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Ś rodk i społecznego przekazu stawiają duszpasterstwo w nowej 
p 11spcktywie. Z jednej strony dają one wiele możliwości głoszenia 

ll wnngelii , a z drug iej są dla Kośc io ł a prawdziwym wyzwaniem'. Te 
dwn obli cza zastosowania mass mediów w duszpasterstwie sygnalizu-
111 pot rzebę ponownego zdefiniowania i określenia duszpasterstwa 

XI wicku. 
l'od wpływem współczesnej kultury, nauki i techniki wyłaniają s ię 

„nowe granice misji Kośc ioła"' . Na szczególną uwagę zasługuje 

-wi111 cyfrowy, któ1y jest j ednocześnie bezgranicznym obszarem mi
" j11ym. Dotąd nieznane miejsce bytowania llidzkiego, jakimjest wir
l1111 l 11ość , „otwiera pole do powstania nowej przestrzeni ludzkiego 
1l1.i11la11 ia, przestrzeni obejmującej nie tylko życ ie społeczne czy mass 
111 i.:dia, a le również indywidualne doznania i wyobrażenia oraz fizycz-
11 i psychiczne przeżycia uczestniczącego w niej aktywnego lub bier-
11 •go podmiotu. („ .) Nowa rzeczyw i stość („ .) stała s i ę wyznacznikiem 
i 1uacji człowieka w św i ecie, („ .) nowym źródłem j ego aktywności , 

,„ ) obszarem nowego rodzaju uczestnictwa człowieka"' . Stąd też 

I 111i cj e potrzeba tworzenia e-duszpasterstwa, czyli nowych form du-

I / oh. D. Emmanuel, · Challenges of Christian communication and broadcasting: 
1111111ofogue or dialogue?, London 1999, p. 10- 15. 

' Jn11 Paweł li , Posynodalna adhortacja apostolska „ Christifideles laici " (ChL), 44. 
1 M. Miczka-Pajestka, Podmiot człowieka w perspektywie nowoczesnej techniki, 
l!lci >ko-Biała 2005, s. 91. 
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chowego towarzyszenia człowiekowi. Coraz więcej osób korzysta 
z internetu, z różnych powodów zamyka s ię z egzystencjalnymi pyta
ni ami i wątpliwościami w świ ec i e wirtua lnym, i dlatego nie można tej 
nowo powstałej przestrzeni pozbawić duchowośc i '. 

Kośc iół próbuje sprostać temu wyzwaniu i coraz częściej patronu
je różnym medialnym inicjatywom, służącym duchowemu rozwojowi 
człowieka (prowadzenie blogów, produkcja fi lmów, poradnictwo in
ternetowe, tworzenie prasy katolick iej itd .). Ta jednak nowa perspek
tywa obecnośc i środków społecznego komunikowania w duszpaster
stwie ni e jest wolna od narusze1\ zasad etycznych. Benedykt XV1 
z okazji 42. Orędzia na Światowy Dzie1\ Środków Społecznego Prze
kazu wyraźni e zaznaczy ł , że „w tej dziedzinie [mass mediów] nie
zbędna jest «in fo-etyka», tak j ak istnieje bioetyka w dziedzinie medy
cyny badań naukowych związanych z życiem'" . 

Potrzeba etyki w sferach dzi a łalnośc i publicznej jest fundamental
na, gdyż dotyczy człowi eka , staje w obronie jego najważniej szych 
praw. „Gdy komunikacja traci etyczny punkt odniesien ia i wymyka 
s i ę spod kontroli społecznej - zauważyl Ojciec Święty - przestaje się 
liczyć z centralnym miejscem cz łowieka i jego ni enarusza lną godnoś

c i ą, co grozi negatywnym wpływem na j ego sumienie i j ego decyzje, 
a w ostateczności uza leżni eniem wolnośc i i samego życ i a osób"' . 
Konieczność normatywnej etyki mass mediów podyktowana j est ści-

4 W świec ie wirtualnym z ła t wośc i ą można dostrzec wiele niepokojących sytuacji, 
zachowań degradujących człow i eka i obrażających Boga, św i adczących o post <;pują

cym, cyfrowym poga llstwic. Wiele jest także prt:ykłaclów czynów, świadczących 

o upadku kul tury oraz o znikomej wiedzy, s tąd też świat wirtualny jest ogromnym 
wyzwaniem kulturowym, moralnym i religijnym, a zwłaszcza misyjnym. Św i at wir
nwlny jako nowa prt:estrzcń misyjna to zjawisko, wymagające szerszego i bardziej 
gn111townego opracowania. 
s Benedykt XVI, Środki społecznego przekazu na rozdrożu między gwiazdorstwem 
a służbą . Szukać prawdy, by .~· ię nią dzielić. Orędzie na 42. Światowy Dz ień Środków 
Spałcczncgo Przekazu, ,,L'Osservatore Romano'' 2008 nr 3, s. 8- l O; Jan Pawe ł 11 , list 
apostolski „ li Rapido sviluppo" (RS), 9; Papieska Komisja ds. Środków Społecznego 
przekazu, lnstmkcja duszpasterska „Communio et progcssio" (CP), 4; zob. R. Podpo
ra , Watykan i Internet, „e-mentor" 2007 nr I, s. 73-76. 
6 Benedykt XVI, Środki społecznego przekazu na rozdrożu.„ , art . cyt„ n. 4. 
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~ l ym związkiem mi ędzy osobą a środkami społecznego przekazu' . 
P11ckaz medialny ma wpływ na odbiorc~ głównie dlatego, że utożsa-
1111!1 on treść przekazu z rzeczyw istośc i ą' . W myś l tej właściwości 
111 •di ów środowiska duszpasterskie powinny mieć św i adomość , że 

„A1odki przekazu potrafią zarówno umacniać , jak i niszczyć tradycyj-
11 ' wartośc i w sferze religii , kultury i rodziny"'. Stąd też wynika - jak 
111 u ważono na Soborze Watykai\sk im li - że ,jest rzeczą ( ... ) koniecz-
111 \, by wszyscy, którzy ich używaj ą, zna li zasady porządku moralnego 

c i ś l e je w tej dziedzinie wcielali w życ ic"'°. 

INFO-ETYKA W DUSZPASTERSTWIE 

Odpowiedzialność za etyczną poprawność komunikowania maso
wego ponoszą wszyscy, nie ty lko ci, którzy korzystają z mediów świa
tłom ie i dobrowo lnie". Nawet ci, pozbawien i odbiorników telewizyj-
11ych, radiowych czy gazet są nieustannie poddawani wpływom 
kultury medialnej. Jan Paweł li w kontekście mass mediów mówił 
1111wct o potrzebie „uzdrowienia" oraz o konieczności powrotu do 
„s1.lachetnych celów""- Warto zatem przedstawić podstawowe zasady 

' h1b. Z. Sarcło, Media w służbie osoby Etyka .\polecznego przekazu, 1'01111'1 2002, s. 51. 

• 1'11r. B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, tłum . 1-1. Szczerkowska , W;uszawa 2000, 
11 . 15; M. Laskowskn, Wspólcze::me mi~)' na temat szczęfria. czyli wpływ mediów 1w 
/1 •,:.o postrzeganie, „Kolekcja Communio" 2008 t. 18, s. 167; Papieska Rada ds. Środ
k1\w Społecznego Pr.lekazu, „A etat is 11ovae ' ". Instrukcja d11szpasterska o przekazie 
v1ołec:::nym w dwudziestą rocznicę oglos:::enia iustruk<.ji .. Conmumio er progressio" 
tAN}, 4 ; RS, 3. 

' AN,4. 

w Sobór Watykaf1ski li , Dekret o .~rodkach .\polecznego przekazu luter mirifica (lM) , 
d: Paweł VI , Odbiorca komunikacji społecznej: oczekiwania. prawa i obowiązki, 

w: M. L is (red.), Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej (1967-
! 1102), Czi;stochowa 2002, s. 79. 

11 RS, 8. 
1' Jan Paweł 11 , Ko1111111ikacja społeczna pomostem pomiędzy wiarą i kulturą. Orędzie 

110 18. Światowy Dzie11 Środków Spolecwego Przekazu, 4, w: Orędzia papieskie ... , 
nrl. cyi. , I 25; zob. IM, I 2. 
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etyczne, „uszlachetniające" przestrze11 środków społecznego komuni
kowania. W kontekśc ie zastosowania ich w duszpasterstwie pojawia 
s i ę przede wszystkim pytanie o to, jaki e środki przekazu mogą być 

wykorzystywane w celach duszpasterski ch. Wątpliwość ta dotyczy 
treśc i oraz formy przekazu, a nie środków, gdyż Kościól XX I wieku 
jest już świadom konieczności stosowania wszystkich: radia, prasy, 
internetu i telewizji. W obecnych czasach bardziej zmaga s ię on z po
dejmowaną w mass mediach problema tyką, krzywdzącą czlowieka 
i godzącą w autorytet Kościoła. Poni ższe etyczne zasady s tanowią 

j ednocześnie kiyterium doboru środków masowego komunikowania 
w duszpasterstwie i ukazują idea) normatywny ich wzajemnej relacji. 

Szacunek dla Komunikatu 

Podstawowym celem i uzasadnieniem korzystania ze środków 

spolecznego przekazu w Kośc iele j est przybliżeni e wiernym Ewange
lii , która jest podstawą chrześcij a il s kic h wartośc i . Fundamentalnym 
zatem kryterium tworzenia medialnego przekazu ewangelicznego, 
bądź wyboru odpowiedniego filmu w celach duszpasterskich, jest po
szanowanie słowa Bożego , pamiętaj ąc , że „treść przekazu zawsze de
terminuje sam przekaz""- Dziennikarz czy duszpasterz, s ięgając po 
odpowiedni film dla parafi an, powinien us ta li ć , na il e scenariusz prze
kazu spełni a ten wymóg. 

