
KOMUNIKAT Z 368. ZEBRANIA PLENARNEGO 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 
 
 W dniach 11 i 12 marca 2015 r. biskupi zgromadzili się w siedzibie Sekretariatu 
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie na 368. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim 
także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz zaproszeni goście z trzynastu 
konferencji biskupów. 
 
 l. Zebranie plenarne Episkopatu odbywało się w przeddzień drugiej rocznicy wyboru 
papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Ojciec Święty jest dla Kościoła darem i nadzieją. Jego 
wyrazista osobowość, styl duszpasterski i radykalizm ewangeliczny budzą autentyczny szacunek, 
który podzielają polscy biskupi. Pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Bazylice 
Świętego Krzyża w Warszawie biskupi celebrowali Mszę Świętą w intencji Ojca Świętego. 
 
 2. Biskupi omawiali aktualne problemy bioetyczne, będące przedmiotem prac 
legislacyjnych ministerialnych i parlamentarnych, które dotyczą ludzkiego życia w najwcześ-
niejszych fazach jego istnienia. Obecnie - mimo poważnych zastrzeżeń natury medycznej, 
psychicznej, wychowawczej i etycznej - forsowana jest ustawa o zapłodnieniu pozaustrojowym (in 
vitro) w formie skrajnie liberalnej. Prawodawca nie dostrzega wartości życia ludzkiego w okresie 
embrionalnym. Traktuje je przedmiotowo i instrumentalnie, tak w akcie powoływania do istnienia, 
jak i w akcie pozbawiania życia z motywów utylitarnych. 
 Ustawodawca nie dostrzega zagrożeń dla dobra dziecka poczętego w laboratorium. Naraża 
je na większe ryzyko wad rozwojowych i chorób wrodzonych, odmawiając mu też w niektórych 
sytuacjach prawa do poznania biologicznych rodziców. Dopuszczenie do tej procedury związków 
konkubenckich i innych par pozostających we wspólnym pożyciu - bez żadnych zobowiązań 
formalnych - nie gwarantuje wzrastania w stabilnej rodzinie. Biskupi przypominają, że zarówno 
nauka Kościoła, jak i autentyczne i obiektywne dobro człowieka wykluczają jakąkolwiek metodę 
zapłodnienia pozaustrojowego. 
 Następnym problemem bioetycznym jest udostępnienie bez ograniczeń środków 
wczesnoporonnych. Sprzedaż preparatów hormonalnych o silnym działaniu osobom biologicznie i 
psychologicznie niedojrzałym (od 15 roku życia) jest niebezpieczna z wielu powodów. Oznacza 
ona między innymi rezygnację z wychowania do wstrzemięźliwości i samokontroli. Obrót tymi 
środkami przyniesie dalszą degradację społeczną w odniesieniu do zdrowia biologicznego, 
psychicznego i wrażliwości na wartość ludzkiego życia. 
 
 3. W związku ze zbliżającym się Zwyczajnym Synodem Biskupów w Rzymie biskupi 
podjęli refleksję dotyczącą małżeństwa i rodziny . Ukazała ona znaczenie rodziny w perspektywie 
filozoficznej, teologicznej i prawnej. Po raz kolejny wskazali na niezastąpione znaczenie 
sakramentu małżeństwa i rodziny dla życia chrześcijańskiego oraz wzrostu Kościoła. Podkreślono 
konieczność rozwijania duszpasterstwa rodzin, aby umocnić wiernych w zrozumieniu i realizacji 
sakramentalnego małżeństwa, pojętego jako święty i nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. 
Z nauczania i tradycji Kościoła wynika, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych 
pozbawiają się możliwości przyjmowania Komunii świętej. Żyjącym w takich związkach należy 
zapewnić opiekę duszpasterską, aby mogli zachować wiarę i trwać we wspólnocie Kościoła . 
Pastoralna troska o związki niesakramentalne powinna także uwzględniać dzieci, które mają prawo 
do pełnego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła. 
 
 4. Nie możemy pozostać obojętnymi wobec narastającej fali prześladowań chrześcijan 
w różnych miejscach na świecie. Naszą odpowiedzią na przemoc powinna być solidarność 
z prześladowanymi i głośno wypowiedziany sprzeciw. Biskupi z uwagą wysłuchali relacji 
świadków i ofiar prześladowań w Iraku. Postanowili w odrębnym liście pasterskim szerzej 



przedstawić problem prześladowania chrześcijan, włącznie z przypomnieniem setnej rocznicy 
ludobójstwa Ormian. 
 
 5. Zatroskani o rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą, biskupi apelują o modlitwę za 
naszych Braci Ukraińców i o pomoc dla nich. Pamiętamy, że kiedy my walczyliśmy o wolność, 
Europa nam pomagała. Dziś - pomagając Ukrainie - mamy okazję choć w części spłacić ów dług. 
Dużą pomoc potrzebującym na Ukrainie niesie już teraz Caritas Polska oraz Zespół Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie. W tę pomoc może się włączyć każdy. Dlatego zwracamy się do 
polskich parafii o nawiązanie bezpośrednich kontaktów z parafiami na Ukrainie: rzymsko- i 
greckokatolickimi. Niech partnerskie relacje między parafiami owocują wzajemnymi 
odwiedzinami i pomocą, według lokalnych możliwości. Piąta niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 
br., obchodzona będzie jako Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie. 
 
 6. W czasie obrad biskupi wysłuchali też relacji z przygotowań do pielgrzymki 
duchowieństwa polskiego z okazji 70. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego w Dachau przez wojska amerykańskie. Odbędzie się ona 29 kwietnia br. W okresie II 
wojny światowej obóz ten był głównym miejscem więzienia duchownych z Kościołów 
chrześcijańskich. W nieludzkich warunkach przebywało w nim m.in. blisko 1800 księży, 
zakonników i biskupów katolickich z Polski, wśród nich bł. bp Michał Kozal. Ponad połowa z nich 
zginęła w Dachau męczeńską śmiercią. W pielgrzymce weźmie udział około tysiąca księży, 
kleryków i świeckich z Polski i innych krajów. 
 
 Biskupi zachęcają wszystkich do przemiany życia i błogosławią kapłanom i wiernym 
uczestniczącym w rekolekcjach oraz biorącym udział w nabożeństwach wielkopostnych. 
 
 
 

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce 
 
 
 
Warszawa, 12 marca 2015 r. 
 
 
 


