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Słowo w Biblii

Ewangelizacja w sieci

Smartfon – szansa 
czy zagrożenie?

„Co słyszycie na ucho, 
rozgłaszajcie na dachach!”
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ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

Biuro Pielgrzymkowe Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa
22 833 32 33; pielgrzymki@marianie.pl

ZAPROSZENIE
na spotkanie z okazji

ŚWIĘTA PATRONALNEGO
Zgromadzenia Księży Marianów,

Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, wszystkich  

Przyjaciół i Dobrodziejów Księży Marianów

w programie: 
Godzinki, Msza św., konferencja – Pokochać 

Niepokalane Poczęcie ze św. Stanisławem 
Papczyńskim – ks. Wojciech Skóra MIC, agapa

Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia  
w Warszawie; ul. Św. Bonifacego 9, Warszawa-Stegny

UROCZYSTOŚCI
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Warszawa – Marymont
▪ 7 stycznia – Msza św. o godz. 8.00  

ul. Gdańska 6a

Warszawa – Stegny
▪ 7 stycznia – Msza św. o godz. 10.00  

(kaplica bł. Jerzego)  
ul. Św. Bonifacego 9

Elbląg 
▪ 8 stycznia – Msza św. o godz. 11.30  

 ul. Agrykola 7

Lublin
▪ 15 stycznia –Msza św. o godz. 12.30

ul. Bazylianówka 85

Grudziądz
▪ 30 stycznia – Msza św. o godz. 10.30  

ul. Mickiewicza 43

SPOTKANIA OPŁATKOWE
z ojcem Władysławem 2023

RWANDA
Afryka z mariańskimi misjonarzami

11-22 stycznia

PORTUGALIA – FATIMA 
Rekolekcje Paschalne  

z o. Wojciechem Jędrzejewskim OP
22-28 kwietnia 

MALTA
Rekolekcje z o. Krzysztofem Pałysem OP 

28 kwietnia – 5 maja

WŁOCHY – WATYKAN
Śladami Świętych i Błogosławionych

25-30 czerwca

LIBAN 
Śladami św. Szarbela

4-12 lipca

ZIEMIA ŚWIĘTA I JORDANIA
Podążając za Zbawicielem

październik

ZIEMIA ŚWIĘTA 
Śladami Zbawiciela

kwiecień/maj • wrzesień/październik

TURCJA
Śladami św. Pawła i św. Jana

wrzesień

CYPR
Śladami św. Pawła i św. Barnaby

lato

2023

Sobota, 3 grudnia 2022 r.,  
godz. 10.30

 www.marianum.pl



2 ZIMA 1V (IV) 2022

MarianumTravel

Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

Biuro Pielgrzymkowe Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa
22 833 32 33; pielgrzymki@marianie.pl

ZAPROSZENIE
na spotkanie z okazji

ŚWIĘTA PATRONALNEGO
Zgromadzenia Księży Marianów,

Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, wszystkich  

Przyjaciół i Dobrodziejów Księży Marianów

w programie: 
Godzinki, Msza św., konferencja – Pokochać 

Niepokalane Poczęcie ze św. Stanisławem 
Papczyńskim – ks. Wojciech Skóra MIC, agapa

Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia  
w Warszawie; ul. Św. Bonifacego 9, Warszawa-Stegny

UROCZYSTOŚCI
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Warszawa – Marymont
▪ 7 stycznia – Msza św. o godz. 8.00  

ul. Gdańska 6a

Warszawa – Stegny
▪ 7 stycznia – Msza św. o godz. 10.00  

(kaplica bł. Jerzego)  
ul. Św. Bonifacego 9

Elbląg 
▪ 8 stycznia – Msza św. o godz. 11.30  

 ul. Agrykola 7

Lublin
▪ 15 stycznia –Msza św. o godz. 12.30

ul. Bazylianówka 85

Grudziądz
▪ 30 stycznia – Msza św. o godz. 10.30  

ul. Mickiewicza 43

SPOTKANIA OPŁATKOWE
z ojcem Władysławem 2023

RWANDA
Afryka z mariańskimi misjonarzami

11-22 stycznia

PORTUGALIA – FATIMA 
Rekolekcje Paschalne  

z o. Wojciechem Jędrzejewskim OP
22-28 kwietnia 

MALTA
Rekolekcje z o. Krzysztofem Pałysem OP 

28 kwietnia – 5 maja

WŁOCHY – WATYKAN
Śladami Świętych i Błogosławionych

25-30 czerwca

LIBAN 
Śladami św. Szarbela

4-12 lipca

ZIEMIA ŚWIĘTA I JORDANIA
Podążając za Zbawicielem

październik

ZIEMIA ŚWIĘTA 
Śladami Zbawiciela

kwiecień/maj • wrzesień/październik

TURCJA
Śladami św. Pawła i św. Jana

wrzesień

CYPR
Śladami św. Pawła i św. Barnaby

lato

2023

Sobota, 3 grudnia 2022 r.,  
godz. 10.30

 www.marianum.pl

1ZIMA 1V (112) 2022

O
JC

IE
C

 W
ŁA

D
Y

SŁA
W

 P
ISZ

E

Bardzo często spotykam osoby, któ-
re, zapytane o jakość współczesnych 

mediów czy treści w Internecie, od razu 
mówią, że telewizja kłamie, a media to 
siedlisko wszelkiego zła. Argumentują, 
że media uzależniają dzieci i młodzież, 
które pod ich wpływem popadają w inne 
używki. Jednocześnie wiele osób twier-
dzi, że dzięki komputerom, smartfonom 
czy Internetowi ich życie stało się prost-
sze, mogą załatwić wiele spraw i to nie 
wychodząc z domu. Cieszą się, że szybko 
mogą znaleźć kazanie swojego ulubionego księdza, 
a nawet „dać na tacę”, używając płatności elektronicz-
nych. Patrząc na chłodno, można zauważyć, że nowe 
technologie i media z jednej strony niosą ze sobą wie-
le dobra, z drugiej – przynoszą licz-
ne zagrożenia. Trzeba być ich świa-
domym, ale warto też nie odrzucać 
nowych technologii tylko dlatego, 
że są wykorzystywane w złych ce-
lach lub, że my nie potrafimy z nich 
korzystać. Internet, media nie są do-
bre ani złe. To tylko narzędzia, któ-
rych możemy używać dobrze albo 
źle. Im bardziej jesteśmy tego świa-
domi, tym lepiej możemy je opano-
wywać i stawać się misjonarzami 
w cyfrowym świecie. Nie chodzi 
tylko o to, aby wysyłać wszystkim 
swoim znajomym przez komuni-
kator kolejne pobożne obrazki. 
Mogłoby to nas narazić na oskar-
żenie o nachalność. Możemy nato-
miast znajdować odpowiednie tre-
ści dla formacji wiary albo pomagać 
chorym, którzy nie mogą uczestni-

czyć we Mszy św. w kościele, uruchamia-
jąc dla nich transmisję online. 

Zapraszam Was do lektury najnow-
szego numeru kwartalnika „Z Niepo-
kalaną”, który dotyczy ważnego tematu 
ewangelizacji w mediach, poprzez Inter-
net. Pragnę zaprosić Was do odkrywania 
nowych szans w przekazie wiary, jakie 
dają nam nowe technologie. Zachęcam 
do lektury wywiadu z ks. prof. Józefem 
Klochem, byłym rzecznikiem Konferen-
cji Episkopatu Polski. Ponadto polecam 

artykuły ks. Piotra Kieniewicza MIC „Smartfon – 
błogosławieństwo czy przekleństwo” oraz ks. Jacka 
Rygielskiego MIC na temat tego, jak odróżniać w In-
ternecie wiadomości prawdziwe od fałszywych. Jak 

zwykle zapraszam także do lektury 
najnowszych wiadomości z działu 
„Na mariańskim szlaku” oraz wy-
wiadu misyjnego z ks. Dariuszem 
Drzewieckim MIC, naszym mariań-
skim misjonarzem na Filipinach.

Korzystając z okazji, życzę Wam 
już dziś, aby święta Bożego Naro-
dzenia były dla Was czasem łaski 
i radości oraz okazją do spotkania: 
najpierw z Bogiem, który stał się 
człowiekiem, a następnie z bliskimi 
w waszych domach. Jeśli mieszkają 
zbyt daleko, abyście mogli się fi-
zycznie spotkać, niech nowe tech-
nologie ułatwią rozmowę i dzielenie 
się radością z przyjścia Jezusa Chry-
stusa.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Nie bójcie się 
zamieszkać w świecie 
cyfrowym. Wrażliwość 

i obecność Kościoła 
w świecie przekazu są 
ważne, aby prowadzić 

dialog z dzisiejszym 
człowiekiem 

i prowadzić go na 
spotkanie 

z Chrystusem.  
Papież Franciszek
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REDAKCJA
ks. Łukasz Wiśniewski MIC (redaktor 
naczelny), Michał Krajski (redaktor 
odpowiedzialny)
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ks. Janusz Kumala MIC, br. Andrzej 
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Redakcji.

Członkowie czynnie zaangażowani 
w dzieło Stowarzyszenia otrzymują 
Z Niepokalaną bezpłatnie. Dla innych 
osób prenumeratę roczną stanowi 
dobrowolna ofiara (koszt produkcji 
jednego egzemplarza pisma wynosi 
3,50 zł).

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się 
w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:

CENTRUM POMOCNIKÓW 
MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9,
02–914 Warszawa
tel./fax: 22 833 74 05, 
22 651 90 29
e-mail: spm@marianie.pl; 
www.spm.org.pl
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w komunikacji cyfrowej prze- 
de wszystkim dobre strony. 
Akcentowali dobro, jakie 
dzieje się właśnie dzięki In-
ternetowi i mediom. Ja myślę 
podobnie.

Wyrażenie „fake news” po-
chodzi z języka angielskiego 
i oznacza dosłownie fałszy-
wą informację. Jest ona albo 
zupełnie nieprawdziwa, albo 
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Ks. Witold Nieciecki MIC

Urodził się 1 marca 1925 r. w Wilnie, 
a w 1933 r. zamieszkał z rodzicami 

w Warszawie. Tam zastała go wojna. Pociąg-
nięty dobrym przykładem starszego kolegi, 
późniejszego marianina, ks. Włodzimierza 
Okońskiego, zapragnął wstąpić do Zgroma-
dzenia Księży Marianów i zostać kapłanem. 
W latach 1943-44 odbył nowicjat w Skór-
cu. Po uzupełnieniu na tajnych kompletach 
wykształcenia średniego, przerwanego przez wojnę, 
zdał w 1945 r. maturę. Śluby wieczyste złożył w 1947 r. 
W latach 1945-51 studiował w Instytucie Filozoficzno-
-Teologicznym na Bielanach w Warszawie. W latach 
1948-52 studiował natomiast na Wydziale Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając 
specjalizację z teologii moralnej. Święcenia kapłańskie 
przyjął dnia 17 grudnia 1950 r. z rąk Prymasa Polski, 
kard. Stefana Wyszyńskiego, w kościele Zbawiciela 
w Warszawie. Ksiądz W. Nieciecki sprawował w Zgro-
madzeniu wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 

1951-57 pełnił obowiązki prefekta klery-
ków. W latach 1957-63 był wiceprowincja-
łem Prowincji Polskiej. Na przełomie lat 
1957-58 był rektorem kościoła na Bielanach. 
Przez dwie kadencje – w latach 1969-81 – 
był przełożonym Prowincji Polskiej Zgro-
madzenia. W 1981 r., po Kapitule Gene-
ralnej w Rzymie, został przewodniczącym 
Komisji Redakcyjnej Konstytucji i Dyrek-
torium. W związku z tym w latach 1981-83 
znaczną część czasu, formalnie przynależąc 

do domu na Wileńskiej, rezydował w Rzymie. Uważa 
się, że to właśnie on wniósł istotny wkład w dostosowa- 
nie mariańskich Konstytucji do wskazań Soboru Waty-
kańskiego II. W latach 1983-93 był ojcem duchownym 
w wyższym seminarium duchownym w Lublinie. Od 
1993 roku rezydował w domu na Marymoncie, gdzie 
aktywnie włączał się w duszpasterstwo parafii, głównie 
spowiadał i uczestniczył w życiu wspólnot neokatechu-
menalnych. Dał się też poznać jako dobry rekolekcjoni-
sta. Zmarł 28 czerwca 2003 r. we wspomnienie Niepo-
kalanego Serca NMP. ■
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Liczy się nie 
tylko treść, 
ale i forma

Wiadomo, iż takie jest stanowisko ludzi, że nic 
nawet najlepszego i najbardziej uczciwego nie 

przyjmą chętnie, zanim im to nie zostanie odpowied-
nio polecone. I nie jest to pozbawione słuszności. […] 
Nikt z całą pewnością lekkomyślnie nie zgani wodza, 
który nie chce przyjąć żołnierza zgłaszającego się do 
wojska bez jakiegokolwiek polecenia. Nikt nie może 
zgłosić słusznych zarzutów wobec pana, który nie chce 
mieć innego sługi, jak takiego, którego poleciła mu 
nie tylko jego własna cnota, lecz jeszcze i czyjeś sło-
wo. Zaszczyty są udzielane nie innym, lecz tym, którzy 
są najlepiej polecani. Przyjaźń ofiaruje się wyłącznie 
ludziom dobrze znanym i wypróbowanym. Towary 
kupuje się jedynie o tyle, o ile zostały uznane za war-
te ceny. A wreszcie do samego przybytku uprawiania 
nauk kogóż się dopuszcza bez polecenia?
� Św.�Stanisław�Papczyński,�Prodromus