W etyce dziennikarskiej o szacunku wzg lędem komunikatu nie 
mówi s i ę, gdyż szanować można osobę lub jej prawa. Stanowi o tym 
piąta zasada Karty Etycznej Mediów, nawołuj ąca do poszanowania 
„ludzkiej godności , praw, dóbr obywatelskich, a szczególnie prywat
nośc i i dobrego imienia" 14

• Względem in formacji najważniej szy j est 
przede wszystkim obiektywizm w j ej przekazie oraz prawdziwość. 

13 Jan Pawe ł IJ , Środki społecznego przekazu pomostem pomiędzy wiarą i kulturą. 
Orędzie na I 8;: :Światowy Dzie1i Środków Społecznego Przekazu, „L'Osservatore Ro
mano" 1984 nr 5, s.'4. 
14 W. Niewęgłowski , Dziennikarz - nosiciel illlegrafnej wizji człowieka i świata, 

w : R. O. Grabowski, Z. Kobyli ńska (red.) , Dziennikarski etos, Olsztyn 1996, s. 29; 
I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008, s. 132. 
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~ od ni esieniu jednak do komunikatu, j akim j est słowo Boże - osobo
w llóg - szacunek w przekazie jest w pełni uzasadniony - „Wiara 
1 h1 ~cścij ańska nie j est( ... ) «religią Ks i ęg i » . Chrześcijaństwo jest re
ll 1~ ią slowa Bożego, «ni e slowa spisanego i milczącego, ale Słowa 
I ·ie I onego i Żywego»"" . Pismo Święte jest zatem „żywą wypowie-
1 1 1. i ą',,._ 

Tn właśc iwość Komun ikatu (słowa Bożego) zakłada także inną, 

Iw rdzo dla ni ego charakterystyczną cechę - sprawczość. Wspomniał 

11 11 icj Benedykt XV I w encyklice Spe salvi, zaznaczając, iż „chrześc i

j111'1skic orędz ie ni c tylko «informuje», ale również «Sprawia». Ozna
t't u to, że Ewangelia nie jest j edynie przekazem treści, które mogą być 
poznane, ale jest przes łaniem , które tworzy fakty i zmienia życic"" . 

( 'echa ta śc i ś l e związana jest ze zbawczą funkcją s łowa Bożego. Pis-
111 0 Świ~te jest - jak określił Jan Paweł Ił - „«wielkim kodeksem» 
11r1.ckazu orędzia nic ulotnego ani przypadkowego, lecz pos iadającego 

111sadn icze znaczenie ze wzg lędu na swoją zbawczą wartość"". 
Ta właśc i wość ewangelicznego przekazu stawia także w innym 

Awict le odpowiedz ialność tego, który przekazuj e Ewange lię - duszpa
Nlcrza czy dziennikarza. Może ona być stopniowalna w za leżnośc i od 
I ·go, w jakim kontekście jest ono przekazywane. W Dobrej Nowinie 
wyróżnia s ię bowiem warstwę informacyjną, aksjolog iczną i prakseo
l og i czną19. W przypadku przekazywania Ewangelii jako informacji 
(I la histo1ycznego i kulturowego), etycznie dobry przekaz skupia s ię 

przede wszystkim na ukazaniu prawdy historycznej - danych zgod-

I \ Katechizm Kofriola Katolickiego (KKK), I 08. 
1 ~ Sobór Watykaf1ski li , Kons~yJucja dogmatyczna o slowie Bożym „Dei verbum" 
(KO), 25. 
11 Benedykt XV I, Encyklika „Spe salvi" (SpS), 2; zob. R. Hajduk, Apologetyka pa
\loralua. Duszpasterska odpowiedź Ko.~cio/a na wyzwania czasów współczesnych, 

Kraków 2009, s. 45-62; M . Laskowska, Sprawcza mia przekazu w „Spe sa/11i 0

', 

w: K. Pa11.:ych-Blakiewicz (red.), Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe salvi " 
lknedykta XVI, Olsztyn 20 I O, s. 143-158. 

" RS, 4. 

I\! J. Lewandowsk i, W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Beue{~yk-

111 XVI „Spe salvi ", Warszawa 2008, s. JO . 
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nych z rzeczywi stośc i ą. Informacja j est jednak początkiem pog lębio

nej refleksji - formacji . W przekazie warstwy aksjologicznej (gdzie 
pojawia s ię pytanie: Jak ie ma znacze nie in fo rmacja o Bogu dla jej 
odbiorcy?) lub prakseologicznej (urzeczywistnianie usłyszanych 

prawd, konkretne dz ia ł anie) odpow iedz i alność głosic ie l a j est znacznie 
większa, gdyż rzutuj e na decyzje i postawę człow i eka . Nadawca, 
dziennikarz czy duszpasterz, ukazuj ący treść ewangeli czną za pomocą 
środków społecznego przekazu - nie odpowiada za samą treść Ewan
gelii , bo ona j est s tała , odwieczna i niezmienna. Człowiek j ednak od
powiada za formę, środek , kontekst i ce l przekazu. 

Poszanowanie Komunikatu, j akim jest Ewangelia stanowi także 
podłoże do szanowania zawodu dzienni karza, zajmującego s ię tcma
iyką re li g ij ną, a także do mediów katolickich. Jest to jednak apel skie
rowany przede wszystkim do samych dziennikarzy. Jan Paweł II od
nośni e ich zawodu pow iedz ia ł: „Niech wi ęc ci, którzy wykorzystują 

środk i przekazu spo łecznego do ce lów ewangelizacji , wnosząc tym 
samym wkład w budowę podłoża kulturalnego, w którym człowiek, 

św iadomy swego związk u z Bogiem, staje s ię bardziej cz łowiekiem, 

będą prześw i adczen i o swym wzni os ł ym pos łannictw i e"'" · Przy innej 
okazji określił dziennikarzy jako swoich „towarzyszy podróży"" . Te 
i wicie innych, podobnych wypowiedzi ukazuj ą, jak bardzo Kośc iół 

ceni zawód dziennikarza. Mimo jednak przywileju głoszenia Ewange
lii , zawód dzienni karza kato li ckiego ni e jest powszechnie szanowaną 

profesj ą"- Dla łudz i młodych praca w katoli ckich in~tucj ach me-

20 Jan Paweł Il , Komu11ikacja spo lecz11a pomostem ... , art. cyt. , s. 123; Jan Paweł II, 
Środki społecznego przekazu w s łużbie spolecze1lstwa bardziej sprawiedliwego. wol
nego i zjednoczonego. Przemówienie do uczestników prac Komisji Programowej 
Europejskiej Unii Radiowej (3. 04.198 1), w: M . Miller (red.), Dziennikarstwo według 
Jana Pawia li, Warszawa 2008, s. 49. 
21 Jan Paweł li , Wy miar społeczny jes t racją by tu nowoczesnego dzie1111ikars1wa. 
Audiencja dla dziennikarzy pra.\JI zagranicznej we Włoszech (27. 0 I. J 984), w : M. Mil
ler (red.), Dziennikarstwo .. . , art. cyt .. s. 36. 
21 Na temat dziennikarstwa religijnego brakuje wciąż pogłębionej refl eksji naukowej. 
Problemy pojaw i aj ą s i ę już przy próbie zdefiniowania tego zawodu : Jak n ależy okre
ś li ć dziennikarza zajmującego si ę tematyką re li g ij ną - dziennikarzem, pub licystą re
ligijnym, kato lickim? Jan Paweł li używa ł określ eni a: „dziennikarz katolicki'' (Jan 
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d 11 l11 ych rzadko postrzegana jest jako atrakcyjna. Dzieje się niestety 
1i1k w dużej mierze z przyczyny samych dziennikarzy, zajmujących s i ę 

Iii l cmatyką, lub katolickich środowisk medialnych (potrzeba więcej 
dumy z racj i wykonywanego zawodu, odwagi w polemice oraz lepsze 
p11ygotowanic merytoryczne). Niemniej jednak istnieje konieczność 

p11.ypominani a o właśc iwym pojmowaniu tego zawodu . 

l)obro odbiorcy 

W kontekśc ie stosowania środków spo łecznego przekazu w dusz
p11s1crstwie, zaznacza s i ę wyraźniej niż przy wykorzystywaniu ich na 
l1111ych płaszczyznach - sh1żebny charakter. Benedykt XV I zada ł py
l11 nic, sugeruj ące rzeczywiste przeznaczenie mediów: „Czy nic nal c
>nloby raczej sprawić , aby pozostaly one na służb ie osoby i dobra 
wspólnego i sprzyjaly «formacji etycznej czlowieka, we wzrastaniu 
l't lowieka wewnętrznego»?"" Poczucie zawodowej służby prowadzi 
do poszanowania odbiorcy, a także do staranności etycznej przekazu. 

Media są dla dobra człowieka , nigdy odwrotn ie. W pracy duszpa
slcrskicj są one tak dob ierane, by treści przyczyni ały s ię do duchowe-
" i mora lnego wzrostu odbiorcy. Trudno niestety dostrzec, by taki cel 

pr/.yświccał wszystkim mediom. Raczej zauważyć można ukierunko
wanie na zysk. W tym przypadku często ukrytym celem działań me
di alnych jest chęć panowania nad odbi orcą, manipulacja24

. 

Slowo „s łużba" w terminologii współczesnej kultury jest rzadko 
ui.ywanc, jawi s i ę przede wszystkim jako niemedialne. Lubiane jest 
t a ś w teorii , stosowane w obietnicach, chwytach rek lamowych, za
pewn ieniach przedwyborczych, lecz nie zawsze ma ono przełożen ie 

w praktyce. 

l'awel li , Dziennikarz katolicki. Przesianie do Międzynarodowej Unii Pra!iy Katoli
diej:: okazji 75-lecia j ej powstania (6.1 2. 2()02) , w: M. Miller (red.), Dziennikar
''"'O ... , art. cyi. , s. 66 . 
H Benedykt XVI, Środki ~polecznego przekazu iw rozdrożu„., art . cyt , 3; zob. SpS, 22. 

