „Wielka Tajemnica Wiary”, tajemnica wyznawana, celebrowana i 

praktykowana. Z Eucharystią wiąże się również świętowanie Dnia Pańskiego jako dnia 

modlitwy, budowania Kościoła domowego i świadectwa wzajemnej miłości. Biskupi 

zapoznali się z wynikami badań, które ukazują, że ograniczenie handlu w niedzielę w 

znacznym stopniu wpłynęło pozytywnie na jakość życia Polaków, zwłaszcza polskich rodzin. 

Większość badanych czas wolnej niedzieli przeznacza na pogłębianie więzi rodzinnych, 

wycieczki, sport i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 

6. Biskupi zapoznali się z problemami duszpasterstwa rodzin w Polsce. Podkreślili wagę 

wielu cennych inicjatyw prorodzinnych i broniących życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Pasterze dziękują wiernym za organizację i liczny udział w Marszach dla Życia i Rodziny. Po 

raz kolejny podkreślają wagę właściwego wychowania dzieci i młodzieży do życia zgodnego 

z ich płciowością, które powinno mieć miejsce przede wszystkim w rodzinie. Równocześnie 

przestrzegają przed propagowaniem różnych ideologii wrogich prawu naturalnemu i 

wartościom chrześcijańskim, które usiłuje się wprowadzać do środowiska szkolnego pod 

pozorem edukacji seksualnej. Rodzice powinni monitorować programy wychowawcze oraz 

zajęcia szkolne, a także zajęcia organizowane poza szkołą. Mają oni niezbywalne prawo do 



protestu i zatrzymywania inicjatyw godzących w prawidłowy rozwój dziecka i 

podważających ich światopogląd. 

7. Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność nauczycielom, wychowawcom i 

katechetom za pracę w kończącym się roku szkolnym. Jednocześnie zapraszają na coroczną 

pielgrzymkę nauczycieli na Jasną Górę w dn. 2 lipca br. Hasłem pielgrzymki są słowa św. 

Jana Pawła II „W imię przyszłości kultury”, które podkreślają misję nauczyciela i szkoły. 

Biskupi życzą wszystkim udanego odpoczynku wakacyjnego przeżywanego w duchu 

chrześcijańskim. 

8. Biskupi z uznaniem i wdzięcznością odnieśli się do pracy Krajowej Rady ds. 

Duszpasterstwa Kobiet. Świat, szczególnie w obecnych czasach, potrzebuje kobiecego serca, 

kobiecej wrażliwości i duchowości formowanych w szkole Ewangelii. W związku z tym 

biskupi zwracają się do wszystkich Pań, by włączyły się w inicjatywy duszpasterstwa kobiet 

realizowane w diecezjach i parafiach. 

9. Bp dr hab. Artur Miziński został ponownie wybrany na Sekretarza Generalnego 

Konferencji Episkopatu Polski na drugą pięcioletnią kadencję. Również jego zastępca, ks. dr 

Jarosław Mrówczyński, został zatwierdzony na urzędzie. 

Biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą, życząc błogosławionego czasu 

odpoczynku. 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji 

Episkopatu Polski 

 