Potrzeba 
inicjatywy 
i specjalizacji

Czym powinniśmy się w szczególny sposób odzna-
czać, górować i celować? Zaparciem się siebie, zu-

pełnym oddaniem się Bogu i Jego Kościołowi, życiem 
duchowym, wewnętrznym; z drugiej zaś strony ak-
tywnością pomiędzy ludźmi i wraz z nimi, gromadząc 
koło siebie ludzi dobrej woli; gorliwością i męstwem 
bez chwiejności i lękliwości, na wszystko się decydu-
jąc, wszystkim ryzykując dla większej chwały Bożej, 
dobra Kościoła i zbawienia dusz; wielką inicjatywą, 
utrzymaną jednak w ryzach, uporządkowaną i zorga-
nizowaną, ujętą w ramy doskonałego posłuszeństwa. 
Każdy z nas powinien się starać w czymś doskonalić, 
specjalizować, być wybitnym, aby stać się tym pod-
porą dla innych. W zdobywaniu specjalności powi-
nien być także jakiś porządek, celowość i umiar, ażeby 
i w tej dziedzinie nikt nie zmierzał do własnego, indy-
widualnego celu, lecz przeciwnie, żeby wszyscy wspól-
nie zdążali ku jednemu.
� bł.�Jerzy�Matulewicz,�Dziennik Duchowy
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Po dwuletniej przerwie spowodowanej pande-
mią, w dniach 3-5 sierpnia br., odbyła się piesza 

pielgrzymka z Drui do Rosicy pod przewodnictwem 
księży marianów. W ciągu trzech dni uczestnicy prze-
szli około osiemdziesiąt kilometrów, zatrzymując się 
w Miorach i Wierchniedźwińsku. Rosica jest miejsco-
wością na Białorusi, gdzie w 1943 r. dokonał się praw-
dziwy dramat. Tego roku Niemcy spalili ponad 1520 
osób, a wśród nich dwóch mariańskich kapłanów – 
ks. Jerzego Kaszyrę MIC i ks. Antoniego Leszczewicza 
MIC. Kapłani ci postanowili zostać ze swoimi parafia-
nami, by przed śmiercią w płomieniach rozgrzeszać, 
błogosławić i dodawać im otuchy. W 1999 r. Jan Paweł 
II wraz z grupą 108 męczenników ogłosił ich błogosła-
wionymi.  ■

Wdawnictwo PROMIC należy do Zgromadzenia 
Księży Marianów i w tym roku obchodzi swój 

jubileusz 35-lecia działania. W ofercie wydawnictwa 
znajdują się publikacje związane z kultem Miłosierdzia 
Bożego, opowieści o świętych, klasyka literatury reli-
gijnej, wartościowa beletrystyka. Nadto oferuje modli-
tewniki, a także książki dla dzieci. „Nasza radość pły-
nie z tego, że wydawnictwo to przekazuje słowo Boga, 
zwłaszcza poprzez Oremus, pismo zawierające teksty 
liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Następnie PRO-
MIC próbuje interpretować to słowo poprzez wszela-
kie publikacje z zakresu np. eschatologii i mariologii. 
Robi to poprzez pozycje kierowane do dorosłych, do 
młodzieży, a w ostatnim czasie, bardzo szeroko, także 
do dzieci” – powiedział ks. Tomasz Nowaczek MIC, 
przełożony polskiej prowincji. ■

POLSKA:

Warszawa: 35 lat 
Wydawnictwa PROMIC

BIAŁORUŚ

Pielgrzymka do Rosicy

POLSKA

Licheń: XXV Ogólnopolski 
Zjazd Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich 

W dniach 2-4 września br. w Licheniu odbył się 
XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Sto-

warzyszenia Pomocników Mariańskich, Bractwa 
Niepokalanego Poczęcia, świeckich współpracowni-
ków Zgromadzenia Księży Marianów. Zebraliśmy się 
pod hasłem „Niepokalana Matką ubogich”. Przybyło 
ok. 200 osób. 

Zjazd rozpoczął się Mszą świętą. Po niej nastąpiła 
agapa, podczas której uczestnicy mogli lepiej się poznać. 
Następnego dnia rano wysłuchali dwóch konferencji.  
Ks. Zbigniew Borkowski MIC, dyrektor Licheńskie-
go Centrum pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnio-
nym, przybliżył zebranym nieznane dla wielu oblicze 
licheńskiego sanktuarium, w którym wychwala się 
Boga nie tylko poprzez modlitwę, ale także poprzez 
pomoc potrzebującym. Ks. Borkowski szczególny 
nacisk położył na to, aby w razie problemów, np. 
z alkoholizmem współmałżonka, nie tkwić biernie 
w beznadziejnej sytuacji, ale prosić o pomoc. Br. 
Łukasz Wierzchowski MIC, misjonarz posługujący 
w Kamerunie, pokazywał z kolei zdjęcia z misji, uka-
zując blaski i cienie życia mariańskich podopiecz-
nych. Dzielił się też radością, że pracując w domu 
formacyjnym, może obserwować, jak wiele powołań 
rodzi się w lokalnej społeczności.

Zjazd był okazją do modlitwy dziękczynnej, ale też 
spotkania z o. Władysławem i zawiązania wspólnoty. 
Wiele artystycznych wrażeń przyniósł z kolei koncert 
pani Haliny Frąckowiak, która nie tylko śpiewała, ale 
też podzieliła się osobistym świadectwem wiary. Ostat-
niego dnia odprawiliśmy drogę krzyżową w Grąblinie, 
a po Mszy świętej grupa kilkunastu osób przyjęła nie-
bieski szkaplerz Najświętszej Marii Panny. ■

PROMIC
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W dniach 16-18 wrześ- 
nia br. odbyło się 

spotkanie rodziców i rodzin 
księży i braci marianów 
w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Coroczne spot-
kania rodzin zakonników są wieloletnią tradycją, poprzez 
którą marianie chcą wyrażać swoją wdzięczność za dar 
życia, który otrzymali, za wychowanie, cierpliwość i oka-
zane serce na każdym etapie ich życia. „Od pierwszego 
spotkania rodzice nawiązywali przyjaźnie, relacje, od-
wiedzali się. Jest to bardzo cenna inicjatywa dla naszego 
mariańskiego środowiska. Nasze rodziny, z którymi nie 
żyjemy na stałe, mają świadomość, co i gdzie robimy, 
jakie mamy trudności, oczekiwania i plany, i mogą je 
omadlać” – wyjaśniał ksiądz prowincjał Tomasz Nowa-
czek MIC. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób. 
Uczestnicy mieli czas na modlitwę (Mszę św. lub apel 
maryjny) oraz zwiedzanie licheńskiego sanktuarium. 
Księży i braci marianów we wszystkich jurysdykcjach 
zgromadzenia jest w tej chwili około 400 na całym świe-
cie, w Polsce – około 200.  ■

POLSKA

Stoczek Klasztorny: 
uroczystości ku czci 
bł. Stefana kardynała 
Wyszyńskiego

POLSKA

Skórzec: święcenia 
prezbiteratu

POLSKA

Licheń: spotkanie rodziców 
i rodzin księży oraz braci 
marianów

KAZACHSTAN

Karaganda: święcenia 
prezbiteratu

17 września 2022 r. dk. Aleksandr Golovko MIC wraz 
z dwoma diakonami Augustynem Brucen i Fili-

pem Łaca, pochodzącymi z Indonezji, a należącymi do 
nowozałożonego zgromadzenia na prawie diecezjalnym 
Kanoników Regularnych, przyjęli święcenia prezbiteratu 
w katedrze w Karagandzie. Święceń udzielił ordynariusz 
diecezji Karaganda bp Adelio Dell’Oro.

Ks. Aleksandr Golovko MIC jest drugim kapłanem 
w Zgromadzeniu Księży Marianów pochodzącym z Ka-
zachstanu. We Mszy święceń wziął udział także biskup 
pomocniczy diecezji Karaganda Jewgienij Zinkowskij, 
delegat generała Zgromadzenia Archimandryta Sergiusz 
Gajek MIC, wikariusz prowincjalny marianów w Polsce 
ks. Sławomir Homoncik MIC oraz blisko 40 kapłanów 
pracujących na terenie Kazachstanu. W katedrze były 
także obecne siostry zakonne z różnych zgromadzeń po-
sługujących w Kazachstanie, bliscy neoprezbiterów oraz 
wierni z parafii mariańskiej w Karagandzie. ■

28 sierpnia br. w Stoczku Klasztornym odbyła się 
uroczysta Msza św. odpustowa ku czci Naj-

świętszej Maryi Panny Królowej Pokoju połączona 
z Archidiecezjalnym Dziękczynieniem za beatyfika-
cję bł. Stefana Wyszyńskiego. Liturgii na placu przed 
bazyliką przewodniczył bp Rafał Markowski, biskup 
pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Warmińskie 
dziękczynienie przypomina o nauce i życiu Prymasa 
Tysiąclecia, którego z regionem łączy nie tylko roczny 
okres internowania. „Wiemy, że aż do czasu uporząd-
kowania administracji kościelnej, co miało miejsce 
w 1972 r., Kardynał Wyszyński był zwierzchnikiem 
Kościoła na tych terenach tzw. ziem odzyskanych” – 
mówił abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. ■

6 września br. odbyły się święcenia kapłańskie dia-
kona Konrada Okwiecińskiego w Sanktuarium 

Krzyża św. w Skórcu koło Siedlec. Uroczystej Eucha-
rystii przewodniczył ordynariusz diecezji siedleckiej 
bp Kazimierz Gurda. On także udzielił święceń prez-
biteratu mariańskiemu diakonowi. W uroczystości 
uczestniczyła najbliższa rodzina dk. Konrada, wielu 
marianów, którzy przyjechali z różnych domów Pol-
skiej Prowincji, byli nawet obecni marianie ze Stanów 
Zjednoczonych i Brazylii. Aby wspierać modlitwą kan-
dydata do święceń przybyli również parafianie z ma-
riańskiej placówki na warszawskiej Pradze (rodzinnej 
parafii dk. Konrada) wraz z ks. proboszczem oraz skó-
rzeccy parafianie, pośród których ks. Konrad będzie 
posługiwał, gdyż decyzją władz zakonnych po święce-
niach został skierowany do pracy właśnie w Skórcu. ■
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Słowo jest składnikiem języka 
przekazującym jakieś znaczenie. 

Wyraża się ono w mowie jako słowo 
wypowiedziane czy mówione oraz 
w piśmie jako słowo zapisane. Biblia 
odzwierciedla obydwa aspekty, bo 
stanowi świadectwo dialogu mię-
dzy Bogiem a człowiekiem, którego 
składnikiem były słowa oraz zapis 
jako świadectwo tego wielowieko-
wego dialogu. 

Stary Testament

W słowie objawiła się wielkość 
Boga i Jego stwórcza moc. W opo-
wiadaniu o stworzeniu świata, uło-
żonym według schematu siedmiu 
dni tygodnia, wielokrotnie powta-
rza się wyrażenie „i Bóg rzekł”. Wy-
powiedziane przez Niego słowo ma 
wartość sprawczą, gdyż powołuje do 
istnienia to, co zapowiada i oznacza 
wypowiedziane słowo. Każda wypo-
wiedź objawia coś z istoty mówią-
cego Boga. Przede wszystkim uka-
zuje Go jako przedwiecznego Pana 
całego stworzenia, które zaistniało 
dzięki Jego miłości, urzeczywist-
niającej się z mocą, czyli skutecznie. 
W zapisie drugiej części Księgi Ro-
dzaju Bóg przemawia do Abraha-
ma i pozostałych patriarchów. Jego 
słowo nie tylko powołuje, lecz także 
uzdalnia do spełniania absolutnie 
wyjątkowych zadań. Warunkiem, 
aby tak się stało, jest pełne zaufanie 
Bogu, czyli odpowiedź człowieka 
polegająca na przyjęciu słowa, które 
otrzymuje, i zawierzeniu temu, co 
Bóg do niego mówi. 

Wyprowadzając hebrajskich nie-
wolników z Egiptu stopniowo – i nie 
bez oporów z ich strony – Bóg wspo-
magał dojrzewanie świadomego swej 
tożsamości i posłannictwa narodu 
Izraela. Ten żmudny proces odbywał 

się za pomocą nadzwyczajnych wy-
darzeń, które stanowiły znaki, oraz 
słów skierowanych do ludu za po-
średnictwem Mojżesza. To pośredni-
ctwo zostało wyproszone, ponieważ 
lud lękał się Boga objawiającego się 
w wielkich czynach i pełnych mocy 
słowach. Boża potęga dawała o sobie 
znać i wtedy, kiedy otrzymawszy dar 
Dziesięciu Przykazań oraz Prawa, 
Izraelici sprzeniewierzali się swemu 
powołaniu. W każdych okolicznoś-
ciach obowiązek wierności przy-
pominały słowa, najpierw wypo-
wiedziane, a następnie zapisane: „Ja 
jestem Pan, Bóg twój, który cię wy-
prowadził z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli” (Wj 20,2). W cierpliwym 
prowadzeniu Izraela przejawiała się 
wierność Boga, zapowiedziana w sło- 
wach, które niegdyś usłyszał Abra-
ham (Rdz 12,1-3). To przesłanie było 
jasne: Abraham i jego potomkowie 
zostali wybrani nie ze względu na 
nich samych, lecz dla duchowego do-
bra całej ludzkości. Od samego po-
czątku słowo Boga ma uniwersalne 
przeznaczenie.