·' ' W tym przypadku media mają wyłącznic charakter bi zn~sowy i trndno tu podejmo
wać problematykę etyczną, gdyż ona jest drugorz~dna . Zob. J. Pl cszczyński , Etyka 
tl::ieunikarska, Warszawa 2007, s. 68. 
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Służebny charakter mediów zaznacza s i ę szczególnie w kontekśc ie 

zastosowania środków społecznego przekazu w duszpasterstwie. Od
nosi s ię on np. do blogów prowadzonych przez duchownych oraz do 
wszelkich, innych stron internetowych, które oferuj ą różnego rodzaju 
pomoce duchowe - l ekturę duchową, muzykQ chrześc ij ańską, a także 

katechezy, nauki rekolekcyjne" . Szczególnie te inicjatywy ukazuj ą, 
że wspó łczesne środk i spo łecznego komuni kowania są ogromnym 
wsparciem w duszpasterstwie26. Coraz częśc i ej za uważa s ię, że „ła

tw iej człowiekowi wątpiącemu zrobić ruch «myszą» ni ż wybrać s i ę na 
rozmowę z ks iędzem w parafi i, w której na co dzie1\ ni e bywa"27

. 

„S łużebne" media to te, które mają poczucie misji"- S łużyć od
biorcy ni e oznacza wca le przekazywania mu wyłącznie tych treści , 

których on wymaga lub oczekuje. Mając na uwadze j ego autentyczne 
dobro - rozwój ku wyższym duchowym i intelektualnym standardom 
- przedstaw iamy mu treśc i wartośc i owe29 • Postawa s łużebna objawia 
się m. in . w dz i a łaniu na rzecz integra lnego i ca łośc i owego rozwoju 
człowieka i spo łecze i\ s twa, który powinien obejmować - jak zazna
czył Jan Pawe ł li - trzy wymiary: kulturowy, transcendentny i re łi g ij 

ny30. Zastosowanie środków społecznego przekazu w duszpasterstwie 
nie musi zatem sprowadzać s i ę wyłączn i e do emitowania filmów wy-

2s Zob. RS, 7; A . Adamski , Ksiądz 111 b/ogo~/'erze, „Ku ltura-Media-Teologia" 20 10 
nr 2, s. 99- 11 1; Tenże, Wirt1w/11a a111bo11(k)a. Kaplan - bloger. Referat wygłoszony na 
J Międzynarodowej Konferencji Naukowej Formacji Medialnej „Ksiądz & media" na 
Katol ickim Uniwersytecie Lubelskim 31 maja 20 JO r. 
=6 Zob. M. Robak , Zarzućcie siei:. Chrze~kijanie wobec 1vyzwml Internetu, Warszawa 
200 I , s. 90-91 ; P. Siuda, Religia a i11ter11e1. O przenoszeniu religijnych granic do 
cyberprzestrzeni, Warszawa 2010, s. 196-208. 
21 D. Kowalczyk, Poszukując Boga w komp/I/erze. Internetowe rekolekcje wielko
postne, Kraków 1998, s. 6. 
is Mogą być także służa l cze media, dz ia łaj ące pod dyktando np. władzy, p rze łożo

nych, partii . 
11 To kolejny dylemat, z jakim zmagają s ię media publiczne - w jaki sposób przygo
tować wartościowe programy, by nic zostać odrzuconym na korzyść mediów komer
cyjnych - programów rozrywkowych i lekkich. 
~ Jan Paweł li , Encyklika „Sol/icit11do rei socialis" (SRS), 46; Benedykt XVI, Ency
klika „ Caritas in veritate" (CV), 8, 11 , 17. 
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l111111i c re ligij nych. Mogą to być jak najbardziej treści o charakterze 
111il wcrsa lnym - o pośw ięceniu , miłości bezinteresownej itd . Głów-
11v111 kryterium doboru filmu czy książki dla duszpasterskiego przeka
tr h~dz i e intencja nadawcy - czy rzeczyw i ście miał on na uwadze 

1h1h10 odbiorcy" . 

• lhrona ludzkiej godności 

lJ podstaw zasad etyki dziennikarskiej znajduje s i ę poszanowanie 
l11t11kiej godnośc i "- Właściwość ta - jak zauważono w instrukcj i dusz
l'llHlcrskiej Communio et progressio - wynika z natury środków spo
h •111cgo przekazu"- Zagadnieni e natury mediów często jest niestety 

111 •1 pretowane w oderwani u od natury ludzkiej3'1. 
( iudność ludzka jest źródłem bezwarun kowego poszanowania oso

hy ludzkiej" . Jej obrona zost a ł a powierzona przez Boga każdemu36 . 

I 11nil Wojtyla slusznie ni egdyś okreś lił „wo łanie o godność osoby 
l11d1kiej za naj ważniej szy g łos naszej epok i""- Środki spo łecznego 
p11ckazu obecne w duszpaste rstwie to zatem te, które - jak j uż wcześ-

11 1 •j wspomniano - kierują s i ę przede wszystkim dobrem cz łowieka, 

N ł11 iq integra lnemu rozwojowi j ego człowiecze1i stwa - „tylko takie 
111 ~di:i zasługuj ą na wyróżni eni e, które rozumieją swoje właściwie 
111 1 ·j , ce w bytowaniu osoby ludzkiej i rea li zują s i ę, będąc dla cz łowie

i 11 1 wielkiej sprawy prawdy o nim, o św iecie i naturalnie o Bogu"38. 

11 / 11h. J\N . 7. 
u l'upiL:ska Rada cis. Środków Społ ecznego Przekazu, Etyka w .~rodkad1 spolecz11ego 
111 1•ko:u (ESSP), 6. 
11 ( 'I', 14; P. J. Folcy, Godnośi· lud::,ka pocl\·tawą d::.iala11ia medió w, B-KAI 1995 
Ut 1(1, s. 13. 
14 l ( iuz, Troska o filo::.ofię mediów godną czlowieka, w: A. Balicki , T. Guz, W. Lis 
!ll'd.), f;mdki przeka211. /11fiJr111acja czy ma11ip11/acja, Lublin 2008, s. 15. 

u 11111 l'awcl li, E11cyk/ika „ Veritatis splendor" (VS), 50; zob. T. Wi lliams, Godno.Vi· 
11~11 li 11 /11d::.kiej , tłum . L. Baltcr, „Kolekcja Communio" 2008 nr 18, s. 67-72. 

SRS, 47. 

li K, Wojtyła , Człowiek jest osobą. Przemówienie wygłoszone w Radiu IVatykwlskim 
(IV 10.1964) , w: K. Wojtyła , Aby C/11yst11s się 11ami poslugiwal, Kraków 1979, s. 216. 

•• I' ( luz, art. cyt. , s. 13- 14. 
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Zbigniew Sareło w kontekście godności ludzkiej zaznaczył po
trzebę stworzenia człowiekowi przez media - dodajmy, także przez 
środowiska, które korzystają z nich - warunków do jego samoreali
zacji" . Płytka rozrywka, informacj a, publicystyka ni e będąjej sluży

ly. Jak zaznaczył Paweł VI , „media mogą ubogacać czlowieka, mogą 
też pozbawiać go godności"40 . To cenna uwaga, stanowiąca j edno
cześnie kryterium wyboru pomocy multimedialnych dla celów 
ewange li zacyjnych i duszpasterskich. Doskonale to obrazuje uwaga 
na temat filmu: „Film musi pam i ętać o zachowaniu godnośc i czło

wieka, który został stworzony na «obraz i podobiei\ stwo boskie», 
rozwijać j ego ludzkie siły i cnoty, naprowadzać na właśc iwą drogę, 

po której kroczyć będz ie od rzeczy dobrych ku lepszym - tak by 
widz opuszczał sa l ę kinową weselszy, bardz iej wo ln y i wewnętrznie 
lepszy"". 

Godność ludzka to także godność rozumu , która sk łania człowi eka 
do zachowania spójnośc i między treścią - to, czym „karmi" się inte
lekt a jego dostojei\stwem i wielkością, pierwotnym przeznaczeniem 
do poznawania prawdy. Jak napi sano w Gaudium el spes, „natura in
telektualna osoby ludzkiej udoskonala s i ę i powinna doznać udosko
nalenia przez mądrość, która umysl człow i eka łagodni e pociąga ku 
poszukiwaniu i umilowaniu tego, co prawdziwe i dobre"42 . Kierując 

s ię tą za leżnością przy doborze pomocy multimedialnych, daje s i ę od
biorcom nie tylko szansę na formację ku najwyższym wartościom , ale 
także ku temu co, niewidzialne i boski e. Z godnością wiąże s i ę zatem 
śc i ś l e „powolanie ezłowieka do lącznośc i z Bogiem"43 . Odpowiednie 
treśc i mogą zatem służyć umacnianiu tej relacji - pog lębianiu życia 

duchowego. 

39 Zob. z. Sarclo , art. cyt., s. 121. 
40 Il Polski Synod Plenarny, Ewangelizacja kultw y i śmdków społecznego przekazu, 
Warszawa-Poznań 200t (PSP), 28. 
41 W. Leszczyń ski , Ko.ściól i fi lm. Z problematyki stosunku Kofriola katolickiego do 
fi/111 11 (1895-1 963), Warszawa t966, s. t t t-t t2. 
42 Sobór Watykański I I, Konstytucja duszpasterska o Ko.ściele w .świecie współczes

nym „ Gaudium el spes" (KOK), 15 . 
" KKK,27. 
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I >zi<;: ki temu podstawowemu etycznemu warunkowi w duszpaster
~ 1<1111 przekazie medialnym promowane są takie postawy, jak: ofiar
llllŚ \ lojalność, m iłość do bliźniego , pośw ięcenie dla drugiego, dla 
" I H1 l cczności itd. 

l' rnwda - podstawowym wymogiem głoszenia 

Przekaz medialny obecny w środkach społecznego przekazu to 
p11cde wszystkim przekaz prawdy". Tak być przynajmniej powinno. 
1'1 11wda stawia wymaga nia wobec dzienni karzy. Do ni ch Kościół wie
i ikrotnie ape lowa ł o świadomość powagi troski w przekazywaniu 
J •j". Prawda zobowiązuje także duszpasterzy. Wydaj e s ię oczywiste, 
~ • w duszpasterstwie na leży używać środków przekazu, zaw ierają-

1ych treść prawdz i wą. Warto jednak przywołać ki lka zasad odnośnie 
111cdialnego przekazu prawdy na tym polu działa lnośc i Kośc ioła. 

