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Komunikat biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry.

  

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej biskupi diecezjalni celebrowali pod
przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski, Mszę św. na wałach Jasnej Góry.
Następnie uczestniczyli w zebraniu poświęconym głównie Światowym Dniom Młodzieży w
Krakowie w 2016 roku i związanej z nimi wizycie Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju.
Przewodniczył mu abp Józef Michalik. Na zebraniu był również obecny abp Celestino Migliore,
nuncjusz apostolski w Polsce. 

  

      
1. Biskupi diecezjalni wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za zapowiedź wspólnej
kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Są przekonani, że prawdopodobny wiosenny
termin kanonizacji umożliwi głębsze duchowe przygotowanie do tego wydarzenia. Już teraz
zachęcają do podejmowania inicjatyw duszpasterskich w parafiach, diecezjach, zakonach,
wspólnotach i ruchach, przygotowujących do przeżycia kanonizacji wielkich papieży. Biskupi
ustalili, że ogólnopolskie dziękczynienia za ogłoszenie bł. Jana Pawła II świętym, odbędą się 3
maja 2014 roku w Częstochowie, 4 maja w Gnieźnie, 11 maja w Krakowie i 1 czerwca w
Warszawie.
2. Radością i nadzieją Kościoła w Polsce są kolejne Światowe Dni Młodzieży, które w 2016 roku
odbędą się w Krakowie. Będzie to spotkanie młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym, ale
także pierwsza pielgrzymka papieża Franciszka do naszej Ojczyzny. Okazją do tego jest
również 1050. rocznica chrztu Polski.
Biskupi podjęli tematy związane z przygotowaniem duchowym Polaków do czekających nas
wydarzeń w 2016 roku. Jego ważnym elementem będzie peregrynacja Krzyża Światowych Dni
Młodzieży w Polsce, powiązana z misjami ewangelizacyjnymi w różnych środowiskach naszej
Ojczyzny. Zarówno spotkanie młodzieży, jak i pielgrzymka papieża są dla Kościoła w Polsce
wielką duszpasterską szansą, pod warunkiem zaangażowania się wszystkich w ich
przygotowanie.
Konferencja Episkopatu Polski zaproponowała skład ogólnopolskiego zespołu ds. wizyty Ojca
Świętego w czasie Światowych Dni Młodzieży. Na jego czele stanął kard. Stanisław Dziwisz. W
jego skład weszli m.in. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskupi Józef Kowalczyk, Józef Michalik,
Stanisław Gądecki, Wacław Depo oraz biskupi Henryk Tomasik i Wojciech Polak.
3. W lutym 2014 roku biskupi polscy złożą wizytę ad limina Apostolorum. Będą przebywać w 
Stolicy Apostolskiej przez osiem dni i spotkają się w pięciu grupach z Ojcem Świętym
Franciszkiem oraz złożą wizyty w poszczególnych watykańskich kongregacjach i radach.
4. Biskupi podjęli temat posługi egzorcystów w Kościele w Polsce. Podziękowali za trud tej
odpowiedzialnej misji. Zwrócili też uwagę na niektóre zagrożenia związane z tą posługą.
Zachęcili do zachowania dużej roztropności przy wprowadzaniu modlitw o uzdrowienie w czasie
Mszy św. Powołali też zespół do opracowania wskazań dla pracy egzorcystów.
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Biskupi modlą się i polecają wstawiennictwu Maryi, Jasnogórskiej  Królowej Polski, wszystkich
uczniów i rodziców, nauczycieli i wychowawców rozpoczynających nowy rok szkolny.
Błogosławią rodakom w Polsce i poza jej granicami.

  

 Podpisali: Biskupi diecezjalni Kościoła katolickiego w Polsce
Jasna Góra, 26 sierpnia 2013 r.
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