Przez całe dzieje biblijnego Izra-
ela słowo stanowiło najważniej-
szy sposób przemawiania Boga do 
człowieka. Narzędziami nadprzy-
rodzonej komunikacji byli prze-
de wszystkim prorocy. Na kartach 
ksiąg prorockich zostały zapisane 
słowa, które wcześniej były wypo-
wiedziane. Bardzo często powtarza 
się formuła „i Bóg rzekł”, co dowo-
dzi, że Bóg naprawdę wszedł w hi-
storię ludzkości. Jest w niej nie tylko 
stale obecny i dostępny, lecz rów-
nież nieustannie wypowiada swoją 
wolę, której urzeczywistnianie służy 
ludzkiemu szczęściu i powodzeniu. 
W przeżywaniu trudnych sytuacji 
słowo Boże okazuje się niezawod-
ne oraz przewyższa i przezwycięża 
wszystko, co szkodzi Jego wiernym 
wyznawcom.

Stary Testament łączy więc dwa 
aspekty słowa pochodzące od Boga. 
Ukazuje je jako wyraz działania 
potwierdzającego Jego wszechmoc 
oraz jako objawienie natury i mocy 
Bożej, wskazujące na Jego miłość 
i sprawiedliwość, które przejawiają 
się w tym, że za dobre wynagradza, 
a za złe – karze.

Nowy Testament

Wyjaśniając, na czym polega 
zasadnicza nowość Nowego Te-
stamentu względem Starego Te-
stamentu, autor Listu do Hebraj-
czyków napisał: „Wielokrotnie i na 
różne sposoby przemawiał niegdyś 
Bóg do ojców [naszych] przez pro-
roków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna” (Hbr 
1,1-2). Słowo, w którym, poczyna-
jąc od Abrahama, Bóg stopniowo 
objawiał siebie, zostało w najdosko-
nalszy sposób objawione w Jezusie 
Chrystusie. On sam jest Słowem 
Bożym, które widzialnie dało się po-
znać ludziom. Tajemnica wcielenia 
Syna Bożego została ujęta w Ewan-
gelii według św. Jana w wyznaniu: 
„A Słowo stało się Ciałem i zamiesz-
kało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 

Słowo w Biblii
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Słowo jest składnikiem języka 
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wypowiedziane czy mówione oraz 
w piśmie jako słowo zapisane. Biblia 
odzwierciedla obydwa aspekty, bo 
stanowi świadectwo dialogu mię-
dzy Bogiem a człowiekiem, którego 
składnikiem były słowa oraz zapis 
jako świadectwo tego wielowieko-
wego dialogu. 

Stary Testament

W słowie objawiła się wielkość 
Boga i Jego stwórcza moc. W opo-
wiadaniu o stworzeniu świata, uło-
żonym według schematu siedmiu 
dni tygodnia, wielokrotnie powta-
rza się wyrażenie „i Bóg rzekł”. Wy-
powiedziane przez Niego słowo ma 
wartość sprawczą, gdyż powołuje do 
istnienia to, co zapowiada i oznacza 
wypowiedziane słowo. Każda wypo-
wiedź objawia coś z istoty mówią-
cego Boga. Przede wszystkim uka-
zuje Go jako przedwiecznego Pana 
całego stworzenia, które zaistniało 
dzięki Jego miłości, urzeczywist-
niającej się z mocą, czyli skutecznie. 
W zapisie drugiej części Księgi Ro-
dzaju Bóg przemawia do Abraha-
ma i pozostałych patriarchów. Jego 
słowo nie tylko powołuje, lecz także 
uzdalnia do spełniania absolutnie 
wyjątkowych zadań. Warunkiem, 
aby tak się stało, jest pełne zaufanie 
Bogu, czyli odpowiedź człowieka 
polegająca na przyjęciu słowa, które 
otrzymuje, i zawierzeniu temu, co 
Bóg do niego mówi. 

Wyprowadzając hebrajskich nie-
wolników z Egiptu stopniowo – i nie 
bez oporów z ich strony – Bóg wspo-
magał dojrzewanie świadomego swej 
tożsamości i posłannictwa narodu 
Izraela. Ten żmudny proces odbywał 

się za pomocą nadzwyczajnych wy-
darzeń, które stanowiły znaki, oraz 
słów skierowanych do ludu za po-
średnictwem Mojżesza. To pośredni-
ctwo zostało wyproszone, ponieważ 
lud lękał się Boga objawiającego się 
w wielkich czynach i pełnych mocy 
słowach. Boża potęga dawała o sobie 
znać i wtedy, kiedy otrzymawszy dar 
Dziesięciu Przykazań oraz Prawa, 
Izraelici sprzeniewierzali się swemu 
powołaniu. W każdych okolicznoś-
ciach obowiązek wierności przy-
pominały słowa, najpierw wypo-
wiedziane, a następnie zapisane: „Ja 
jestem Pan, Bóg twój, który cię wy-
prowadził z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli” (Wj 20,2). W cierpliwym 
prowadzeniu Izraela przejawiała się 
wierność Boga, zapowiedziana w sło- 
wach, które niegdyś usłyszał Abra-
ham (Rdz 12,1-3). To przesłanie było 
jasne: Abraham i jego potomkowie 
zostali wybrani nie ze względu na 
nich samych, lecz dla duchowego do-
bra całej ludzkości. Od samego po-
czątku słowo Boga ma uniwersalne 
przeznaczenie.

Przez całe dzieje biblijnego Izra-
ela słowo stanowiło najważniej-
szy sposób przemawiania Boga do 
człowieka. Narzędziami nadprzy-
rodzonej komunikacji byli prze-
de wszystkim prorocy. Na kartach 
ksiąg prorockich zostały zapisane 
słowa, które wcześniej były wypo-
wiedziane. Bardzo często powtarza 
się formuła „i Bóg rzekł”, co dowo-
dzi, że Bóg naprawdę wszedł w hi-
storię ludzkości. Jest w niej nie tylko 
stale obecny i dostępny, lecz rów-
nież nieustannie wypowiada swoją 
wolę, której urzeczywistnianie służy 
ludzkiemu szczęściu i powodzeniu. 
W przeżywaniu trudnych sytuacji 
słowo Boże okazuje się niezawod-
ne oraz przewyższa i przezwycięża 
wszystko, co szkodzi Jego wiernym 
wyznawcom.

Stary Testament łączy więc dwa 
aspekty słowa pochodzące od Boga. 
Ukazuje je jako wyraz działania 
potwierdzającego Jego wszechmoc 
oraz jako objawienie natury i mocy 
Bożej, wskazujące na Jego miłość 
i sprawiedliwość, które przejawiają 
się w tym, że za dobre wynagradza, 
a za złe – karze.

Nowy Testament

Wyjaśniając, na czym polega 
zasadnicza nowość Nowego Te-
stamentu względem Starego Te-
stamentu, autor Listu do Hebraj-
czyków napisał: „Wielokrotnie i na 
różne sposoby przemawiał niegdyś 
Bóg do ojców [naszych] przez pro-
roków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna” (Hbr 
1,1-2). Słowo, w którym, poczyna-
jąc od Abrahama, Bóg stopniowo 
objawiał siebie, zostało w najdosko-
nalszy sposób objawione w Jezusie 
Chrystusie. On sam jest Słowem 
Bożym, które widzialnie dało się po-
znać ludziom. Tajemnica wcielenia 
Syna Bożego została ujęta w Ewan-
gelii według św. Jana w wyznaniu: 
„A Słowo stało się Ciałem i zamiesz-
kało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
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chwałę, chwałę, jaką Jednorodzo-
ny otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy” (J 1,14). Wyrażenie „za-
mieszkało wśród nas”, dosłownie 
„rozbiło namiot wśród nas”, na-
wiązuje do realnej obecności Boga 
w Namiocie Spotkania podczas wę-
drówki Izraelitów przez pustynię 
do ziemi obiecanej. Jeszcze bardziej 
realne stało się wejście Syna Bożego 
w to, co ludzkie, stanowiące osobo-
wą i dostrzegalną obecność Boga 
w świecie.

W Słowie, którym jest Jezus 
Chrystus, prawdziwy Bóg i praw-
dziwy człowiek, skupiło się wszelkie 
działanie Boga wobec Izraela jako 
ludu Jego wybrania i całej ludzkości. 
Jezus Chrystus, objawiając swą Bo-
ską tożsamość i moc, potwierdzał je 
czynami i słowami, które objaśniały 
czyny i znalazły dopełnienie w na-
uczaniu. Swoim słowem Jezus spra-
wiał głęboką przemianę ludzkich 
serc, która skutkowała pójściem 
za Nim, a także uzdrowieniami 
i – co budziło zdumienie i sprzeci-
wy części faryzeuszów – odpuszcza-
niem grzechów. To potwierdzało, 
że uosobione Słowo Boże stanowi 
szczyt Objawienia się Boga, który, 
wchodząc w historię, nadał jej osta-

teczny sens i przeznaczenie. W Je-
zusie Bóg najpełniej „wypowiedział 
siebie” i urzeczywistnił to wszystko, 
co zapowiedział. Lecz wypełniając 
starotestamentowe słowo Boże, Je-
zus je nieskończenie przewyższył: 
„Podczas gdy Prawo zostało dane 
za pośrednictwem Mojżesza, łaska 
i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa” (J 1,17). Co więcej, wy-
pełnienie starotestamentowych na- 
dziei i oczekiwań przyniosło zara-
zem ich oczyszczenie i skonkrety-
zowanie przez bolesną mękę i krzyż 
oraz chwalebne zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. 

Zarówno podczas ziemskiego 
życia jak i po zmartwychwstaniu, 
zapowiadając że „Jego słowa nie 
przeminą” (Mt 24,35), ponieważ 
„są duchem i życiem” (J 6,63), Jezus 
uzdolnił swoją mocą Apostołów, by 
stali się sługami słowa Bożego. Sko-
ro w Nim zostało ono ostatecznie 
ogłoszone, zatem powinno być za-
chowywane i głoszone w Kościele 
ustanowionym przez Niego. Zada-
niem Kościoła, jak dobitnie ukazują 
Dzieje Apostolskie i listy włączone 
do kanonu Nowego Testamentu, 
jest kontynuowanie dzieła zbawie-
nia zapoczątkowanego przez Jezusa. 

Odbywa się to przez głoszenie Ewan-
gelii, której słowa stanowią źródło 
i fundament nauczania chrześcijań-
skiego. Apokalipsa św. Jana podkre-
śla, że posługa apostolska polega na 
nieustannym wsłuchiwaniu się w to, 
co zmartwychwstały Pan powiedział 
i wciąż mówi do Kościołów lokal-
nych, a tym samym do całego Koś-
cioła. Wynika stąd konieczność 
czujności, która znajduje wyraz 
w pilnej i rzetelnej trosce o nie-
dopuszczanie do jakichkolwiek 
zmian, które wypaczają Ewangelię. 
Święty Paweł napisał: „Nie jesteśmy 
bowiem jak wielu, którzy kupczą 
słowem Bożym, lecz ze szczeroś-
cią, jak od Boga mówimy o Chry-
stusie przed Bogiem” (2 Kor 2,17). 
Taka postawa wymaga odwagi, by 
wszystkim, wszędzie i w każdych 
okolicznościach „głosić bez lęku 
słowo Boże” (Flp 1,14).  ■
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W swojej długiej i przebogatej po-
słudze Kościołowi zdążył Ksiądz 
Profesor stworzyć portale interne-
towe (Opoka), stacje radiowe (Do-
bra Nowina), jak i współpracował 
Ksiądz z mediami katolickimi (Gość 
Niedzielny, KAI), by wreszcie stać 
się twarzą Konferencji Episkopatu 
Polski jako jej rzecznik – słowem: 
z mediami pracuje Ksiądz Profesor 
od lat. Niegdyś jako praktyk, dziś 
w większym zakresie jako teoretyk 
oraz  naukowiec-badacz. Domyślam 
się więc, że kto jak kto, ale Ksiądz 
Profesor mediów się nie boi…

(Śmiech) Owszem, nie boję się. 
Staram się z nimi współpracować. 
Tak zresztą było przez 12 lat mojej 

pracy jako rzecznika Episkopatu.

Pytam nieco prowokacyjnie, gdyż 
odnoszę wrażenie, że nadal bar-
dzo wielu kapłanów dostrzega 
w mediach – siłą rzeczy ze względu 
na komunikację cyfrową – pewne 
zagrożenie. Kościół bierze z me-
diów więcej dobrych, czy raczej 
złych i niebezpiecznych rzeczy?