Dokument Etyka w środkach spolecznego przekazu przypomina, że 
„praktyka społecznego przekazu w samym Koście l e musi być przy
klmlna i nienaganna, s tosować s i ~ do najwyższych standardów praw
t lt1111ównośc i , odpowiedz ialnośc i , wraż liwośc i na prawa człowieka 

p 1n 1: innych obowiązujących zasad i nonn"'16 . Zasada ta staw ia duszpa
Htcrmrn ogromne zobow iązan ie, lecz gdy jest respektowana i prakty
kowana zapewnia kla rowność postawy. To ważne szczegó lnie w obcc-
11 y111 kontekśc i e dziejowym, kiedy Kośc ió ł spotyka s i ę z w ielką 

111 curnośc i ą. Każdy brak prawdy może człow ieka skrzywdz ić, a nawet 
1 11i szczyć. Stąd też zawód dzienn ikarza, pisarza to niezwyk le odpowie
d1ialna służba społeczna. Jak zaznaczy ł Jan Paweł li w przemówien iu 
Hkicrowanym do dziennikarzy: „służba prawdzie, służba ludzkośc i za 
pośrednictwem prawdy warta jest naj lepszych lat waszego życia , wa
Ntcgo najwspanialszego talentu, waszych największych wysilków"47

• 

" l(S, 3; K. Czuba, dz. cyt. , 43-45. 

•
1 h 1b. Jan Paweł l i, Przemówienie na siu/ecie kalolickiego dziennika „la croix" 

l l I 04.1983), w: M. Mill er (red.) , Dziem1ikantwo według Jana Pawia li, Warszawa 
' llllX, s. 149- 153. 
•~ ESSP, 26. 
41 '1'amże. 
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Najważniej szym, a jednocześni e najtrudniejszym, obowiązki em 

względem prawdy j est wierność wzgl ędem niej. W kontekśc ie środo

wiska duszpasterskiego i medialnego, które mogą i służą sobie nawza
jem, a przede wszystkim cz ł ow iekowi warto przywołać s łowa Bene
dykta XVI, który wyraźn ie zaznaczy ł , że „wierność cz łow iekowi 

wymaga wierności prawdzie"" . Ona jedyna - jak dal ej zauważył -
gwarantuj e mu wolność, a przec ież m.in. ce lem pos ług i duszpaster
skiej jest wychowani e człow i eka wo lnego. 

Wierność prawdzie warunkuj e skuteczność przekazu prawdy. Tam 
bowiem, gdzie pojawia s i ę postawa c hw i ej nośc i i niestabi lnośc i wzglę

dem niej , świadectwo nic ma zbyt dużego oddz i aływani a. Owszem, 
można mieć wątpliwośc i co do prawdy. Na tym bowiem polega także 
jej poszukanie i poznawanie. Wierność zakłada jednak stale, trwałe, 
odważne i zdecydowane trwanie przy ni ej. „Bądźc ie wiern i prawdzie 
i jej przekazywa niu, ponieważ prawda pozostaje, prawda nie zginie. 
Prawda nic przeminie i ni e zmieni s i ę' „19 - ape l owa ł Jan Paweł 11 . 

„Najmocniejsza obrona człowieka, najlepsza obrona i oczyszczenie 
św iata odbywa s i ę tam, gdzie( ... ) utrzymuje s ię prawo prawdy ze wzglę

du na nią samą. Bo urzeczywistnienie prawdy człow ieka jest równocześ
nie częśc ią urzeczywistn ienia prawdy św iata'"0 . S łowa te trafnie ukazują 
oblicze prawdy. Co do ich słuszności nic ma nikt raczej wątpliwośc i . Po
trzeba poznania prawdy, życia w prawdzie to jedna z najsi lniejszych ludz
kich potrzeb. Spo1y zaczymtją s i ę w momencie zadawania pytai\ o to, 
czym ona jest. Zbyt wiele czynników zakłóca jej prawidłowe poznanie 
i dlatego dążenie do prawdy to zadanie i wysi łek" . Ten trud przyniesie 
rezultaty wtedy jednak, gdy prawda będzie miłowana" . 

48 CV, 9; zob. Jan Pawcl 11 , Wieruo.~ć prtn\ld=ie w .frodkach spo/ecz11ego przekazu. Do 
przedstawicieli W/oskiej Federacji Tygod11ików Katolickich (28 XI) , ,.L'Osscrvatore 
Romano' ' 1993 nr 3, s. 36-3 7. 
411 Jan Paweł li , Przemówienie do pracowników .frodków ko1111111ikac;ji .\polecznej akre
dy lowanych przy ONZ (2.10.1979) , w: M. Miller (red.) , Dziennikarstwo ... , art. cyt., 
s. 52. 

~ J. Ratzinger, Prawda w teologii, t ł um. M. Mija Iska, Kraków 200 I, s. 42-43. 
51 Zob. J. Ratzinger, dz. cyt., s. 43; K. Czuba, dz. cyt. , s. 43. 
52 Jan Paweł Il , Eulyklika „ Fides e t ratio" (FR), 16. 
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l'odstawowym zadaniem dz iałalności duszpasterskiej jest ukaza
li t' ludz iom prawdy, j aką jest Jezus Chrystus"- Warunkuje ona wybór 
111 lpowicdnich środków społecznego przekazu ku formowaniu wier
ll V •Ir. Dobry film , prezentacja multimedia lna, książka , muzyka mają 
11 t w icrdzać wierzących w wyznawanej Prawdzie54

. Warto j ednak do
lin'. że „wszyscy wierni uczestniczą w zroz umi eniu i przekazywan iu 
11111wdy objawionej"". Nie tylko zatem duszpasterz j est odpowie-
11/u lny za dobór środków przekazu ewange licznego, a le także wierni 

I ·li postawa wzg lędem nowych metod formacj i (np. otwartość na 
111 •di a w parafii). Sama inicjatywa kapłana nie wystarcza. 

'/, prawdy i wolnośc i wynika dobro. Jak zaznaczy ł kard. Joseph 
I 11 tzingcr, „gdy człowiek zbliża się do prawdy, staje s i ę dobry, podob-
11 • j<1k i świat wokó ł niego""- Dobro w pracy dziennikarza może 
1111111cza przede wszystkim intencję jego działani a. Twórca, który kie-
1111 ·s i ę tym kryterium dąży do tego, by jego dzieło przekazywa ło war
ll14l·i. W tym przypadku dobro można rozumieć jako postawę, która 
„tkl crminuje" każdy czyn. Dobro może być także rozumiane jako te-
11111 1 media lny - prasowy, filmowy lub muzyczny. To szczególni e cen-
1111 iulo rmacja dla duszpasterzy, którzy właśnie tym mogą s ię sugero
Wll Ć przy wyborze formacyjnych środków społecznego przekazu. 

W kontek śc i e duszpasterstwa warto zaznaczyć, że przyk łady wier-
1111sc i prawdzie są mocnym i dobrym motywem tematyki np. filmu czy 

Hi11i.k i. Odbiorcy impon uj ą one, stawia s iebie - w łasne poglądy i czy
ny w konfrontacj i z nimi . Współczesna kultura, promująca przyjem-
1\l1 ~ć , u lo tność , brak zobowiązai\ , głębszych relacji, szeroko rozumia-
1111 poprawność , nie sprzyja rozwojow i w kierunku heroizmu. 
I 1 1.ywdzącym skutkiem współczesnej kultury jest to, że prawda stała 

Ni\' domeną bohaterów, a nie ludzi. 

I l\ KK , 2 13. 2465. 

4 W. ( ia wlik , Dob1y film . Pmblematyka warto.friowrmia i d11szpasterskiego z 11acze-
11lt1 /i /111 11 , w: F. Adamski (red.) , Kościół a kullura masowa, Kraków 1984, s. 135- 143 ; 
ł ' l', Mi . 
1 l(K K, 91. 

J Rntzinger, dz. cyt. , s. 43. 
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Mówienie prawdy, myś lenie i kierowanie s i ę nią w dz i ałaniu - nie 
tylko w poprzednim systemie politycznym - wymaga odwagi. Także 
dziś, w obliczu ku lturowego „tota li taryzmu", którego obrazem jest 
konsumpcjonizm, ktyzys etyczny i aksjologiczny, przekazywanie 
prawdy jest trudne. W tym znaczeniu Kościół - tak, j ak było do tej 
pory - jest miej scem i społecznością, w której winno s ię promować tę 

wartość, kształcić, także za pomocą środków społecznego przekazu, 
w kierunku postawy bycia świadkiem prawdy. Przykladem tego są fil
my o hero icznych postawach, np. Popie/uszko. Wolność j est wśród 
nas, którego bohater - pozornie zwyczajny kaplan - oddaje życ ie za 
prawdę . Obraz ten porusza widza do g ł~bi , na dlugo pozostawia wiele 
pytań do siebie i otoczenia o miejsce prawdy w codziennym życiu. 
Budzi on też w odbiorcy poczucie zdrowej zazdrośc i o tego typu po
stępowanie oraz chęć bardziej starannego przestrzegania przykazań 
Bożych . Przykładem tak si lnego oddz i a ływania przekazu medialnego 
na postawy ludzkie są także ks iążki i fi lmy o Janie Pawle Ił. 

