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