Przypatrzmy się nauczaniu trzech 
ostatnich papieży. Każdy z nich bez 
wyjątku nauczał o komunikacji cy-
frowej jako o czymś pozytywnym. 
Wszyscy oni dostrzegali w komuni-
kacji cyfrowej przede wszystkim do-
bre strony. Akcentowali dobro, jakie 
dzieje się właśnie dzięki Internetowi 
i mediom. Ja myślę podobnie.

Jesteśmy obecnie po ponad dwóch 
latach pandemii. Ten okres wy-

musił na Kościele diametral-
ną zmianę optyki w spojrzeniu 
na środki masowego przekazu, 
zwłaszcza na Internet. Czy Koś-
ciół zdał egzamin ze sposobów 
jego korzystania?

Odnoszę wrażenie, że do cza-
sów pandemii COVID-19 miejsce 
komunikacji cyfrowej w Kościele 
w Polsce było naprawdę niedoce-
niane, niemal marginalne. Ona 
owszem, była, ale w parafiach już 
niekoniecznie trzeba było z niej 
korzystać, bo wszystko dało się ro-
bić bez Internetu. Czas pandemii 
otworzył duszpasterzom oczy. Wy-
kazał niezwykłą wprost przydat-
ność Sieci jako narzędzia, także dla 
Kościoła. Mało tego – ta użytecz-
ność trwa także teraz, w czasach po 
pandemii. Proszę sobie wyobrazić, 
że, prowadząc badania nad zasto-
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Z księdzem profesorem Józefem Klochem, 
wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie i prekursorem 
zastosowań informatyki i Internetu w Kościele 
w Polsce, rozmawiał Stefan Czerniecki.

Dzielmy się władzą 
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sowaniami Sieci w czasie pande-
mii, doliczyłem się wielu sposobów 
asymilacji Internetu w codziennej 
misji Kościoła. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z wagi i istoty trans-
misji Mszy św. on-line. Tak, to rze-
czywiście najbardziej podstawowe 
wykorzystanie komunikacji cyfro-
wej w Kościele w trakcie pandemii. 
Ale okazuje się, że prócz tego było 
jeszcze 15 innych…

Wymieni je Ksiądz Profesor?
Oczywiście. Wspomniana Msza 

św. transmitowana on-line to 
pierwsze. Modlitwa i nabożeństwa 
to drugie. I dalej… Dobroczynność, 
działalność naukowa w dziedzinie 
teologii, ewangelizacja, gromadze-
nia funduszy dla dzieł misyjnych 
i parafialnych, informacja, e-lekcje 
religii, kultura, okresowe spotkania 
duszpasterskie, pielgrzymowanie, 
spotkania biblijne, przygotowanie 
do sakramentów, rekolekcje, wo-
lontariat, zarządzanie on-line pod-
miotami kościelnymi.

Pielgrzymki? To dość ciekawe. 
W jaki sposób Internet pomógł 
w ich przeżywaniu pątnikom?

Pamięta pan ten zeszłoroczny 
czas sierpniowych pielgrzymek? Te 
małe grupki maszerujące na Jasną 
Górę? Razem z tymi osobami du-
chowo pielgrzymowali także i inni. 
Tysiące ludzi, którzy chcieli razem 
z nimi przeżywać tę drogę, uczest-
niczyć we Mszach św., doświadczać 
pielgrzymkowej codzienności, której 
z racji pandemii nie mogli w tamtym 
roku przeżywać. Bez komunikacji 
cyfrowej byłoby to niemożliwe… 

To prawda.
Oczywiście mam świadomość, 

że stosowanie Sieci na taką skalę to 
była tylko proteza – tak w życiu co-
dziennym, jak i w Kościele. Ale do-
brze, że był taki środek zastępczy! 
Wyobraźmy sobie zupełny brak 
edukowania dzieci i młodzieży oraz 
kształcenia na wyższych uczelniach 

przez blisko dwa lata! Jakaż gigan-
tyczna dziura by powstała i jak ten 
problem potem rozwiązać organi-
zacyjnie?! Internet, wynalazek in-
formatyka polskiego pochodzenia, 
Paula Barana z USA, niezmiernie 
nam pomógł i nadal pomaga.

Wróćmy na chwilę do Mszy św. 
transmitowanej on-line. Słysza-
łem niegdyś przytoczoną przez 
Księdza Profesora wypowiedź 
starszej góralki o Mszach on-line: 
„Tyle lat chodziłam do kościoła, 
a w czasie pandemii to kościół 
przyszedł do mnie”.

Rzeczywiście tak pięknie powie-
działa parafianka z niewielkiej gór-
skiej miejscowości. Tu muszę dodać 
jedną ważną rzecz. Proboszcz w tej 
parafii umieścił kamerę internetową 
w kościele… dwa lata przed pan-
demią! Właśnie z myślą o ludziach 
starszych oraz o przykutych do łó-
żek chorych. Żeby dać im możli-
wość wspólnej modlitwy wiernymi 
z tej właśnie wspólnoty i zachowy-
wać kontakt z parafianami.

A nie obawia się Ksiądz Profesor 
tego, że taki dostęp do Mszy on-
-line wprowadzi wśród wiernych 
pewne lenistwo? „Skoro nie muszę 
się fatygować, a mogę jedynie włą-
czyć transmisję Mszy św. w telefo-
nie bądź na komputerze, to po co 
mam iść modlić się do kościoła?”.

To nie jest problem Mszy św. on-
-line, ale problem wiary i edukowa-
nia wiernych. W tym zakresie jest 
gigantyczna praca do wykonania. 
Tych, którzy są w stanie przyjść do 
kościoła, należy zachęcać na wszel-
kie sposoby do powrotu na Msze 
św. do kościoła. Ale transmisji Eu-
charystii i nabożeństw nie należy 
zaniechać. Nie wylewajmy dziecka 
z kąpielą! Obłożnie chorzy i starsi, 
którzy do kościoła pójść nie mogą, 
są nadal naszymi parafianami!

Czy duchowny może się jakoś 
obawiać takiej formy przekazu? 

Wszak teraz do jego kościoła 
może zajrzeć każdy. Mało tego: 
może to zrobić o dowolnej porze. 
A do tego: w Internecie przecież 
nic nie ginie. Każdy jego lapsus 
językowy zostanie tam po wsze 
czasy. Spotkał się Ksiądz Profesor 
z takimi lękami wśród kapłanów?

Przede wszystkim należy zazna-
czyć, że Msze św. on-line powinny 
być tylko transmitowane na żywo, 
a nie nagrywane. To zalecenie epi-
skopatów na całym świecie. Nie 
ma sensu i żadnego uzasadnienia 
umieszczanie w Sieci nagranych 
Mszy św. Wierni mają się łączyć 
z Eucharystią odprawianą w cza-
sie rzeczywistym. Jednak problem 
obaw, o który pan zapytał, ist-
nieje. Rzeczywiście księża bywali 
i bywają zaniepokojeni – w pewien 
sposób mogą być „prześwietlani”. 
Tu jednak widzę pewną szansę, bo-
dziec do lepszego przygotowania 
homilii czy zredagowania ogłoszeń 
i w ogóle oprawy całej Mszy św. 
To okazja do lepszej współpracy 
z liturgiczną służbą ołtarza, koś-
cielnym, organistą i szerszym włą-
czeniem wiernych w liturgię. Tak 
być powinno niezależnie od tego, 
czy jest transmisja, czy nie.

Zna Ksiądz Profesor przypadki 
księży, którzy dali się przekonać 
do takich transmisji?

Tak, owszem. Gdy zobaczyli licz- 
bę zastosowań jednej jedynej ka-
mery w kościele, szukali firm, by 
rozpocząć transmisje. Przykład 
szedł od innych kolegów księży. 
Jest jeszcze jedna ciekawa historia 
związana z korzyściami komunika-
cji cyfrowej w życiu parafii…

Zamieniam się w słuch.
Opowiedział mi to znajomy 

proboszcz, człowiek wiarygodny, 
więc nie ma powodu, aby uważać 
tę historię za wymyśloną. Przyznał 
mi się, że ofiary na utrzymanie pa-
rafii oraz na dzieła charytatywne 
gromadzone na koncie w banku ▶ 
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◀ były wyższe od tych zbieranych 
w czasie Mszy św. w czasach przed-
pandemicznych! Wydaje się to 
wręcz niewiarygodne, a jednak… 
Garstka parafian w kościele, strach 
przed przyszłością, lockdown, a tu-
taj takie efekty. A prawda jest taka, 
że ów kapłan z wikarym i przed 
pandemią, i w jej trakcie, po prostu 
rzetelnie pracował w parafii i były 
owoce tego wysiłku.

Komunikacja z wiernymi zyskała 
dziś nowe kanały o niezwykłych 
możliwościach. Wspomnianemu 
przez Księdza proboszczowi uda-
ło się. Ale czy nie jest to jednak 
wyjątek? Czy rzeczywiście komu-
nikacja cyfrowa w ogóle miała 
podczas pandemii tak skuteczne 
przełożenie?

Dobre pytanie. Na pewno im 
więcej kanałów docierania do wier-
nych, tym lepiej. Ktoś, kto przyszedł 
na Mszę św. do kościoła i wysłuchał 
przykładowo ogłoszeń, może prze-
cież czegoś z nich nie zapamiętać, 
ale po powrocie do domu może tę 
lukę w pamięci uzupełnić. Im wię-
cej takich kanałów, tym lepiej. Dla 
Kościoła i dla wiernych.

A co z ewangelizacją? Można bo- 
wiem odnieść wrażenie, że w ostat-
nich kilku latach obserwujemy 
prawdziwy wysyp youtuberowych 
kaznodziejów. Wykłady, konfe-
rencje, kazania, tytuły według 
słów kluczowych – a wszystko za 

jednym kliknięciem myszki. Jak 
to się przekłada na rozwój ducho-
wy wiernych? Mam tu na myśli 
zwłaszcza ludzi młodych…

Internet bez wątpienia jest 
świetnym narzędziem ewangeli-
zacji. Te wszystkie filmiki, grafiki, 
memy, krótkie zdania do przemy-
ślenia… Tak już jesteśmy skonstru-
owani jako ludzie: gdy coś widzimy, 
słyszymy, to lepiej to przyswajamy. 
Istnieją badania mówiące o tym, że 
zdecydowanie lepiej reagujemy na 
krótką formę. Znany powszechnie 
youtuberowy kaznodzieja ojciec 
Adam Szustak nauczył się takiej 
formy i jest powszechnie słuchany. 
Jego znacznie dłuższe konferencje 
także są popularne. Oczywiście nie 
każdy jest ojcem Szustakiem, ale 
każdy może promować tego typu 
perełki. Gdzie? W Sieci! W tym 
zakresie jako wierni i duchowni 
mamy olbrzymie pole do działania.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której 
trzeba nam powiedzieć w kon-
tekście rozwoju mediów – dwu-
kierunkowość. Dziś nie ma już 
sytuacji: „Ja mówię kazanie, wy 
słuchacie”. W Internecie wrze dia-
log, toczą się dyskusje. Głoszący 
nie jest już w takiej pozycji jak na 
ambonie.

I właśnie dlatego w takiej pracy 
przydają się zwykle większe zespo-
ły. Choćby takie, jakim dysponuje 
wspomniany ojciec Szustak. Dialog 
z odbiorcą jest bardzo ważny i to nie 

tylko kaznodziei, lecz internautów 
w ogóle – każdy ma możliwość za-
brania głosu i dawania świadectwa. 
To jest kontekst słów papieża Fran-
ciszka, gdy wspominał o „schodze-
niu z kanapy” – mamy wielką pracę 
ewangelizacyjną do wykonania i ka- 
pitalnym narzędziem do jej wyko-
nania jest między innymi Internet. 
Korzystajmy z niego.

Czyli wraca nam temat wspólno-
towości, gromadzenia się w gru-
pach, wspierania siebie nawza-
jem....

Owszem. Przypomnijmy so-
bie słowa papieża Benedykta XVI: 
„Przyszły Kościół to będzie Kościół 
małych wspólnot”. A Sieć jest tyl-
ko i aż pomocniczym narzędziem 
umożliwiającym kontakty. Ale 
podkreślam – pomocniczym. 

Aktywizuje się laikat, także 
w Sieci. Jaka jest Księdza Profeso-
ra opinia na ten temat? Udaje się 
księżom „budzić olbrzyma”?

To początek drogi. Trzeba po-
wierzać świeckim szereg zadań. 
Bardzo wielu z nich na to czeka 
w parafiach! I gdzie można, trzeba 
wspierać się Internetem w komuni-
kowaniu się. Jeśli mama nie może 
przyjść na spotkanie rady para-
fialnej, niech połączy się zdalnie. 
W wielu aktywnościach można wy-
korzystać komunikację on-line. I tu 
mój apel do kolegów księży: dziel-
my się władzą i pracą.

Reasumując: czy zagrożenia, jakie 
niosą ze sobą media mogą prze-
ważyć zalety takich rozwiązań?