MEDIA W DUSZPASTERSTWIE -
ZAGROŻENIA NATURY MqRALNEJ l ETYCZNEJ 

Zastosowanie środków społeczne~~ przekazu niesie ze sobą także 
pewne zagrożeni a, na które warto zwróc i ć uwagę.' Jednocześnie uka
zują one przykłady rzeczywistych naruszet\ etycznych w tej dziedzi
nie. Ze względu na podjętą tematykę poniższa analiza zawiera jedynie 
negatywne przykłady. Nie jest to więc ca łościowy obraz użycia me
diów w Koście l e. 

Nowe środki przekazu a niezmienne słowo Boże 

W kontekście współczesnej kultury, z którą śc i ś le w iąże s i ę poja
wienie nowoczesnej technologii, za i stniały naturalnie w duszpaster
stwie wątpliwośc i co do tradycyjnych 1betod przekazu Ewangelii. Do
tyczy to m.in. kazań. Pytania o ich skuteczność stawiane są coraz 
częściej i stały się zasadne aż do takiego stopnia, że „na Zachodzie 
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I ~ku l uj e się nawet nad tym, czyby kazań nie zastąpić j aką inną formą 
11 tiku zu"57 . Ta odważna propozycja może s tanowić impuls do zasta-

1111w1 ·nia się nad za leżnośc ią nowych, wciąż zmieniających s ię środ-

11w społecznego przekazu, ze s łowem Bożym, niezmiennym i od
' ·1nym. 
I( ·ll cksja nad miejscem i sposobem przekazywania Ewangelii za 

1 1 1111ocą współczesnych narzędz i spoi·ecznego komuni kowania to za-
1l 1111c nie tylko dla duszpasterzy. Każdy chrześc ij anin , któremu bli ska 
1 I lroska o d uchowość wspólnoty parafialnej , bądź grupy modlitew-

111 I, powinien zadać sobie podstawowe pytania: W j akim kontekśc i e 
lnwiu Ewange li ę pojawienie s i ę środków spo łecznego przekazu? Czy 
l11wu Bożemu nie zostani e dodana otoczka masowości , a nawet ko-

111 11 ·j i? Czy nie zagi nie pośród w iadomośc i nieważnych? I w końcu , 

1' zastosowane w duszpasterstwie środk i przekazu nie przys łoni ą 

I 0111 11 nikatu s i ·lą obrazu i dźwi ęku? W ku lturze „stanów chwi lowych", 
I 1k prąjąć na zawsze, do kot\ca życia Ewangelię i według niej żyć? 
l11k ' k lonić cz łow ieka wychowywanego do życ i a „bez zobow i ązari ", 

hl't koni ecznośc i „konty nuacji" czegokolwiek do codziennego, syste-
1 11 11 ycLI1ego studiowani a Ewa ngelii oraz wcie lania jej w życ i e? Ko
ll k · 1 11ość przeana li zowani a powyższych wątpliwośc i jest uzasadnio-
11 11 pr1cde wszystkim współczesną kulturową menta l nośc ią. W myś l 

Id •olog ii postmodernizmu neguje s ię istnieni e prawdy obiektywnej, 
1y w ogóle jakichko lwiek wartośc i. S tąd też proponuje s i ę człowie-

1 uwi, by nauczy ł s i ę „żyć w sytuacji ca łkow itego braku sensu, pod 
11 11 kicm tymczasowośc i i przemijalnośc i"" . 

l'rLykładów dominacji techniki nad s łowem Bożym nie brakuj e. 
( '1 ~slo w dobrej wierze przekaz s łowny próbuj e s i ę urozma i c ić dźw ię -

11 ·111 , obrazem tak bardzo, że w konsekwencji wszelkie s łowo trac i 
11 111 cntyczny sens. Jaki ekolwi ek pomoce mają jedynie pełnić funkcj ę 
11 111 • orzędną, pomocniczą. Nowoczesna technika powinna wydoby
wu '· z odwiecznego i niezmieniaj ącego s ię słowa Bożego to, co w nim 
1111jważniej sze. W Ewangelię merytorycznie i ngerować nie można, je
il y11ic dostosowywać do niej formę przekazu. 

" I , ()Jszmiski, G)osić słowo Boże. Rekolekcje dla kaznodziej ów, Kraków 200 1, s. 13. 
1 1•1(, 91 ; zob. FR, 46: PSP, 13. 
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Warto także w tym kontekśc ie wspomnieć , że żadne współczesne 

metody głoszenia słowa Bożego nie zastąpią tradycyjnych jego fo rm, 
tj . homilii , pogadanek, rozmowy duszpasterskiej. Można z łatwością 

zauważyć, że świat już wystarczająco podporządkowany j est mediom. 
Ma to ogromne konsekwencje. Pod ich wplywem zmienia s ię przede 
wszystkim człowiek. Coraz bardziej traci on kontakt z c i szą. Galeno
sfera (stTefa ciszy) w porównaniu do ikonosfery (strefy obrazu), logo
sfery (strefy słowa) czy sonosfery (strefy dźwięku) zajmuje coraz 
mniejszą przestrze1\ w ludzkiej mediosferze. Prowadzi to do zaniku 
zmysłu kontemplacji , modli twy, a także uważnego słuchania , kon
struktywnej rozmowy59. Kościół nie może zatem ul egać spolecznej 
ekspansji nowoczesnośc i. Poprzez tworzenie przestrzeni dl a ciszy 
i słowa stwarza on możliwość dota rcia do czlowieka. Pojawia s ię wie
le propozycji konkurencyjnych dla ciszy, a przec ież wzrost duchowy 
i psychiczny człowieka bez dojrzalej galenosfery i logosfery, czy li bez 
ciszy i slowajest niemożliwy. 

Komercjalizacja doktryny 

Media uczyniły rozrywkę pi erwszorzędną formą przekazu, nieza
l eżnie od tego, czy dostarczaj ą wiadomośc i tragicznych czy pozy
tywnych, radosnych. W tak rozumianych środkach spolecznego 
przekazu trudno jest przedstawić treśc i ewange li czne, które do roz
rywki ni e należą. 

Dziennikarze katoliccy, także duszpasterze, szukają źródeł dużej 

og lądalnośc i programów rozrywkowych, mając nadz iej ę , że w nich 
tkwi sekret dobrego i skutecznego przekazu medialnego. By dotrzeć 
do współczesnego odbiorcy, przygotowywane są filmy, programy, 
artykuły, k s i ążki , muzyka, plakaty z przesiani em ewange li cznym 
w wersji lekkiej , hasłowej , skrótowej , obyczajowej , obrazkowej, nie
kiedy po prostu rozrywkowej. Do „przystosowania" treści religijnych 

59 Por. A . Lepa, Funkcja /ogo~fe1y w wychowaniu do mediów, Lódż 2006, s. 11 7- 11 8; 
M . Laskowska, Teologiczne pod'itawy wychowania do galenosfe1y, „Pedagogika 
Chrisl iana" 2009 nr 24, s. 139- 150. 



11tllk1 s połecznego pr.lekazu w duszpasterstwie. Etyczna analiza relacji 99 

1111 współczesnośc i zachęcano w Communio et progressio słowami : 

>cby wykład prawd wiary sta ł się rzeczywiśc ie poc iągający i utrzy-
111ywuł uwagę w napięciu , należy korzystać w granicach możliwości ze 
~ I odków społecznego przekazu oraz dostosować sposób tego przekazu 
110 1d1 stylu i specyfiki"'°. W tej metodzie tkwi oczywi śc i e sposób do-
1111 ·iu do cz łowieka , bo jest ogromna szansa, że takim przekazem za in
h 1 ·sujc się on, lecz jest tu także dużo pułapek. Jedną z nich jest komer-
1 j11 łi 1.acja doktryny Kośc i o ła. Trzeba wyraźn i e zaznaczyć, że Ewangelia 
!11 l 1 eśc i niekiedy trudne, wymagaj ące permanentnego dojrzewani a du-
howego. Ukazywanie ich wyłącznie w formie lekkiej może odbiorcę 
wpmwadzić w błąd poprzez zrelatywi zowanie Dobrej Nowiny. Od
hlorca może wówczas odnieść wrażenie, że wiara chrześcijmiska nie 
j •N i kkką i przyjemną re li g i ą. A ona przec ież wymaga jednoznacznego 
11powiedzenia s i ę za Chrystu sem, przyjmując ca łą Jego naukę . 

Szczegó lnym przykładem komercji doktryny chrzcścija 1\skiej są 

~W i 1> t a Bożego Narodzeni a. Dla potrzeb zaspokojen ia ludzkich wra
> •1\, potrzeby przeżyc ia miłego , św iątecznego czasu, tradycję chrześ-
1 lp1„1 skąprzybiera s ię w św iecidełka i inne ozdoby. W wielu miejscach 
"'t 1 /.Cczyw i ście figurki Świętej Rodzi ny, lecz przedstawione w otocz
l'l' rozrywkowej , komercyjnej , przez co ewange liczny przekaz nie jest 
p · ł11 y. Traci wi ęc on na prawdzie i rze telnośc i". 

W kontekśc ie duszpasterstwa warto zasygna lizować , że na tym 
po lu pojawia s i ę wiele tego typu pułapek. Można ul ec pokusie zmate-
1 l11 li zowania, przyczynić s i ę do sp łycenia godnośc i świątyni oraz 
h v:i ngclii poprzez przesadne stosowanie środków multimedialnych 
podczas np. homilii . To komercyjne podej śc ie do doktryny Kościoła 
obej muje również konsumpcyjne - „dane statystyczne sugeruj ą, że 
pnv 11 c osoby odwiedzające re ligijne witryny WWW mogą być w sta-
111 c swego rodzaj u «Sza leństwa zakupowego», chwytając i wybierając 

•klllcnty re ligij ne, pasujące do ich osobistych gustów. Tendencja ze 

„. ( '\', 13 1. 

