Wezwanie do modlitwy i postu w intencji pokoju w Ukrainie oraz pomoc dla uchodźców wojennych
przybywających do Polski – były głównym tematem nadzwyczajnego zebrania Rady Stałej Konferencji
Episkopatu Polski, które odbyło się online 25 lutego br.
Podczas zebrania Rady Stałej KEP biskupi potępili barbarzyńską decyzję prezydenta Rosji o rozpoczęciu działań
militarnych przeciwko Ukrainie. „Wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz wspólnotą międzynarodową
wzywają do opamiętania i zaprzestania działań wojskowych, które pochłaniają wiele ofiar, w tym także osoby
cywilne” – czytamy w komunikacie po spotkaniu. Jednocześnie „zapewniają wszystkich ludzi dobrej woli w
Ukrainie o duchowym wsparciu ich prawa do samostanowienia i decydowania o własnym losie we własnym
kraju”.
Mając świadomość, że eskalacja konfliktu w Ukrainie może doprowadzić w krótkim czasie do wielkiej fali
uchodźców, biskupi poprosili wszystkich o „chrześcijańskie podejście do przybywających do naszego kraju
uciekinierów”. Członkowie Rady Stałej KEP zaapelowali o „otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy domów, hosteli,
domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc
ludziom potrzebującym”.

Komunikat podaje, że przez struktury Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafialnych, Zespołu Pomocy
Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski oraz innych instytucji kościelnych świadczona
będzie pomoc doraźna i długofalowa. Pierwsze wsparcie finansowe na bieżące działania kryzysowe już zostało
udzielone.
Biskupi poprosili wszystkich wierzących w Polsce o nieustanną modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Zwrócili
się również do wszystkich biskupów diecezjalnych, aby wydali stosowne decyzje, by w czasie każdej Mszy św.
modlono się w tej intencji, a także odmawiano suplikacje. Polecili także podejmowanie postu w intencji ocalenia
życia i zdrowia sióstr i braci w Ukrainie.
Członkowie Rady Stałej KEP poprosili również o zorganizowanie zbiórek do puszek po każdej Mszy św. w
najbliższą niedzielę i Środę Popielcową na pomoc dotkniętym obecnym kryzysem w Ukrainie.
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W dniu 25 lutego 2022 r., w związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie, zebrała się w trybie nadzwyczajnym
online Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.
1. Biskupi z wielką uwagą, troską i niepokojem śledzą na bieżąco dramatyczne doniesienia medialne
płynące z tego kraju. Swą modlitwą ogarniają przede wszystkim miliony ludzi, którzy dotknięci
zostali brutalnym atakiem wojskowym ze strony Rosji. W modlitwie proszą również za wszystkich
rządzących i sprawujących władzę na całym świecie, wzywając ich do podjęcia dalszych
zdecydowanych wysiłków na rzecz zażegnania tego konfliktu i uchronienia wielu ludzi przed
śmiercią, bólem i cierpieniem.
2. Biskupi z całą mocą potępiają barbarzyńską decyzję prezydenta Rosji o rozpoczęciu działań
militarnych przeciwko Ukrainie. Wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz wspólnotą
międzynarodową wzywają do opamiętania i zaprzestania działań wojskowych, które pochłaniają
wiele ofiar, w tym także osoby cywilne.
3. Równocześnie biskupi wyrażają uznanie i szacunek dla narodu ukraińskiego, który zdecydowanie
broni suwerenności swego kraju i jego niepodległości. Zapewniają wszystkich ludzi dobrej woli w

Ukrainie o duchowym wsparciu ich prawa do samostanowienia i decydowania o własnym losie we
własnym kraju.
4. Biskupi mają świadomość, że brak porozumienia i eskalacja konfliktu w Ukrainie może doprowadzić
w krótkim czasie do wielkiej fali uchodźców. Uciekający przed wojną ludzie będą kierować się
głównie do naszego kraju. Stąd też w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce apelują do wszystkich o
chrześcijańskie podejście do przybywających do naszego kraju uciekinierów. Kościół deklaruje, przy
pełnym poszanowaniu polskiego prawa i procedur określonych przez polski rząd, wsparcie dla osób,
które takiej pomocy będą potrzebować. Biskupi apelują o otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy
naszych domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc,
gdzie może być świadczona pomoc ludziom potrzebującym. Będzie to świadectwem naszej wiary. W
przeszłości, m.in. w czasie stanu wojennego w latach osiemdziesiątych, sami wiele razy takiej
bezinteresownej pomocy doświadczaliśmy.
5. Przez struktury Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafialnych, Zespołu Pomocy Kościołowi na
Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski oraz innych instytucji kościelnych świadczona będzie
pomoc doraźna i długofalowa. Pierwsze wsparcie finansowe na bieżące działania kryzysowe już
zostało udzielone. Podejmowane działania będą wymagać ogromnej mobilizacji wszystkich ludzi
dobrej woli. Ufamy, że wielu wolontariuszy włączy się w te działania. Biskupi apelują, by w duchu
solidarności i chrześcijańskiej miłości zgłaszać gotowość do niesienia pomocy w lokalnych
strukturach. Równocześnie dziękują za wszelkie dotychczasowe inicjatywy, solidarność i okazywaną
pomoc.
6. Rada Stała KEP prosi wszystkich wierzących w Polsce o nieustanną modlitwę w intencji pokoju w
Ukrainie. Zachęca wszystkich biskupów diecezjalnych do wydania stosownych decyzji, by w czasie
każdej Mszy św. wznoszono prośby w tej intencji, a także odmawiano suplikacje. Poleca także
podejmowanie postu w intencji ocalenia życia i zdrowia naszych sióstr i braci w Ukrainie. Rada Stała
prosi również o zorganizowanie zbiórek do puszek po każdej Mszy św. w najbliższą niedzielę i Środę
Popielcową na pomoc dotkniętym obecnym kryzysem w Ukrainie.
Módlmy się, by konflikt ten nie przerodził się w wojnę o zasięgu europejskim czy światowym. W tym bardzo
trudnym czasie członkowie Rady Stałej ogarniają troską i modlitwą wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza
dotkniętych dramatem wojny, i udzielają im pasterskiego błogosławieństwa.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
25 lutego 2022 roku