Moim zdaniem zdecydowanie 
więcej tu zalet aniżeli wad. Chciał-
bym jednak mocno podkreślić na 
koniec – komunikacja cyfrowa przy 
wszystkich swoich zaletach nie za-
stąpi spotkania twarzą w twarz, 
a transmisja – uczestniczenia we 
Mszy św. Nic nie zastąpi sakramen-
tów, a one, zwłaszcza Eucharystia, 
to punkt szczytowy.  ■
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ks. Piotr Kieniewicz MIC

Pochodzę z czasów, gdy telefon – podłączony prze-
wodem ze ścianą, słuchawka połączona z bazą, na 

której się wykręcało pożądany numer – był towarem 
w gruncie rzeczy luksusowym, w tym przynajmniej 
sensie, że nie wszyscy go mieli i nie wszyscy go mieć 
mogli. Trzeba było mieszkać w odpowiednim miej-
scu (czyli w mieście), a jeśli się mieszkało w miejscu 
nieodpowiednim (czytaj: na wsi), to trzeba było mieć 
znajomości, układy i dojścia. Zresztą, nawet w mieście 
się zdarzało, że bez układów szans na telefon nie było.

Dzisiejszy smartfon dzielą od tamtych czasów nie 
tylko lata, ale kilka generacji technologicznych i cywi-
lizacyjnych, przy czym technologicznie się rozwinęli-
śmy, a cywilizacyjnie – już niekoniecznie. Mam poważ-
ne obawy, że zalew informacji, jaki za pośrednictwem 
smartfonów dociera do współczesnego odbiorcy, daje 
mu złudzenie posiadania wiedzy, podczas gdy w rze-
czywistości oducza go zarówno szukania informacji, 
jak i ich selekcjonowania. Smartfon (czyli z języka an-
gielskiego „sprytny telefon”) coraz częściej okazuje się 
mądrzejszy od swego użytkownika. Użytkownik coraz 
rzadziej jest „smart”.

Człowiek będzie umiał to narzędzie wykorzystać 
na tyle, na ile zostanie nauczony zarówno odnośnie do 
własnych możliwości, potrzeb i zadań, jak i roli, jaką 
w tych procesach może odegrać nowoczesny środek 
komunikacji elektronicznej. Nie wystarczy zatem dać 
dziecku (czy dorosłemu) smartfona, by się pobawiło. 
Jak z każdym narzędziem, trzeba je wprowadzić w za-
sady użytkowania.

Jeżeli dziecku damy młotek i pozostawimy bez 
opieki, można się spodziewać zarówno poważnych 
szkód w mieszkaniu, jak i ran na ciele – nie tylko 
dziecka, zresztą. Nie bez powodu dzieci uczymy: za-
sad zachowania, kultury języka, używania prostych 
i bardziej złożonych narzędzi… W tym kontekście 
zdumienie budzi beztroska, z jaką rodzice dają swo-
im dzieciom dostęp do smartfona, a za jego pośredni-
ctwem – do Internetu. Cieszą się przy tym, że dziecko 
jest takie zdolne i szybciutko opanowuje obsługę apa-
ratu – wszystko umie sobie włączyć, wyszukać… Nie 
zauważają, że pominięty został element kluczowy: nie 

nauczyli dziecka, jak ma nad nim panować. W efekcie 
smartfon uzyskuje przewagę nad dzieckiem i korzysta 
z jego niedojrzałości.

W stosunku do osób dorosłych proces podporząd-
kowania się jednostki słabszej mocniejszemu, spryt-
niejszemu elementowi, przebiega podobnie. Uzależ-
nienie od smartfona (tzw. dataholizm), na które się 
wielu uskarża (w sensie skargi na uzależnienie innych, 
często bliskich osób), ma – jak się wydaje – potrójne 
źródło. Z jednej strony jest nim dążenie do pozyska-
nia jak najbardziej kompletnej informacji, przy czym 
kompletność nie oznacza w żadnej mierze uporząd-
kowania a jedynie wielość danych. Czyta się wówczas 
wszystko, na co się trafi, głównie śmieci, w założeniu 
– skądinąd nieuzasadnionym – że będzie się umiało 
wyodrębnić informacje rzeczywiście istotne. 

Powód drugi, dla którego wybieramy zanurzenie 
w odmęty Internetu, wynika z naszej nieumiejętno-
ści wchodzenia w relacje międzyludzkie. Jakże często 
mamy poczucie, że drugi człowiek raczej będzie chciał 
nas wykorzystać, niż nam coś wartościowego zaofero-
wać. Internet daje nam złudzenie, że tam my kontroluje-
my sytuację, że możemy być tym, kim chcemy – młodsi, 
silniejsi, sprytniejsi i bogatsi. Możemy poudawać przed 
sobą i innymi i nikt się nie zorientuje, że to fałsz. Na 
potrzeby chwili ten fałsz będzie naszą prawdą. 

W końcu, i to jest powód trzeci, sięgamy po smart-
fon, by uciec przed sobą. Bezmyślny scrolling kolejnych 
stron, kolejne godziny poświęcone na grę czy film, byle 
odgrodzić się przed smutkiem i nudą. Bezskutecznie, 
one w nas pozostaną.

Czy winien jest smartfon? Nie sądzę. Jak wszędzie, 
zazwyczaj winien jest człowiek. Czy zatem powinni-
śmy te nowoczesne telefony wyrzucić? To też nie jest 
rozwiązanie; wyrzuciwszy telefon pozostaniemy rów-
nie niedojrzali, co wcześniej, choć może – w jakimś 
zakresie – nieco mniej zagrożeni. Zamiast skupiać się 
na telefonie, zajmijmy się człowiekiem: sobą, swoimi 
bliskimi. Potraktujmy telefon jak narzędzie, którym 
jest w rzeczywistości, korzystając z niego wtedy, gdy 
jest potrzebny i w taki sposób, by relacje wzajemne bu-
dować, a nie z nich się wyłączać, nie wydając owocu 
dojrzałego nawrócenia i uświęcenia.  ■

Smartfon 
– szansa 
czy zagrożenie?
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prof. Monika Przybysz

Głoszenie Ewangelii jest związa-
ne z wzajemną komunikacją, 

a nie jest tylko mówieniem czy na-
dawaniem w postaci grafik, wideo 
lub transmisji on-line. Wymaga też 
odbioru treści, przyjęcia jej i zaak-
ceptowania przekazu, jak również 
wdrożenia w życie oraz wejścia we 
wspólnotę Kościoła. Św. Jan Paweł II 
w 1979 r., mówiąc o nowej ewange-
lizacji, podkreślał wartość nowych 
środków, metod, wreszcie zapału 
koniecznego do głoszenia Ewange-
lii. W tych elementach niezwykle 
istotne jest przemyślenie wszystkich 
elementów tego procesu. 

Ewangelizacja rozumiana sze-
roko to działania, które umożli-
wiają głoszenie kerygmatu, czyli 
niezmiennego od dwóch tysięcy lat 
przekazu prawd wiary koniecznych 
do zbawienia. Aby móc posadzić 
krzew różany, trzeba zadbać o dobrą 
ziemię, sadzonkę, wodę, odżywki, 
regularność w podlewaniu, odpo-
wiednie nasłonecznienie, przyci-
nanie, pielenie chwastów odbiera-
jących mu wartościowe substancje, 
następnie rozsadzanie w odpowied-
nim momencie w miejsce służące 
wzrostowi, trzeba też poradzić sobie 
z insektami atakującymi i niszczą-
cymi roślinę. Wiedza o krzewach 
jest potrzebna po to, aby wiedzieć 
kiedy je przycinać, jakimi środkami 
chronić je przed zimnem, jakich na-
wozów używać – przy  całej gamie 
czynności potrzebnych do wzrostu 
i pokazania ich piękna.

Preewangelizacja 

Aby móc głosić człowiekowi 
Dobrą Nowinę o zbawieniu, od-
biorca musi być przygotowany, 
chcieć słuchać, mieć możliwość 
słuchania, chcieć również przyjąć 
Bożą Miłość, zaakceptować fakt 
własnej grzeszności, przyjąć Je-
zusa jako Pana i Zbawiciela. Musi 
też uwierzyć i chcieć się nawrócić, 

otworzyć się na udzielenie darów 
Ducha Świętego i wejść do wspól-
noty Kościoła, która będzie go da-
lej formowała, umacniała i służyła 
wzrostowi. Tu już rozpoczyna się 
etap katechizacji, tak by móc na-
stępnie zostać posłanym do innych 
– oczekujących kerygmatu. Proces 
ten powinien zatoczyć więc koło.

W sieci trudno jest mówić o dzia-
łaniach stricte ewangelizacyjnych, 
bo głoszenie odbywa się fragmen-
tarycznie. Często za pomocą grafik 
czy nagrań tematycznych nie jest 
głoszony cały kerygmat, a jedynie 
jego część, szczególnie Miłość Boża, 
bez grzechu i pozostałych treści, aby 
nikogo „nie urazić”. Albo odwrot-
nie – grzech, ale bez Bożej Miłości 
i przyjęcia Kogoś, Kto przynosi 
uwolnienie od grzechu i daje zba-
wienie. Dlatego często działania 
ewangelizacyjne w sieci nazywa się 
preewangelizacją, a więc działania-
mi przygotowującymi, pokazują-
cymi piękno wiary, wartość bycia 
człowiekiem wierzącym, porusza-
jące świadectwa osób wierzących, 
szczególnie te nagrane w formie 
wideo. Tego rodzaju treści są dziś 
szczególnie ważne w dobie królu-
jącego w sieci trendu storytellingu 
(opowiadania historii) i wideo mar-

ketingu. To może przykuć uwagę 
osób niewierzących i tych, które nie 
spotkały nigdy Chrystusa. 

Postewangelizacja i katecheza 

Drugim terminem jest „poste-
wangelizacja”, a więc wszystko to, co 
jest potrzebne do wzrostu człowie-
kowi, neoficie, który przyjął Jezusa 
jako Pana i Zbawiciela. Chodzi o to, 
aby po doskonałych rekolekcjach, 
które poruszą serce, nie pozostał on 
sam wystawiony na kuszenie Szata-
na i nieustannie podnosił się wraz 
z kolejnymi upadkami, jeszcze bar-
dziej budując swoją relację z Chry-
stusem. Te działania często łączą się 
z formacją chrześcijańską, kateche-
zą, duszpasterstwem oraz życiem 
sakramentalnym. Tu pomocą w sie-
ci mogą być materiały pogłębiające 
wiedzę i rozumienie rzeczywistości 
liturgii, rozpalające na nowo zapał 
do wiary, wspierające w trudnoś-
ciach i pokazujące wartość życia we 
wspólnocie Kościoła. 

Reewangelizacja 

Trzeci termin to „reewangeliza-
cja” – powtórne głoszenie keryg-
matu tym, którzy słyszeli o Chrys- 

Ewangelizacja
w sieci
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Głoszenie Ewangelii jest związa-
ne z wzajemną komunikacją, 
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tusie i choć byli wychowani w prak-
tykowaniu religijnym, odeszli od 
Kościoła i wiary. To często jeden 
z najtrudniejszych procesów dla 
ewangelizatorów – spotykają się 
bowiem z pewną określoną wiedzą, 
pomieszaną często z innymi reli-
giami, przesądami, uprzedzeniami, 
kalkami medialnymi, zarzutami 
o nadużycia w Kościele. Stykają się 
również z negatywnymi doświad-
czeniami osób poranionych przez 
ludzi Kościoła, naznaczonych cier-
pieniem, a czasem agresją i wulgary-
zmami. Takie działania prowadzone 
w sieci w postaci zaproszeń do dusz-
pasterstwa specjalistycznego dla 
osób po różnych doświadczeniach 
– utraty dziecka czy duszpasterstwa 
małżeństw niesakramentalnych oraz 
innych wyzwań dzisiejszego świa-
ta – powinny być prowadzone 
z zapałem, doświadczeniem, deli-
katnością i odpowiednią dynamiką. 
Docieranie z przekazem do osób, 
które odeszły od Kościoła, wyma-
ga często wiedzy z zakresu teologii, 
świadectwa życia i religijności oraz 
głębokiej wiary. W dzisiejszym czło-
wieku może zostać zagłuszona „po-
trzeba” Boga, ale nigdy nie zosta-
nie zagłuszone Jego pragnienie. To 
pragnienie często bywa wypełnione 

przez świat konsumpcjonizmem, 
wielością treści hedonistycznych, 
aferami pokazującymi Kościół od 
najgorszej możliwej strony. Papież 
Paweł VI w  Evangelii nuntiandi 
(nr 18-20) podkreślił, że człowieka 
trzeba wpierw poznać, uwzględnić 
środowisko, w  jakim żyje, wraz ze 
wszystkimi jego uwarunkowania-
mi, a potem tak głosić słowo Boże, 
by mógł je usłyszeć, zrozumieć 
i przyjąć. Przesłanie Ewangelii trze-
ba uczynić dla człowieka zrozu-
miałym w kontekście jego życia, bo 
z jakiegoś powodu porzucił prakty-
ki religijne. Szczególnie ważna jest 
tu jakość przekazu ewangelicznego. 