-• I )ukumenty Kośc i oła podejmują także temat „zdrowej fonny popularnej rozryw-
1", k tórą przybliżać ludziom ma właśnie Kościoła . Taka rozrywka może służyć dobni 

l / h1wicka - gromadzi rodziny, pomaga rozwiązywać codzienne problemy, podnosi na 
1l11chu chorych, samotnych, starszych, łagodzi monotonię życia. Zob. ESSP, 9. 
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strony niektórych katolików do selektywności w uznawaniu naucza
nia Kościoła jest uznanym problemem w innych kontekstach; potrzeb
ne jest więcej informacji na temat tego czy, i w jakim stopniu, problem 
ten wzmacniany jest przez internet"62 . 

Fakty a wartości 

W dobie pośpiechu , ulotności informacji to, co trwałe , tradycyjne, 
odwieczne i niezmienne, np. słowo Boże lub inne wartośc i są zagro
żone odrzuceniem. Pojawia się również często mylne przekonanie, że 
ważne są jedynie fakty, a nie wartośc i 63 . Traktuje się niekiedy Ewan
gelię jak każdy inny przekaz, który ma znaczenie chwi lowe i z czasem 
traci na aktualności. W momencie jednak, gdy wartości „zostają za. 
ciemnione, samo nasze człowieczeństwo ulega pomniejszeniu i czło

wiek łatwo traci sprzed oczu swoją nadprzyrodzoną godność' .... 
W tym kontekście wyłania się ważny aspekt zastosowania środków 
spo ł ecznego przekazu w duszpasterstwie. Fakty są elementem infor
macji , a wartości - formacji. Ewange lia zaś jest ni e tylko informacją, 
ale ma w sobie wartość, mającą duży wpływ na formację człowieka. 
Wierni oczekują od duszpasterzy wyjaśnienia znaczenia Bożych słów. 
O wiele trudnej jest dobrać odpowiedni środek masowego przekazu, 
wiarygodnie ukazujący sens wartości chrześcijai\skich ni ż same dane 
historyczne. Często jednak traci s i ę czas na spory o fakty, które 
w duszpasterstwie też są potrzebne, ale nie są ważniejsze od właści

wego znaczenia Ewangelii i jej odniesienia do życ ia osobistego. 

Nie medium, ale treść 

Ludzie szukają nowych metod zgłębiania formacji duchowej. Od
powiedzi na pytania dotyczące tego, która telewizja czy radio są ku 
temu dobre i wartościowe szukaj ą w Kościele. I tu tkwi pewne zagro-

62 Papieska Rada ds. Środków Społecznego PrLekazu, Ko.~:ciól a Intemet (Kl), 9. 
63 Zob. B. Zeler, U. Żydek-Bednarczuk, /-/omo communicans w Swiecie wirtualnym, 
w: B. Konopka (red.), Człowiek a światy wirtualne, Katowice 2009, s. 90. 
64 Jan Paweł II , Internet - nowym forum ... , art. cyt., 4. 
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1111 " Dylemat ten, w kontekście zastosowania mediów w duszpaster
!WI ·. jest słuszny i konieczny do zasygnali zowania. Pojawia s i ę bo
i 111 wątpliwość, czy duszpasterz może sugerować wiernym, które 

!l llldium masowe służy rozwojowi duchowemu i moralnemu. Każdy 
11!1"1.pasterz oceni sam we własnym sumieniu, jak w tej kwestii należy 

I zuch ować. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku polskich 
1 ~ 1 odków medialnych można zaobserwować dużą rozbieżność i brak 
111 l 11ośc i. Tworzą s i ę podziały w społecznośc i kośc ielnej na zwolenni-
1 t w i przeciwników jednej czy drugiej prasy lub telewizji katolickiej. 

"'<.:!k ie spory społeczne, dotyczące kwestii moralnych , etycznych 
t 11 vilro), społecznych (obrona krzyża) , politycznych (wybory prezy
d nek ie), narodowych (katastrofa lotnicza pod Smole1\skiem), prędzej 
1 ty później będą widoczne w tym, kto z jakiego medialnego środowi-

' ' s iQ wywodzi, kto, co czyta i czego słucha. Warto zatem ni eustan-
111 • przypominać o wytycznych Kościoła , o rzeczywistym przeznacze-
11 lu mediów katolickich: „muszą służyć dobru wspólnemu, to znaczy 
WNpi c rać prawo wszystkich do informacji i być głosem wiarygodnym, 
oli •uwikłanym w niczyje interesy, zarówno polityczne, jak i ekono-
111 1 ·1.nc"65. 

ll y rzeczyw i śc ie media służyły budowaniu jednośc i i osobistej 
i111 chowej formacji , warto skupić się na proponowaniu konkretnego 
lll111u , lektury, artykułu, audycji, maj ąc j ednak przy tym zawsze na 
WtglQdzie ograniczone zaufanie co do zgodności zawartości meryto-
1 y ·zncj z nauczaniem Kościoła. Niektóre publikacje o charakterze re
ll 14 ii nym niestety zawierają błędne idee, przed czym ostrzega Kościół 
w d11k umencie Kongregacji Nauki i Wiary pt. Instrukcja o niektótych 
r1,1'/1Cktach wykorzystywania frodków społecznego przekazu w promo
r/I 11rwki i wiary66

. 

•- PSI', 88. 
M / ob. Kongregacji Nauki i Wiary, lnslrukcja o niek1ó1ych mpektach wykorzystywa-
11 /<1 .frodków ~po/ecznego przekazu w promocji nauki i wimy, w: W lrosce o pełnię 
l!'lorv 1966-1994, Z. Zimowski, J. Królikowski (tłum.) , Tarnów 1995. 
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POSTULATY ETYCZNO-PASTORALNE 
DLA DUSZPASTERZY 

W związku z powyżej przedstawionym obrazem zastosowania 
środków społecznego przekazu w duszpasterstwie, a także wynikają

cych z tego tytułu zagrożet\ , warto zaproponować formy udoskonale
nia wzajemnej współpracy. Te wytyczne o charakterze etycznym i pa
storalnym przede wszystkim ski erowane są do duszpasterzy. Co 
jednak ważne, bez współpracy ludzi mediów oraz pozostałych wier
nych, otoczonych troską duszpasterską zaangażowanie samego kapła
na może okazać s i ę mało skuteczne. 

Celem poniższych postulatów jest także ukazanie potrzeby powo
łania środowiska ludzi - w obręb i e Kościoła i mass mediów - kierują

cych s i ę zasadami etyki dziennikarskiej. Owszem, obowiązują one 
główn ie dziennikarzy, ale ni e ty lko, odnoszą się także do odbiorców. 
Ci, którzy znają co najmniej podstawowe wymogi dobrego komu nika
tu medialnego wiedz<L czego wymagać od jego nadawców oraz jakiej 
tTeśc i szukać dla własnego rozwoju. 

Dialog ze wspólczesną kulturą 

By przekaz Ewangelii za pomocą środków społeczn ego komuni
kowania służy ł formacj i, konieczny jest dialog Kościoła ze światem 
kultury. Tylko w tym klimacie możli we jest tworzenie dobrych pomo
cy duszpasterskich z wykorzystaniem nowej techniki. 

Kośció ł na dialog był i j est. nieustann ie otwarty. Do takiej postawy 
zachęca „od samego początku głoszenia Ewangelii"67

. Ten dialog wy
nika z natury Kościoła - „Bóg bowiem, objawiając się ludowi swemu 
aż do pełnego okazania s i ę w Synu Wcielonym, przemówił stosownie 
do stanu kultury właściwego różnym epokom"68 . Kościół poznając 

więc poszczególne kultury, narodowości, za pomocą środków i metod 

67 FR, 70. 

'" KDK, 58. 
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dl l ·h społeczności charakterystycznych, głosił orędzie ewange-
m ' . .Jest to dlatego tak ważne, ponieważ „w dialogu z różnymi kul

i 111 n1i Kościół był i pozostaje gwarantem podstawowych wartości 
11tl1l ich"69

. W kontekście zastosowania środków społecznego komu-
1 I iwania w duszpasterstwie dialog ten oznaczałby przede wszystkim 
1 I trl ość na wiedzę o współczesnym człowieku70 . Kapłan , stając 

l J I• I decyzją i wyborem zastosowania np. pomocy multimedialnych 
d11 • ·lów duszpasterskich, zadaje sobie najpierw pytanie o tożsa-
111 1 ~ i mentalność odbiorcy . .Jest to bowiem człowiek, który dojrzewa 
I l': ra sta w kulturze medialnej . Wątki serialowe, kinowe, czy te obec-
11 programach rozrywkowych, ale także pseudokulturowych i pseudo-
1111hl icystycznych stają się rzeczywistym udziałem rodzin, ludzi mło
d ·h i starszych. A zatem tematy poruszane przez media, a dotyczące 
111 1 rulności i kultury człowieka, powinny być obecne także na ambo-
11 t 11

• Zagadnienia lansowane - lub narzucane - przez popkulturę, kul-
1111 • masową obecne na ekranach telewizyjnych czy w prasie, już nie 
I li o kolorowej, mogąjednak prowadzić do Ewangelii, ale tylko wte
il , •dy nie są lekceważone i są odpowiednio zinterpretowane. Poraż
l 11 1 •romną wydaje się być rozbrat między tym, czym żyje człowiek, 

1 I 111 , co słyszy on na ambonie. Kościół musi prowadzić dialog 
·zlowiekiem. Jego zagubienie - już współcześnie zdiagnozowane -

I I ·o s ię nasili , gdy po usłyszanej homilii czy po spotkaniu grupy 
111 llitewnej dojdzie on do wniosku, że to, czym żyje (problemy finan

w ·, zawodowe, rodzinne) dla Ewangelii i nauczania Kościoła jest 
1il 1 ·'. Słowo Boże jest przecież Dobrą Nowiną. Jej odbiorcy nie mogą 
11 I niej uciekać, jak niestety często się to dzieje. Duszpasterz, który 

. Kawecki, Dialog Kościola i kultwy, „Ateneum Kapła1\skie" 2009 z. 2, s. 272. 

