Komisja episkopatu ds. pielgrzymek
Wytyczne i regulamin
Cytaty odnoszą się do wyroku wydanego 9 września 1987 przez Wysoki Trybunał Sprawiedliwości Izraela.
Komisja episkopatu ds. pielgrzymek (KEP), ustanowiona przez Zgromadzenie Katolickich Ordynariuszy
Ziemi Świętej (ZKOZS), otrzymała następujące zadania:
− troska o jakość chrześcijańskiego pielgrzymowania, zwracając uwagę na programy proponowane przez
biura podróży
− zapewnienie, by przewodnik miał dobre przygotowanie duchowe i teologiczne, oraz odpowiednią
znajomość środowiska geograficznego i kulturowego
− uznawanie misji przewodnika pielgrzymek otrzymanej od własnego ordynariusza diecezjalnego,
eparchialnego lub zakonnego, oraz popieranie biura ds. pielgrzymek poszczególnych konferencji
episkopatu
− podtrzymywanie kontaktów z miejscowym ministerstwem turystyki oraz ze związkami zawodowymi
przewodników turystycznych
− ścisła współpraca z komisją ds. pielgrzymek Kustodii Ziemi Świętej
− służenie pomocą Kościołom, katolickim i niekatolickim, jakie są uznawane w Jerozolimie.

Terminologia:
W celu uniknięcia możliwych nieporozumień, komisja precyzuje znaczenie pojęć:
Pielgrzymka: Jest to akt kultu, w którym wymiar „religijny i liturgiczny” (3.a) ma pierwszeństwo wobec
wszystkich innych. Dokonuje się on, gdy pielgrzym odwiedza sanktuarium związane z wydarzeniami
biblijnymi, lub zatrzymuje się w miejscu związanym ze słowem Bożym, takim jak punkt widokowy,
strumień wody, wykopaliska archeologiczne, lub gdy uczestniczy w wymianie ekumenicznej lub
międzyreligijnej.
Turystyka religijna: jej główny cel ma naturę społeczno-kulturalną, choć nie wyklucza możliwości
celebracji liturgicznej lub katechezy.
Animator duchowy: Biskup, prezbiter, duszpasterz, diakon, osoba konsekrowana, posiadający ważną
legitymację, mogą animować pielgrzymkę przybywającą z zagranicy (3.a), bez obecności przewodnika
turystycznego lub w obecności przewodnika milczącego.
W takim przypadku są konieczne:
− znajomość kraju i słowa Bożego
− ciągła formacja poprzez lekturę, kongresy, sesje i kursy
− umiejętność komunikacji i tworzenia relacji
− szacunek należny spotykanym narodom oraz wiernym innych religii
− konkretna więź z chrześcijanami Ziemi Świętej
− spełnianie funkcji na zasadzie bezinteresowności, bez wymagania stypendiów lub marż
− unikanie sytuacji, w której prowadzenie pielgrzymek byłoby jedynym źródłem dochodu
− umieć się wycofać z pełnienia funkcji po ukończeniu 75 roku życia
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−

unikać odwiedzania miejsc o znaczeniu historycznym, w których modlitwa chrześcijańska nie jest
dozwolona, takich jak muzea, Yad Vashem i Mur Płaczu, parki narodowe...

Ziemia Święta: Jerozolima, Izrael, Palestyna, Cypr i Jordania to miejsca, w których pielgrzymi z Biblią w
ręku mogą odczytywać historię zbawienia.

Struktura KEP
1. a) ZKOZS wybiera, na spotkaniu plenarnym i w głosowaniu tajnym, przewodniczącego KEP, który pełni
funkcję przez pięć lat i może być wybrany ponownie tylko raz.
b) Ordynariusze katoliccy mogą wybrać jako przewodniczącego komisji kapłana zaangażowanego w
zakresie pielgrzymek.
2. a) Zadaniem przewodniczącego jest wybrać przynajmniej pięć osób, konsekrowanych lub świeckich, na
członków komisji, by pomagali mu w ocenie i działaniu
b) Przy zajmowaniu stanowiska lub oficjalnych deklaracjach konieczna jest opinia lub zgoda Rady Stałej
Episkopatu.
c) Ojciec Kustosz mianuje przedstawiciela Kustodii jako członka KEP.
3. Na pierwszym zebraniu komisja wybiera sekretarza w głosowaniu tajnym, oraz akceptuje sekretarza
pomocniczego wybranego przez Radę Stałą Episkopatu, wynagradzanego przez ZKOZS zgodnie z
obowiązującymi normami cywilnymi.
4. Sekretarz czuwa z bliska nad pracą sekretarza pomocniczego i podpisuje legitymację animatora
duchowego.
5. Praca sekretarza pomocniczego polega na przyjmowaniu próśb o wydanie legitymacji, przygotowaniu
wymaganej dokumentacji, wydrukowaniu legitymacji i uzyskaniu podpisu przewodniczącego KEP.
6. Przewodniczący, sekretarz i sekretarz pomocniczy tworzą radę wykonawczą, która zatwierdza nowe
prośby o legitymację i znajduje rozwiązania bieżących problemów.

Legitymacja animatora duchowego
1. Legitymacja animatora duchowego, uznawana oficjalnie przez ministerstwa turystyki, jest koloru
zielonego.
2. Jest ona ważna przez dwa lata. Składając prośbę po raz pierwszy, zainteresowany przedstawia całą
dokumentację: prośbę, list polecający wydany przez własnego ordynariusza, kopię świadectwa studiów,
kopię paszportu, świadectwo święceń lub profesji, zdjęcie legitymacyjne w stroju kapłańskim lub zakonnym.
Dla odnowienia legitymacji wystarczające jest wypełnienie prośby i przedstawienie listu własnego
ordynariusza.
3. Legitymacja może być wystawiona na okres dwóch kolejnych lat lub każdorazowo. Wszystko zależy od
liczby pielgrzymek, które oprowadza animator duchowy.
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Pokrycie kosztów
1. Wydanie legitymacji i jej odnowienie podlegają opłacie.
2. Animator duchowy przekazuje KEP kwotę na pokrycie kosztów wynoszącą 70 euro, gdy otrzymuje
legitymację ważną na dwa lata, lub 10 euro, gdy otrzymuję ją każdorazowo. Obowiązuje to od Zesłania
Ducha Świętego, 20 maja 2018.

Działalność.
1. Przewodniczący zwołuje KEP trzy razy w roku, według procedury przygotowanej i ogłoszonej z
wyprzedzeniem przez sekretarza. W przypadku nagłym, przewodniczący zwołuje spotkanie nadzwyczajne.
2. KEP podtrzymuje relacje współpracy i porozumienia z biurami ds. duszpasterstwa turystycznego,
pielgrzymkowego i wypoczynkowego konferencji episkopatu. Współpraca ma za cel ustanowienie kryteriów
wyboru animatorów pielgrzymek, rozważenie programów proponowanych przez agencje, proponowanie
możliwych kontaktów z instytucjami, parafiami, szkołami, proponowanie kursów formacji stałej lub biblijnej
dla animatorów duchowych i przewodników świeckich.

Odczytane, sprawdzone i zatwierdzone przez ZKOZS w Nikozji, 11-12 kwietnia 2018
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