Ważne, aby tak wyglądała zwłasz-
cza ewangelizacja ochrzczonych a nie- 
praktykujących katolików, szczegól- 
nie tych młodych. Jej celem jest 
przetłumaczenie Ewangelii na język 
konkretu życia człowieka. Chodzi 
o to, aby jawiła się ona jako rzeczy-
wiście życiowa i dająca alternatywną 
odpowiedź na pytanie o cierpienie, 
izolację, bezsens życia  i  zagubienie. 
Taka  ewangelizacja jest  zakorzenio-
na w ludzkiej egzystencji i ukazuje 
Chrystusa obecnego tu i teraz. Sta-
wia ważne i egzystencjalne pytania 
i nie obawia się nie dawać prostych 
odpowiedzi, pozwalając przy tym 
adresatom ewangelizacji na samo-
dzielne ich odkrywanie, poszukiwa-
nie, dyskutowanie i dorastanie do de-
cyzji przyjęcia Chrystusa jako Pana 
i Zbawiciela. W przypadku osób 
dorosłych są to często dyskusje na 
zamkniętych grupach, towarzyszenie 
dorosłym 40+ i cierpliwe tłumacze-
nie rzeczywistości wiary. 

Odbiorca w bańce informacyjnej

Dziś media społecznościowe są 
przestrzenią najczęstszej aktywności 
człowieka w Sieci. Jest ona jednak 
ograniczona wieloma utrudnieniami 
dla ewangelizacji. Życie w bańkach 
informacyjnych tworzonych przez 
algorytmy, dopasowujące treści 
zgodne z naszymi zainteresowania-

mi i aktywnością, często nie pozwa-
la przebić się z treściami ewangeli-
zacyjnymi do osób niewierzących, 
a nawet wątpiących. Osoby te nie 
wyszukują takich przekazów, nie laj-
kują, nie komentują, dlatego nie będą 
ich miały na swojej osi czasu. Wiele 
osób wierzących często wstydzi się 
przyznać do wiary, praktykowania, 
religijności w obawie przed hejtem, 
wulgarnością, atakiem agresji w sieci 
i wyśmianiem. W czasach, w których 
na świecie chrześcijanie dziś oddają 
życie za wiarę, Europejczycy boją się 
kilku negatywnych komentarzy. 

Ważną rolę odgrywa jednak nie-
zrażanie się w prowadzeniu działań 
komunikacyjnych i ewangelizacyj-
nych różnymi kanałami, także po-
przez gazetę parafialną, tablicę ogło-
szeń, media społecznościowe itp. 
Dobra strona internetowa parafii, in-
formująca na bieżąco o życiu wszyst-
kich wspólnot w parafii, publikująca 
profesjonalne materiały przygoto-
wujące krok po kroku do przyjęcia 
każdego z sakramentów, objaśnia-
jąca poszczególne elementy liturgii, 
zawierająca katechezy dla dorosłych 
– to szansa na pogłębienie wiedzy 
religijnej osób, które poruszone treś-
ciami ewangelicznymi będą poszuki-
wać wspólnot lub grup religijnych. 

Ewangelizatorzy 

Ks. Robert J. Hater, duszpasterz 
diecezji Cincinnati oraz profesor te-
ologii, twierdził już wiele lat temu, 
że  „miłość rodzica, współczucie 
sąsiada, biznes prowadzony uczci-
wie przez pracodawcę, sumienność 
pracownika, ciepłe przywitanie 
w parafii oraz świadectwo dobrego 
życia są formami ewangelizacji”. Św. 
Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 
w 1988 r. w Salto w Urugwaju pod-
kreślił natomiast, że ewangelizacja 
będzie nowa w  swoich metodach, 
gdy każdy członek Kościoła zacznie 
aktywnie głosić Chrystusa, gdy zro-
zumiemy, że ewangelizacja jest za-
daniem wszystkich wierzących. ■
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ks. Jacek Rygielski MIC

Wyrażenie „fake news” pocho- 
dzi z języka angielskiego 

i oznacza dosłownie fałszywą infor-
mację. Jest ona albo zupełnie nie-
prawdziwa, albo częściowo, a po- 
nadto często ma charakter sensa-
cyjny. Najczęściej jest publikowana 
w mediach społecznościowych, 
a charakter Internetu sprawia, że bar-
dzo szybko się rozpowszechnia. Po-
jawia się także w tzw. mediach trady-
cyjnych. Fake newsy są promowane 
w celu wprowadzenia kogoś w błąd, 
aby osiągnąć jakieś korzyści (finan-
sowe, polityczne, religijne itd.) lub by 
oczernić jakąś osobę.

Z fake newsami mamy również 
do czynienia w obszarze wiary i w ży- 
ciu Kościoła. Codziennie możemy 
przeczytać na różnych portalach in-
ternetowych czy w mediach społecz-
nościowych informacje o cudow- 
nych wydarzeniach, objawieniach, 
które są powielane, często bezmyśl-
nie przez tysiące ludzi i to jednym 
kliknięciem. Nie brakuje też donie-

sień dotyczących różnych osób zwią-
zanych z Kościołem, które próbuje 
się deprecjonować, czy z jakiegoś 
powodu zniszczyć. W ten sposób za-
lewa nas masa różnych wiadomości, 
które wyglądają na prawdziwe, a któ-
re mogą budzić w nas nadzieję, zdu-
mienie, a nawet lęk. Fakty powinny 
ujrzeć światło dzienne, nawet jeżeli 
są trudne dla pojedynczych osób lub 
instytucji Kościoła. Należy zauważyć 
jednak, że jeżeli jakieś doniesienie 
okazuje się fake newsem, to rzadko 
kiedy ktoś zadaje sobie jakikolwiek 
trud, by całą sytuację wytłumaczyć 
lub za nią przeprosić. Zaczyna on żyć 
własnym życiem.

Szacuje się, że tylko w XX w. 
pojawiły się informacje o kilkuset 
rzekomych objawieniach. Wiemy, 
że Kościół uznał tylko kilka z nich, 
a takie rozeznanie trwa latami i od-
bywa się zgodnie z przyjętymi zasa-
dami. Te objawienia oraz związane 
z nimi orędzia jak najbardziej moż-
na rozpowszechniać i udostępniać. 
Natura ludzka ma jednak skłonność 
do poszukiwania tego, co fascynujące 

i spektakularne, co powoduje, że bar-
dzo często ulegamy zmanipulowa-
nym newsom i zaczynamy w nie wie-
rzyć, a następnie przekazywać dalej.

Niestety nie da się w dzisiejszym 
świecie uniknąć kontaktu z fake 
newsami, które prędzej czy póź-
niej czytamy lub słyszymy. Co waż-
ne jednak, zanim przekażemy czy 
udostępnimy taką informację dalej, 
należy ją zweryfikować. 

Bardzo często zdarza się, że z po-
wodu natłoku medialnych doniesień 
nie czytamy w całości artykułów, 
a tylko nagłówki, które często są 
chwytliwe. Dlatego im bardziej jakiś 
news brzmi sensacyjnie, tym bardziej 
należy poświęcić mu więcej uwagi 
i sprawdzić go w różnych źródłach. 
W ten sposób sami obronimy się 
przed fałszywą informacją, a po-
nadto możemy zatrzymać jej roz-
przestrzenianie się, a o to najczęściej 
chodzi ich autorom. Ponadto fake 
newsy są tak tworzone, by wpływa-
ły na emocje odbiorcy i skłaniały go 
do przekazywania ich dalej. Ważne 
jest, by odczekać jakiś czas i starać się 

Fake newsy w obszarze wiary 
i w życiu Kościoła
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przemyśleć na spokojnie każdy news. 
Po pewnym czasie możemy stwier-
dzić, że taka wiadomość tak napraw-
dę nie ma sensu.

Warto też zawsze przypatrzyć 
się, z jakiego źródła pochodzi dana 
informacja. Czy jest to oficjalna 
strona jakiejś organizacji, czy może 
jest to strona internetowa całkowi-
cie prywatnej, bliżej i szerzej nie-
znanej osoby. 

Warto również zapoznać się 
z opiniami przeciwnymi co do da-
nej wiadomości i również im się 
przyjrzeć, bo może okazać się, że 
taki fake news został już zdemasko-
wany przez kogoś innego. 

Jeżeli chodzi o fake newsy do-
tyczące bezpośrednio rzekomych 

objawień prywatnych, to zawsze na-
leży pamiętać, że najważniejsze, je-
dyne i publiczne Objawienie zakoń-
czyło się wraz ze śmiercią ostatniego 
z dwunastu Apostołów i ze spisaniem 
ostatniej księgi Nowego Testamentu. 
Dlatego pierwszym weryfikatorem 
prywatnych objawień jest Pismo 
Święte. Jeżeli takie prywatne obja-
wienie jest choćby w najmniejszym 
stopniu sprzeczne z Biblią, z miejsca 
takie objawienie można uznać za 
fake news. Ponadto objawienie pry-
watne niczego nowego nie dodaje do 
publicznego, a jego rolą jest jedynie, 
aby nam przypominać daną prawdę, 
o której zapomnieliśmy, lub pomóc 
nam ją zrozumieć.

W podejściu do objawień pry-
watnych potrzeba więc dużej os- 
trożności. Nie powinniśmy zbyt szyb-
ko i pochopnie wierzyć we wszystko, 
co pojawia się w Internecie. Należy 
też pamiętać, że osoby, które takie 
objawienia przedstawiają, mają duże 
możliwości emocjonalnego manipu-
lowania innymi ludźmi, dlatego, za-
nim w coś uwierzymy, należy to kilka 
razy przemyśleć, poradzić się kogoś 
innego w tym temacie oraz same-
mu sięgać do Pisma Świętego, które 
w wielu miejscach ostrzega nas przed 
fałszywymi prorokami oraz różnymi 
nowinkami, poprzez które ktoś bę-
dzie chciał nas zwieść. 

Warto z pewnością zachować 
ostrożność wobec rzekomych obja-
wień nieuznanych przez Kościół, tym 
bardziej wobec tych odrzuconych, 
tzn. uznanych za niepochodzące od 
Boga. Uleganie takim rzekomym 
objawieniom może być zagrożeniem 
dla naszej wiary. Dlatego należy bro-
nić się przed fake newsami dotyczą-
cymi objawień prywatnych, a nade 
wszystko starać się ich nie przekazy-
wać dalej, by zatrzymać ich rozprze-
strzenianie się.  ■

Warto też zawsze 

przypatrzyć się, z jakiego 

źródła pochodzi dana 

informacja. Czy jest 

to oficjalna strona 

jakiejś organizacji, czy 

może jest to strona 

internetowa całkowicie 

prywatnej, bliżej 

i szerzej nieznanej 

osoby.

 Plansza Jak rozpoznać fałszywe wiadomo-
ści, opublikowana przez Międzynarodową 
Federację Stowarzyszeń i Instytucji Biblio-
tekarskich, źródło: https://www.ifla.org/
files/assets/hq/topics/info-society/images/
polish_-_how_to_spot_fake_news.pdf

Tłumaczenie: Dominik Kantorowicz
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Sytuacja mieszkańców Filipin, któ-
rzy są narażeni na uderzenia nisz-
czycielskich żywiołów i musieli 
borykać się z wyjątkowo surowymi 
obostrzeniami podczas pandemii, 
jest szczególnie trudna. W 2011 r. 
po uderzeniu tajfunu wielu z nich 
straciło dach nad głową. Między in-
nymi dzięki pomocy mariańskich 
misjonarzy udało się zbudować dla 
nich Wioskę Matki Bożej Miłosier-
dzia. Ilu obecnie liczy ona miesz-
kańców?

W wiosce Matki Bożej Miło-
sierdzia wybudowano 547 domów. 
Mieszka tam obecnie około czte-

rech tysięcy osób. Często są to ro-
dziny wielodzietne i wielopokole-
niowe. Jest bardzo dużo dzieci.

Jak teraz radzą sobie jej miesz-
kańcy? 

Większość mieszkańców żyje 
ubogo. Zazwyczaj tylko jedna oso-
ba w rodzinie ma stałą pracę. Okres 
pandemii jeszcze pogorszył ich sy- 
tuację. W jej trakcie wiele firm i za- 
kładów pracy działało w ograni-
czony sposób. Doprowadziło to do 
większego zubożenia rodzin.

Czy obowiązują jeszcze ograni-
czenia związane z pandemią Co-
vid-19?

Zasadniczo nie, ale ich efek-
ty wciąż z nami są. Ograniczenia 
pandemiczne dotyczyły zwłaszcza 
turystyki, a to jest główne źród-
ło dochodu na Filipinach. Wiele 
barów, restau racji, hoteli upadło  

w czasie pande mii. Dopiero teraz 
ta branża powoli się odbudowuje. 
W niektórych miejscach do dziś za-
jęcia szkolne są prowadzone online 
i modułowo. Tymczasem w wielu 
miejscach nie ma Internetu, a bied-
nych rodzin nie stać na sprzęt po-
trzebny do zdalnej nauki. 

Jak obecnie misjonarze mariań-
scy starają się pomagać mieszkań-
com?

Największą potrzebą mieszkań-
ców jest znalezienie pracy. Poma-
gamy im w ramach specjalnego 
programu Livelihood programs. 
Poza tym najbiedniejszym trzeba 
kupować ryż i pomagać w dożywia-
niu ich dzieci. Przed rozpoczęciem 
roku szkolnego jako misjonarze, 
dzięki wsparciu darczyńców, rów-
nież z Polski, pomagamy w zakupie 
przyborów szkolnych. Do tego do-
chodzi wsparcie w nabyciu lekarstw 

Z ks. Darkiem 
Drzewieckim MIC, 
misjonarzem Miłosierdzia 
na Filipinach, rozmawiał 
Michał Krajski. 