1'01.nanie prawdy o człowieku , o jego naturze jest - jak określił prymas kard. Stefrm 
yN1 li ski - „w ielkim ratunkiem dla świata współczesnego''. Zob. S. Wyszy1\ski , 

I 11 w1ie w bazylice Jasnogórskiej (2. //.1956) (fragm.), w: K. Klauza (oprac.), Koś-

1 /1 /I 111edia, Warszawa 2002, s. 59. 

I 1·11k t eż można rozumieć pośrednie zastosowanie środków społecznego przekazu 
duszpasterstwie. Kapłan korzysta z mass mediów, zwłaszcza z tel ewizji , prasy, 

11l •111 .: lu, by wiedzieć, czym w danym czasie żyje społeczeństwo, a zwłaszcza para
] t, 1 której posługuje. 
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stara s i ę zrozumieć człowieka, a także współczesną kulturę, będzie 

wiernym pomaga ł w budowaniu wewnętrznej spójności egzystencjal
nej , której fundamentem jest jedność życia i Ewangelii. 

Dialog z kul turą zakłada także dojrzałą konfrontację z nią. W wielu 
przypadkach ukazuje ona błędną koncepcję człowieka . Oparta na nie
jasnych, iluzorycznych, a przede wszystkim często sprzecznych z ludz
ką naturą zasadach, nic sprzyja budowaniu i umacnianiu wartośc i takich 
jak rodzina, wychowanie, samowychowanie oraz umiej ętne ocenianie 
zjaw isk. W tym kontekśc ie warto dodać, i ż ważne j est, by z jednej 
strony mieć wi edzę na temat wspólczcsnych kulturowych uwarunko
wań rozwoju człowi eka , a z drugiej trzymać s ię tradycji - antropolo
gicznej wizji człowieka , fundamentem której jest Biblia n 

Formacja do dobra 

Telewi zja prezentuje to, co proste, ła twe, w tym także dużo zła, 

a ntywartości. W tym kontekśie i e William Bennett (minister edukacji 
w admini stracji Ronalda Reag~na) wysunął tralhy wniosek: „Ludzie 
( ... )jakby zapomnieli , że dobro wymaga c iąg łej zachę ty, a z ło tylko 
przyzwolenia""- Do dobra zatem ni eustanni e trzeba s i ę formować, 

kszta ł c ić i dojrzewać. Proces ten zakłada wysiłek i sta le uki erunkowa
nie woli na akt formacji ku dobremu. Dotyczy to t akże wychowywa
nia nadawców oraz odbiorców do dojrza łego przekazywania oraz od
bierania komunikatu medialnego. A taka formacj a - zwłaszcza 

w obecnym kontekście kulturowym duszpasterstwa - jest konieczna, 
o co wielokrotnie ape lował Jan Pawe ł li "- Formacja taka powinna 
zawierać elementy edukacji medialnej , a także etyki dziennikarskiej. 
Już na Soborze Watykat\skim li wyraźne zaznaczono, że praca czło-

72 Wiciu pastoralistów podkreśl a także konieczność powrotu do Biblii i Trndycji -
źródeł chrześcij ań st wa, np. o. prof. Viktor Schurr. Zob. W. Radowski , Kryzy.~· i odno
wa przepowiadania Słowa Bożego w ujęciu Viktora Schurra, „Studia Rcdcmptory
stowskie" 2008 nr 6, s. 230-238. 
73 W. Bcnnet, cyt. za: J. Petry-Mroczkowska, Ame1ykwiska kultura masowa (cz. 2), 
„W drod?I'" 1999 nr 6, s. 77. 
74 Zob. W. Łużyński , Przes/a11ie społeczno-moralne Jana Pawła Il do Polaków. Ma
teriały do wykładów nauki społecznej, Tomń 2008, s. 146- 148. 
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I ka z udziałem pomocy technicznych na rzecz tego, by ziemia 
,p 1 1.ynosiła plony i stawała się godnym mieszkaniem dla całej rodziny 

h1dzkicj" wpisana jest głęboko w zamys ł Boży. Człowiek „tym sa-
111 ni doskonali leż samego siebie, a równocześnie wypełnia wielkie 
Jl1 f. kazanie Chrystusowe oddania s ię na służbę swym braciom"75 • 

ychowanie do krytycznego odbioru mediów 

Duszpasterstwo stwarill okazję do formacji medialnej. Kapłan , któ
p1-tywołuj e podczas homilii tytuły dobrych książek, poezji, fi lmów 
·zula wiernych na piękno i dobro. Ukazując także ewangeliczne 

, •l1wasty" w mediach, skłania także odbiorców ku postawie krytycznej. 
Jlo lawa ta stanowi o sile parafii, gdyż wierni, którzy mądrze korzystają 

środków społecznego przekazu potrafią odróżnić dobro od zła, są 

I• ;, bardziej odporni na różnego rodzaju manipulacje. K1y tycyzm nie 
UN I jednoznaczny z nieufnością, ponieważ jego natura jest dynamiczna, 
klonia człowieka do dociekliwego poznawania. Nie jest biernym, bez-

111 ś lnym, emocjonalnym wydaniem osądu względem przekazu, lecz 
1 l"klcm rzetelnej analizy. Wychowanie do krytycznego odbioru me-
11 1 iw jest dłuższym procesem - wymaga prowadzenia tych, którzy uka
IJ, na jakich zasadach należy dobi erać program telewizyjny (przez ro-

t li ków, duszpasterzy, nauczycieli, medioznawców, etyków). 
Krytyczna postawa względem mediów to nie ty lko umiejętność 

V hi crania konkretnych stacji, audycji, lektur, służących rozwojowi 
Ili · •ra lnemu człowieka , lecz także zdolność oceniania zjawisk pre
•1>1 owanych w mass mediach, ustosunkowan ia się osobistego do 

p11.cdstawianej sytuacji, głoszonych pog lądów. Dotyczy to treści poli-
1 ·mych, religijnych, ale także kulturowych. 

W kontekście duszpasterstwa warto zatem zwrócić szczególną 
11w11 · ~ na kulturę, o co apelował Jan Paweł Ił : „Wobec rozwoju kultu
' , klóra s ię odznacza oderwaniem nie tylko od wiary chrześcijań skiej , 

11 1 • wr~cz od wartości ludzkich („.) Kościół jest w pełni świadom tego, 
j11k pilne z punktu widzenia duszpasterskiego jest poświecenie kultu-

1 llK , 57. 
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rze specjalnej uwagi"76 • Krytyczny odbiór mediów to umiejętność 

rozpoznawania w przekazie medialnym cech kul tury odpersonalizo
wanej , która pozbawiona jest koncepcji człowieka jako osoby, ukic· 
runkowani a nie na j ego dobro, lecz na korzyśc i , np. na tuty handlowej. 
Stąd też jej nośnikiem są treśc i skłani aj ące do konsumpcji , hołduj ące 
wręcz prymitywizmowi"- Innym niebezpieczet\stwem medialnym są 
przekazy charakterystyczne dla tzw. kultuty fun kcjonalnej i utylitary
stycznej , którą charakteryzuje irracjonali zm, rezygnacj a z poszukiwa
nia obiektywnej prawdy, a w konsekwencj i także komercjalizacja 
i markety zacja. Człowiek utożsamiany jest więc z rozrywką, sensacją. 

Warto także zwróc i ć uwagę na coraz ba rdziej rozpowszechnianą kul
turę zdesakra lizowaną, której jednym z oznak jest zanegowanie war
tośc i chrześcij at\skich jako podstaw humanizmu . Sacrum jest ośmie· 
szane i staw iane w opozycji do pro/i111um"-

Krytycyzm odbioru obok umiarkowania i jego se lektywnośc i jest 
elementem tzw. ascezy medialnej . A środowiska oraz dz ia łania dusz· 
pasterskie stwarzają odpowiednie warunki i przestrzeń do formowania 
tej postawy, która motywowana jest koniecznośc ią wyboru wi ększego 

dobra. Wobec siln ie pos tępuj ącego wpływu mediów na decyzj e i dzia
łanie człow i eka potTZeba kszta łtowania wiernych do ascezy jest bar
dzo duża. Jest także drogą do samodyscypliny, samokontroli, poświę

ceni a wartośc i niższych dla wyższych , co z kolei prowadzi do 
wolnośc i , czyli większej odpornośc i na manipulację'" · 

Formacja do dojrzalej apologetyki 

Przygotowywanie wiernych i duszpasterzy do odpowiedzia lnego 
korzystani a z mass mediów w Kośc ie l e winno obejmować także przy
gotowanie do dojrzalej apologetyki . Środki spo łecznego przekazu 

" ChL, 44. 
71 Zob. W. Kawecki , Próba diagnozy wspólczesnej kultwy , „Studia Rcdemptorystow
skie" 2008 nr 6, s. 146. 
78 Zob. tamże, s. 147- 148. 
79 Zob. M. Drożdż, Media - 1t'.ychowanie - asceza, ,.Śl ąski e Studia Historyczno-Teo
logiczne„ 2006 z. 2, s. 360-363; A. Lcpa. Media a pos/awy, Lódż 2003, s. 121. 
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I il 11 współczesny areopag stały się miejsce wymiany wszelkich idei 
I• łnych światopoglądów, często bardzo sprzecznych z nauką Koś-
11111 . W tym kontekśc i e Kościół i media stoją po przeciwnych stro-

11 11 !1 , kierują s i ę odmiennymi celami80 . Duszpasterstwo XXI wieku 
11 powinno lekceważyć tej społecznej sytuacji, gdyż wielu wier
!IV h, doświadczając tego rozbratu, nie wie, w jaki sposób reagować. 

111 le' zatem w tym kontekście zwrócić uwagę na formację ku dojrza
ł> ll po ł ogetyce81 . Formacja chrześcijan w tym kierunku jest fllnda-
111 11l 11 łn a. Znajomość nauczania Kościoła , uzupełniana na bieżąco 

dzn religij na zwiększają krytycyzm odbiorcy, wrażliwość na nie
lliilWdziwe informacje . Świadomy odbiorca szuka odpowiedzi na 
11111 t uiące pytania w wielu źródłach , by doj ść do prawdy. Nie wszyscy 
I• il nuk są przygotowani do intelektualnej anali zy danego zjawiska 
il111y ·zącego Kośc ioła przedstawionego w mass mediach. Często 

it'liY szukają podpowiedzi we wspólnotach, społecznośc iach dusz
\1 •Hlcrskich. Zanim zabiorą głos w swoim środowisku , wolą niekiedy 
ii i jp icrw usłyszeć i poznać zdanie swojego proboszcza. Takie zjawi

ł 11 sygnalizuje, że jest potrzeba, by Kościół stawa ł s i ę także miej-
''" i'ormacji medialnej. Duszpasterz, który cieszy s i ę dużym auto-

1 y ł u l cm może w rzeczywistości wiele dobra w tej kwestii poczynić. 

Nu snmej obronie czy ochronie prawd aktywność chrześcijańska nie 
1110>.c s i ę zakończyć" . 

W kontekśc ie apologetyki warto zasygnalizować sytuację , gdy do
l hodzi do przewinienia ze strony łudz i Kościoła, a jego przeciwnicy 
1tll lj11 podstawy do oskarżenia. W tym przypadku działalność duszpa
l iska może być miejscem i okazją, by wiernych uczyć właściwej 

/ 11h . G. Lęcicki, Referat wygłoszony podczas 26. Ogó/11opolskiego Sejmiku Rodzin
w·un 111 Rzeszowie (7.11.2009). 

li / 11h. R. Hajduk, Apologetyka pastoralna, Kraków 2009. 
• Wurlo w tym miejscu przywołać postać Duszpasterza Tys iąc lecia kard. Stefana 

)'!ł1.y i'1 skiego, który jako młody kapłan w latach 30., czyli w okresie wytężonej pra-
1 y d1iL:rmikarskiej i redaktorskiej apelował, by prasa katolicka nic ograniczała s i ę 

wy 1t1cznie do apologetyki , ale powinna podejmować własne inicjatywy głoszenia 
I w1 11 1gclii. S. Wyszyński , Spo/ecze1/stwo i prasa a wychowanie młodzieży, „Ateneum 
I 11 plH1'iskie" 1933 nr 32, s. 180. 
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względem tego typu sytuacji postawy, a więc : nie ucieczka, nic zata
janie informacji , tuszowanie, nie bagatelizowanie problemu, lecz rze
telna informacja83 . Zadanie to niewątpliwie trudne, ale konieczne do 
przepracowania w Kościele . 

Znamienne dla duszpasterstwa jest to, że media są „darem Bożym" 
i że Jan Paweł li pracę dziennikarza porównał do swojej pasterskiej 
posługi w Kościele. Naturą mediów oraz ludzi pracujących w nich jest 
dobro: „Misją prawdziwego dziennikarstwa jest uszlachetniać dusze, 
budzić wrażliwość na bolesne miej sca epoki, umacniać najwyższe 
wartości. To zadanie stało przed dziennikarstwem przez stulecia i za
wsze będzie aktualne. Nic można mówić o prawach człowieka, zapo
minając o prawie do obrony przed demoralizacją"84 . Niestety, niemal
że codziennie można zauważyć wiele przypadków naruszeń zasad 
etyki dziennikarskiej w mediach. Wolne od etycznie złych postępo
wań nie są także formy stosowania środków społecznego przekazu 
w Kościele. 

Poważną przeszkodą w wykorzystaniu środków społecznego prze
kazu w duszpasterstwie jest brak zaufania do mediów. Często jest to 
niestety postawa charakterystyczna dla ludzi związanych z Kościo
łem. Ta ostrożność względem mediów z jednej strony jest zrozumiała, 
gdyż wynika z potrzeby dystansowania s ię od tych środków społecz
nego przekazu, które często zniekształcają lub ośmieszają doktrynę 
Kościoła. Z drugiej zaś, treś ci te nie stanowią żadnych podstaw ku 
temu, by zrezygnować z korzystania z mass mediów w duszpaster
stwie. „Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał 

tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia 
i doskonali" - pisa ł Paweł VI" . Odpowiedzialność względem przeka-

81 Zob. M. Przybysz, Crisis management w Kościele. Zarządzanie klyzysami „ od 
zakrystii' ', „Homo Dei" 2009 nr 4, s. 55-70. 
84 T. Lyko, Media i tran~formacja społeczna: przypadek Ukrainy, w: Za wolność 
waszych i naszych mediów, Wrocław 2006, s. 26. 
85 Paweł VI, Evangelii nuntiandi (EN), 45. 
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w1111ia światu Ewangelii jest znacznie ważniejsza niż osobiste prze-
11111 111ia i uprzedzenia. Należy raczej wzmacniać postawę zaufania niż 

li u l'n ośc i 86 . Wielokrotnie wypowiadał się na ten temat Jan Paweł 11, 
1 1111 l krcś l ając wyraźnie , że „wykorzystanie tak potężnych środków,ja-
1 11tl dysponuje dziś człowiek, wymaga wielkiego poczucia odpowie
il u lnośc i ze strony wszystkich zainteresowanych. Mówiąc słowami 
li 1111k cji duszpasterskiej z 1971 r. , środki przekazu są «martwymi 

llll l ~~dz iami». To, czy będą służyć celom, dla których zostały nam 
11 1 111 ~. za l eży w wielkiej mierze od mądrości i poczucia odpowiedzial-
1111 ·i, z jakimi będziemy je wykorzystywać"87 . 

W kontekście zastosowania środków społecznego przekazu w Koś
' I , zarówno media, jak i etyka jawią się jako szczególny rodzaj 
111>.hy"' . Środki społecznego komunikowania, „licząc się z wymoga-

1111 ryki , muszą służyć budowaniu życia bardziej ludzkiego"". Koś-
1 h I, mając na uwadze to, że „świat współczesny skłonny jest sprowa
il I człowieka jedynie do wymiaru horyzontalnego"'° rozumie, że 

"pólpraca ze środkami społecznego przekazu ma szansę odzyskać 
1 lowicka, uratować go. 

Wytyczne, dotyczące wychowania do odbioru mass mediów oraz 
1 w11 11gclizowania i katechizowania za ich pomocą, praktykowane 

duszpasterstwie oraz w środkach społecznego przekazu mogą bar-
111 '.i przybliżyć człowieka XXI wieku do Kościoła. By jednak ta sym
lil 11 11 Kościoła i mediów przynosiła dobre efekty, konieczne jest zaan-

11 >.owa nie zarówno ludzi świeckich, jak i duszpasterzy. Chrześcijanin 
d11chowo uformowany, dojrzały, dbający także o rzetelną wiedzę 

/ oh. S. Frankiewicz, Odpowiedzialna.fr, wspólpraca, zaufanie, „Więź" 1992 nr 11 , 
\(1 , 

" 11111 Paweł Ił , ŚJVdki spolecznego przekazu w służbie jedno.~ci i postępu rodziny 
//111 kf1·;. Orędzie na 25. Świalowy Dzie1I ŚrodkówSpolecz11ego Przekaw (24.01.1991) , 

/J;;ie1111ikarstwo według Jana Pawia li, M. Miller (red.), Warszawa 2008, s. 121. 
!11 11 l'awcł li , Przemówienie do uczestników zebrania Europejskiej Unii ds. Radia 

f I I 04. I 984) , w: Dziennikarstwo ... , art . cyt. , s. 54. 
J1 111 Paweł II , Audiencja dla dziennikarzy p rasy zagranicznej we Włoszech 

( 1Jll . 1984), w: Dziennikarstwo ... , art. cyt, s. 42. 
llM.8. 
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religijną - nic l ęka s ię nowych metod przekazu. Odważnie korzysta 
z nich, mając pełną świadomość ich za let i możliwości oraz braków 
i pułapek. Kapłan zaś , świadomy tego, że jego parafianie „zarządza· 

ni", kuszeni, manipulowani, kształcen i są przez media, otwiera s ię na 
nie, na formację ku poznawaniu ich mechanizmów, by w ten sposób 
być bliżej człow ieka" . 
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Streszczenie 
Współczesne środki przekazu coraz częściej są używane w działalności 

pastoralnej Kości oła. W prezentowanym opracowaniu podjęto analizę zasad 
etycznych obowiązujących w mediach pod kątem wykorzystywania ich do 
celów duszpasterskich. Przedstawiono równ i eż obraz współpracy i wzajemne
go przenikania s i ę tych dwóch środowisk , wykazując przy tym na zagrożenia 



~ 1 11dki ~po l ccznego prLckazu w duszpa~tcrstwic. Etyczna analiza re lacj i 11 5 

I •g(1 płynące. Zaproponowano również wytyczne pastoralno-dziennikarsk ie 
dlu l1bu środow i sk, mające na celu polepszenie wzaj emnej współpracy, a ty m 
1011 11 y m zw ię kszenie skutecznośc i przekazu ewangelicznego. 

Iowa kluczowe: etyka mediów, działalność duszpasterska. 

Summary 
Con tcmporary mass media arc morc and morc o ften used in the pastora! 

lll l•vity of the Church. In the presentcd study thcre was undcrtaken the analy
•IN ~1r cthica l rules in cffcct in media regarding their usage for pas tora ł goals. 
I h ·re was also presented the inrnge of coopcration and mut'ual penetration of 
lhcsc two cnvironmcnts, showing the thrcats that rcsult from this. Thcre wcrc 
11hm suggcstcd the pastora l-j ournalistic guidclincs for both environments, 
11l n1ing at the improvcmcnt of mutual coopcration, and thus the increase of 
Ili • c ffcc tiveness of gospel medium . 

k l'Y worcls : media cthies, pastora I activi ti es. 