Św. Stanisław zachęcał nas, aby iść 
tam, gdzie są największe potrzeby 
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i przeprowadzeniu najbardziej po-
trzebnych badań lekarskich.

Jak wygląda sytuacja dzieci? 
Wiadomo, że dzieci cierpią naj-

bardziej, a w wiosce mieszka ich 
bardzo dużo. Prowadzony przez 
nas program dożywiania najbied-
niejszych obejmuje ok. 500 dzieci 
w wieku do 8 lat. 

Czy dzieci chodzą do szkoły, jak 
wygląda nauka?

Nauka w czasie pandemii zosta-
ła przerwana. Dla najmłodszych 
dzieci odbywała się modułowo, 
czyli raz na tydzień rodzice szli do 
szkoły, żeby odebrać materiały do 
nauki. Po tygodniu odnosili odro-
bione zadania domowe. Wiele dzie-
ci przestało się uczyć, bo rodzice to 
zaniedbali. Dopiero od 22 sierpnia 
wróciły zajęcia w szkołach, a i to 
nie wszędzie. 

W ramach pomocy najmłodszym 
chcecie wybudować boisko do ko-
szykówki. Dlaczego?

W związku z rozpoczętą budową 
kaplicy, musieliśmy poświęcić boisko 

do koszykówki, bo kaplica powstaje 
na części starego boiska. Koszyków-
ka to najbardziej popularny sport na 
Filipinach. Dzieci i młodzież grają od 
szóstej rano do szóstej wieczorem, 
kiedy zapada zmrok. Wiadomo, sport 
to najlepsze antidotum na wszelkie 
przestępstwa młodocianych, jak al-
kohol czy narkotyki. Dlatego bardzo 
zależy nam, aby powstało. 

Czy może wspomnieć Ksiądz jesz-
cze o dziełach charytatywnych, ja-
kie prowadzicie?

Cały czas prowadzimy progra-
my dożywiania najbiedniejszych 
rodzin i dzieci. Udaje nam się to 
też dzięki pomocy Pomocników 
Mariańskich. Udzielamy obecnie 
ponad trzydzieści stypendiów dla 
uczniów college’u i ponad stu dla 
uczniów podstawówki i studentów 
szkół wyższych. Co roku stara-
my się kupować przybory szkolne 
najmłodszym. 

Czy może Ksiądz przytoczyć hi-
storie osób, którym pomagacie?

Dużo jest takich historii. Naj-
bardziej poruszające dotyczą ra-

towania życia ludzkiego. W tym 
okresie, gdy przyjąłem obowiązki 
administratora Wioski Matki Bożej 
Miłosierdzia, dzięki ofiarom z Pol-
ski, zwłaszcza od Pomocników Ma-
riańskich, udało się dosłownie ura-
tować od śmierci kilka osób. Nie 
ma na Filipinach darmowej służby 
zdrowia, pomoc medyczna i leki są 
bardzo drogie. Wzruszająca histo-
ria dotyczy uzdrowienia 12-letnie-
go chłopca o imieniu Sunnyboy, 
który był sparaliżowany i nie mógł 
samodzielnie się poruszać. Dzięki 
przeprowadzonym badaniom, tera-
pii i modlitwie, może dziś chodzić, 
tańczyć, jeździć na rowerze…

A jakie potrzeby duchowe mają 
mieszkańcy Filipin?

Potrzeby duchowe tutejszych lu- 
dzi związane są z życiem sakra-
mentalnym. Obecnie Msze święte 
odprawiane są w budynku, który 
służył wcześniej do przechowywa-
nia materiałów budowlanych. To 
jest stara wiata zbudowana z drzewa 
kokosowego, które po 10 latach po-
winno być wymienione, bo podlega 
erozji w tym wilgotnym klimacie. ▶ 
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◀ Odprawiamy Msze święte w bu-
dynku, który może się zawalić w cza-
sie zwykłej ulewy. Dlatego największą 
potrzebą na dziś jest budowa nowej 
kaplicy – wystarczająco dużej, żeby 
mogła pomieścić wiernych i zapew-
nić swobodne prowadzenie modlitw 
oraz odprawianie liturgii.

Jaki kościół zamierzacie wybudo-
wać?

Mam przygotowany projekt koś-
cioła na 364 miejsca siedzące. Ma 
być to wysoki budynek, częściowo 
otwarty, który zapewni wentylację 
powietrza. Kościół został zaprojek-
towany przez miejscowego archi-
tekta, który zrzekł się honorarium. 
Podobnie uczyniła większość inży-
nierów pomagająca w realizacji bu-
dowy. Niestety, pandemia, a teraz 
wojna na Ukrainie, spowodowały 
wzrost cen materiałów budowla-
nych i cen paliwa. Dlatego potrzeb-
na jest nam pomoc z zewnątrz, 
żeby zrealizować ten projekt.

Co by Ksiądz powiedział osobom, 
które stwierdziłyby, że liczy się je-
dynie pomoc humanitarna, a nie 
budowa kościoła? 

Mamy bardzo dużo młodych 
ludzi uczestniczących we Mszach 
św. niedzielnych. Obecny budynek, 

zwłaszcza w czasie deszczu, nie daje 
ochrony. Tak jak wspomniałem, 
obecna konstrukcja w każdej chwili 
grozi zawaleniem. Po bierzmowaniu 
bardzo dużo młodzieży zaangażo-
wało się w życie wspólnoty. Mamy 
ponad 50 ministrantów, chór mło-
dzieżowy, liczący ponad 100 osób. 
Filipiny to takie miejsce na świecie, 
że ludzie wciąż uczęszczają tłumnie 
na nabożeństwa. Po wybudowaniu 
domów dla ofiar tajfunu, potrzebuje-
my zbudować dom Boży, gdzie moż-
na będzie oddawać chwałę Bogu.

W jaki sposób te projekty zmienią 
życie mieszkańców?

Chcemy zbudować kościół i boi-
sko do koszykówki, bo taka jest po-

trzeba tej wspólnoty. Boisko dla cia-
ła i kościół dla ducha. Św. Stanisław 
zachęcał, żeby iść tam, gdzie są naj-
większe potrzeby, gdzie ludzie są za-
niedbani duchowo. Chociaż ludzie 
tutaj są bardzo pobożni, to brakuje 
im formacji duchowej, sakramen-
talnej. Przez ostatni rok ochrzciłem 
ponad sto osób, z czego siedem-
dziesiąt to ludzie dorośli. Najstarsi 
z nich mieli ok. siedemdziesięciu 
lat. Ponad dwieście dzieci i mło-
dzieży zostało przygotowanych do 
sakramentu bierzmowania. Przygo-
towałem również ponad sto dzieci 
do pierwszej Komunii świętej i to 
wszystko w starej szopie na mate-
riały budowlane. Dlatego potrzebny 
jest nam kościół, aby zapewnić im 
dalszą formację duchową.

Chciałby Ksiądz coś przekazać 
naszym Czytelnikom?

Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować za modlitwę i wszel-
kie ofiary. Zdaję sobie sprawę, że 
wielu Polaków jest obecnie w trud-
nej sytuacji materialnej m.in. z po-
wodu na wojny na Ukrainie. Mimo 
to ofiarność moich rodaków nie 
przestaje mnie zaskakiwać. Tym 
bardziej jestem wdzięczny i pełen 
nadziei, że uda mi się dokończyć 
budowę kościoła na Filipinach. 
Powstaje on na chwałę Bożą i dla 
potrzeb ludzi, którzy zostali po-
wierzeni naszej mariańskiej opiece. 
Bóg zapłać! ■
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ks. Janusz Kumala MIC

Spojrzenie nie jest tylko aktyw-
nością oczu, ale także serca. 

Można patrzeć, ale nie widzieć. 
Można się czemuś lub komuś przy-
glądać, ale nie dostrzec tego, co 
istotne. Ważne zatem jest to, aby 
nasze spojrzenie było owocem ko-
chającego serca. Jakie wówczas bę-
dzie?

Spotkanie z Maryją pomaga 
nam kształtować życiową postawę. 
Uczy nas też takiego spojrzenia, 
które będzie uważne i wrażliwe, 
mobilizujące do czynu i dostrzega-
jące to, co najważniejsze. 

Mieć uważne spojrzenie
Obecność Maryi w Kanie Ga-

lilejskiej pozwala nam odkryć, 
w jaki sposób Ona patrzyła na ludzi 
i świat. Jej spojrzenie było uważne, 
ponieważ patrzyła sercem wypeł-
nionym miłością. Dzięki temu po-
trafiła dostrzec to, czego inni nie 
zauważyli. Tylko miłość otwiera 
oczy, aby naprawdę widziały.

W dzisiejszym świecie potrzeba 
ludzi, których wrażliwość odkrywa 
najgłębsze ludzkie potrzeby. Uważ-
ne spojrzenie prowadzi do przemia-
ny świata. Każdy z nas jest zaproszo-
ny do tego dzieła. Przecież docierają 
do nas obrazy, na które nie możemy 

patrzeć obojętnie. Ich recepcji nie 
można ograniczać do zaspokojenia 
ciekawości. Trzeba czegoś więcej.   

Zobaczyć i działać
Nie wystarczy zobaczyć, ale 

trzeba też i działać. Maryja w Ka-
nie daje nam właśnie przykład ta-
kiej postawy. Dostrzegła brak wina 
i z tym problemem poszła do Jezu-
sa, aby Mu o tym powiedzieć, aby 
Mu go powierzyć. Wiedziała, że 
tylko On jest go w stanie rozwiązać. 

Codziennie dociera do nas wiele 
obrazów. Dotyczą ludzi i ich spraw, 
często trudnych i bolesnych. Uważne 
spojrzenie pozwala nam je tak zo-
baczyć, że odczujemy w sercu przy-
naglenie, aby pospieszyć z pomocą. 
Czyńmy to z wiarą, czyli najpierw 
powiedzmy o wszystkim Jezusowi, 
a potem czyńmy wszystko, co nam 
powie. Potrzebuje naszych oczu, 
uszu, rąk i nóg. Jest w naszym sercu, 
aby poprzez nas kochać ludzi. Jeste-
śmy Mu potrzebni.

Towarzyszyć
Czasami niewiele możemy zrobić 

dla drugiego człowieka. Odczuwa-
my bezsilność i patrzymy bezradnie. 
Co wtedy? W takiej sytuacji znalazła 
się Maryja pod krzyżem. Nie mogła 
Jezusa z niego zdjąć, nie mogła prze-
konać oprawców, aby Go uwolnili, 
nie miała znajomości wśród moż-
nych tego świata, aby Jej pomogli 
uratować Syna. Maryja stała wiernie 
i patrzyła z miłością. Jej spojrzenie 
było współczujące i bezgranicznie 
kochające.  Pełne ufności Bogu. 

Ważne, aby umieć towarzyszyć 
spojrzeniem, nawet w chwilach po 
ludzku beznadziejnych. Dotyczy to 
zwłaszcza towarzyszenia umierają-
cym. W takich chwilach nie można 
uciekać, nie można odwracać oczu, 
ale trwać i kochać – spojrzeniem 
przekazując miłość, którą Bóg wle-
wa do naszego serca. 

Patrzmy zatem sercem, a wtedy 
dostrzeżemy Boga w drugim człowie-
ku oraz w świecie, który nas otacza. ■

Spojrzenie Matki
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Zapewniam, że nie jest to temat 
nowy. Istnieje szereg dokumentów 
na ten temat, wspomnę tylko do-
kumenty z ostatnich trzydziestu 
lat: „Aetatis novae” (1992), „Etyka 
w reklamie” (1997) czy „Kościół 
a Internet” (2002). Nie można też 
pominąć papieskich orędzi na Świa-
towy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu. Wszystko to wskazuje, 
że problem nie polega na obecności 

Kościoła w przestrzeni medialnej, 
ale na tym, jak jest w niej ukazy-
wany i jak wierni są przygotowani 
do krytycznego odbioru mediów, 
szczególnie w kontekście Kościoła.

Co więc warto wiedzieć o relacji 
Kościół – media, na czym powinna 
polegać edukacja medialna? Za-
cznijmy od tego, że chrześcijanie 
mają prawo zabierać głos w różnych 
kwestiach, nie ograniczając się wy-
łącznie do zagadnień ściśle kościel-
nych. Będąc ludźmi ochrzczonymi, 
a jednocześnie obywatelami, mają 
prawo do tego, by ich osobista wia-
ra przenikała struktury społeczne, 
w których żyją, w tym sferę me-
diów. Media wymuszają jednak po-
trzebę nowego języka, który musi 
być komunikatywny. Jeśli nawet 
świat przyjmuje podwójny wymiar 
istnienia Kościoła, to i tak media 
są szczególnie zainteresowane wy-
miarem horyzontalnym (insty-
tucja, dzieła, ale również słabości 
i grzechy ludzi Kościoła). 

Jakie są zatem najważniejsze 
punkty edukacji medialnej? Prze-

de wszystkim uświadomienie so-
bie, że komunikacja to coś więcej 
niż przekazywanie idei i treści, to 
ostatecznie dawanie siebie. Jako 
odbiorcy mediów potrzebujemy 
kryteriów krytycznej oceny tego, 
co widzimy i słyszymy na temat 
Kościoła. Mamy też obowiązek 
obrony prawa do informacji i in-
formowania o działalności Koś-
cioła jako podmiotu życia spo-
łecznego. Potrzeba mediów jako 
narzędzia ewangelizacji objawiła 
się szczególnie w czasie pandemii, 
ale również czas pandemii poka-
zał, jak bardzo jesteśmy nieprzy-
gotowani do krytycznego odbioru 
nawet religijnych treści. Wystarczy 
wspomnieć o niektórych blogach, 
często w skrajny czy wręcz karyka-
turalny sposób ukazujących wiarę 
i Kościół. 

Wreszcie istotny elementem 
edukacji medialnej jest uświado-
mienie wiernym, że komunikacja 
szeroko pojęta ma sens tylko wtedy, 
jeśli prowadzi do komunii człowie-
ka z człowiekiem i z Bogiem.   ■

Od pewnego czasu poja-
wiają się głosy, chociażby 

w kontekście synodalności, że 
Kościół coraz bardziej obiera 
kierunek ku liberalizacji, nie-
którzy mówią nawet wprost 
o protestantyzacji życia Koś-
cioła. Otwartość i medialne 
zainteresowanie Kościołem nie 
zawsze poprawiają jego wize-
runek. Czy więc Kościół powi-
nien aż tak bardzo skupiać się 
na obecności w mediach i czy 
nie przeczy to istocie Kościoła 
jako tajemnicy?

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 
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Kościół a edukacja medialna
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

■  Jak nieść dobrą nowinę  
w czasach zagłady? 

■  Jak zgasić nienawiść w sercach 
skrzywdzonych ludzi? 
■  Jak uśmierzyć ból? 

■  Jak pomóc żyjącym w skrajnej nędzy?

Zobacz, jak wygląda posługa  
misjonarzy mariańskich  

w RWANDZIE

Film można zamówić na:
www.marianum.sklep.pl

Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony  
na wsparcie misji mariańskich

ŁASKA PRZYCHODZI  
Z DESZCZEM

ŁASKA PRZYCHODZI  
Z DESZCZEM

To dokument o pracy misyjnej 
księży marianów w małym afrykańskim 
kraju. To świadectwo radości tworzenia  
i duszpasterstwa pokoju oraz budowania, 
niesienia pomocy i nauczania o miłości, 
solidarności, odpowiedzialności. W filmie 
pada wiele uniwersalnych pytań: 

Prezentuje film
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

„Pan Jezus prosił swoich ucz-
niów, by Dobrą Nowinę „roz-

głaszali na dachach” (por. Mt 10,27) 
– a więc, by docierając z nią do ludzi, 
korzystali ze wszystkich dostępnych 
środków przekazu. Rozumiał to 
świetnie św. Paweł, głoszący orędzie 
Chrystusa na ateńskiej agorze, i ro-
zumieli wszyscy wielcy ewangeliza-
torzy późniejszych wieków, jak cho-
ciażby nasz rodak, św. Maksymilian 
Maria Kolbe, twórca – rzec można 
– koncernu wydawniczego. 

Od lat 90. XX wieku refleksja 
nad przekazem wiary przez media 
w związku z rozwojem Internetu 
znacznie się pogłębiła. Wierzący zy-
skali nową szansę, by dotrzeć z orę-
dziem Chrystusa do coraz bardziej 
zlaicyzowanego świata. „Nie bójcie 
się zamieszkać w świecie cyfrowym 
(…) – zachęcał papież Franciszek  
w orędziu na 48. Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu  
w 2014 r. (…) – rewolucja w dziedzinie  
środków przekazu i informacji jest 
wielkim i pasjonującym wyzwa-

niem, które wymaga świeżej energii 
i nowej wyobraźni, by przekazywać 
innym piękno Boga”. 

Nowe media to wyzwanie. Wy-
zwanie dla naszego pragnienia 
ewangelizacji, dla naszej inteligen-
cji i wyobraźni, ale także dla naszej 
wolności. Tylko od nas zależy, czy  
i jak je podejmiemy.

Do modlitwy i refleksji

Narzędzie ewangelizacji
Idźcie na cały świat i głoście Ewan-
gelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 
16,15).

Jak traktuję media? Czy tylko 
jako narzędzie pracy i rozrywki, 
czy też – również – jako narzędzie 
ewangelizacji? Poproszę Pana, by 
rozbudził moje pragnienie głosze-
nia Dobrej Nowiny i pokazał mi,  
w jaki sposób mogę ją głosić sku-
teczniej – także posługując się 
współczesnymi mediami. 

Niebezpieczeństwo kłamstwa
Potem ujrzałem inną Bestię, wy-
chodzącą z ziemi: miała dwa rogi 
podobne do rogów Baranka, a mó-
wiła jak Smok. (…) I zwodzi miesz-
kańców ziemi znakami, które jej 
dano uczynić przed Bestią, mówiąc 
mieszkańcom ziemi, by wykonali 
obraz Bestii, która otrzymała cios 
mieczem, a ożyła (Ap 13,11.14).

Jaka jest moja wrażliwość na 
kłamstwo i manipulację szerzone 
przez media? Czy potrafię je rozpo-
znać i przeciwstawić się im, czy też 
bezkrytycznie im ulegam? Poproszę 
Pana o dar krytycznego myślenia  
i odróżniania informacji fałszywych 
od prawdziwych.

Korzystać mądrze

Synu, w życiu doświadczaj siebie sa-
mego, patrz, co jest złem dla ciebie,  
i tego sobie odmów! (Syr 37,27).

Ile czasu w ciągu dnia poświę-
cam mediom – telewizji, Interne-
towi, mediom społecznościowym? 
Czy to ja korzystam z mediów, czy 
raczej one „korzystają ze mnie”? 
Poproszę Pana, by dał mi zobaczyć 
prawdę na temat mojego posługi-
wania się mediami.   ■

Media to wyzwanie
Lucyna Słup

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
pw. Miłosierdzia Bożego

34-504 Zakopane-Cyrhla 37
tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222

www.zakopane-cyrhla.pl
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od prawdziwych.
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Synu, w życiu doświadczaj siebie sa-
mego, patrz, co jest złem dla ciebie,  
i tego sobie odmów! (Syr 37,27).
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Poproszę Pana, by dał mi zobaczyć 
prawdę na temat mojego posługi-
wania się mediami.   ■

Media to wyzwanie
Lucyna Słup

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
pw. Miłosierdzia Bożego

34-504 Zakopane-Cyrhla 37
tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222

www.zakopane-cyrhla.pl

ZIMA 1V (112) 2022 3ZIMA 1V (IV) 2022

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

„Pan Jezus prosił swoich ucz-
niów, by Dobrą Nowinę „roz-

głaszali na dachach” (por. Mt 10,27) 
– a więc, by docierając z nią do 
ludzi, korzystali ze wszystkich do-
stępnych środków przekazu. Rozu-
miał to świetnie św. Paweł, głoszą-
cy orędzie Chrystusa na ateńskiej 
agorze, i rozumieli wszyscy wielcy 
ewangelizatorzy późniejszych wie-
ków, jak chociażby nasz rodak, św. 
Maksymilian Maria Kolbe, twórca 
– rzec można – koncernu wydaw-
niczego. 

Od lat 90. XX wieku refleksja 
nad przekazem wiary przez media 
w związku z rozwojem Internetu 
znacznie się pogłębiła. Wierzący zy-
skali nową szansę, by dotrzeć z orę-
dziem Chrystusa do coraz bardziej 
zlaicyzowanego świata. „Nie bójcie 
się zamieszkać w świecie cyfrowym 
(…) – zachęcał papież Franciszek  
w orędziu na 48. Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu  
w 2014 r. (…) – rewolucja w dziedzinie  
środków przekazu i informacji jest 

wielkim i pasjonującym wyzwa-
niem, które wymaga świeżej energii 
i nowej wyobraźni, by przekazywać 
innym piękno Boga”. 

Nowe media to wyzwanie dla na-
szego pragnienia ewangelizacji, dla 
naszej inteligencji i wyobraźni, ale 
także dla naszej wolności. Tylko od 
nas zależy, czy i jak je podejmiemy.

Do modlitwy i refleksji

Narzędzie ewangelizacji
Idźcie na cały świat i głoście Ewan-
gelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 
16,15).

Jak traktuję media? Czy tylko 
jako narzędzie pracy i rozrywki, 
czy też – również – jako narzędzie 
ewangelizacji? Poproszę Pana, by 
rozbudził moje pragnienie głosze-
nia Dobrej Nowiny i pokazał mi,  
w jaki sposób mogę ją głosić sku-
teczniej – także posługując się 
współczesnymi mediami. 

Niebezpieczeństwo kłamstwa
Potem ujrzałem inną Bestię, wy-
chodzącą z ziemi: miała dwa rogi 
podobne do rogów Baranka, a mó-
wiła jak Smok. (…) I zwodzi miesz-
kańców ziemi znakami, które jej 
dano uczynić przed Bestią, mówiąc 
mieszkańcom ziemi, by wykonali 
obraz Bestii, która otrzymała cios 
mieczem, a ożyła (Ap 13,11.14).

Jaka jest moja wrażliwość na 
kłamstwo i manipulację szerzone 
przez media? Czy potrafię je rozpo-
znać i przeciwstawić się im, czy też 
bezkrytycznie im ulegam? Poproszę 
Pana o dar krytycznego myślenia  
i odróżniania informacji fałszywych 
od prawdziwych.

Korzystać mądrze

Synu, w życiu doświadczaj siebie sa-
mego, patrz, co jest złem dla ciebie,  
i tego sobie odmów! (Syr 37,27).

Ile czasu w ciągu dnia poświę-
cam mediom – telewizji, Interne-
towi, mediom społecznościowym? 
Czy to ja korzystam z mediów, czy 
raczej one „korzystają ze mnie”? 
Poproszę Pana, by dał mi zobaczyć 
prawdę na temat mojego posługi-
wania się mediami.   ■

Media to wyzwanie
Lucyna Słup
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www.marianum.pl     MarianumTravel Informacje: tel.  

Cypr czeka i zaprasza

PIELGRZYMUJ Z MARIANAMI

22 833 32 33

Pielgrzymka na Cypr Lato 2023

Śladami Świętych Apostołów Pawła i Barnaby
W programie m.in.:

LARNAKA • GÓRY TROODOS • NIKOZJA 
PAFOS • LIMASOOL • FAMAGUSTA 

Cypr jest jak zielony listek rzucony na błękitną ta-
flę Morza Śródziemnego w północno-wschodnim za-
kątku tego akwenu. To najkrótsza, ale jakże kusząca 
reklama tej wyspy.

Już w starożytności skuteczną promocję zhellenizo-
wana wyspa zawdzięczała Afrodycie. To tutaj mityczna 
bogini wynurzyła się z morskiej piany i Cypr stał się 
jej najszczęśliwszym miejscem pobytu. Dziś jej śladem 
przybywają tłumy turystów, na których czeka różnorod-
na sieć hoteli, zawsze ciepłe morze i niezawodne słońce. 

Przybywający w ich gronie Polacy z dumą dowiadują 
się, że do lepszego poznania antycznych dziejów wyspy 
przysłużyli się polscy archeolodzy z prof. Michałowskim 
na czele, którzy odkryli i do dzisiaj kontynuują prace wy-
kopaliskowe przy rzymskich mozaikach w Pafos.

W aspekcie religijnym Cypr wpisuje się w kierun-
ki pielgrzymkowe krajów biblijnych. Tutejsze chrześ-
cijaństwo ma korzenie apostolskie, odwołujące się do 
pobytu na wyspie św. Pawła oraz jego towarzysza św. 
Barnaby, męczennika z Salaminy, uznawanego za zało-
życiela i patrona lokalnego Kościoła. Do tego grona do-
łącza św. Łazarz, św. Marek i św. Andrzej oraz trzystu 
innych świętych cypryjskich. O bogactwie prawosław-
nego ducha miejscowego Kościoła świadczą wpisane 
na listę UNESCO wiejskie kościoły w górach Troodos. 

O obecności Kościoła katolickiego świadczą gotyckie 
mury średniowiecznych świątyń jak również czekające 
na pielgrzymów kościoły administrowane przez ojców 
franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej.

Nowożytni władcy wyspy pozostawili po sobie cha-
rakterystyczne ślady: Wenecjanie mury obronne Nikozji 
i Famagusty, Turcy minarety i kopuły meczetów, Angli-
cy wiktoriańskie budynki kolonialnej administracji. Do 
tego należy dodać walory przejrzystego morza, piękno 
górskich krajobrazów, bogactwo roślinności i skoczne 
rytmy greckiej muzyki. 

Dla smakoszy kuchnia cypryjska będąca mieszan-
ką kulinariów greckich, tureckich i bliskowschodnich 
zapewni najbardziej wyszukane gusta. Kozi ser halumi, 
galaretki lukumi lub najstarsze markowe wino comanda-
rija pomogą każdemu, kto odwiedził Cypr, podzielić się 
swoimi wspomnieniami w gronie rodziny i przyjaciół.


