
SPOTKANIE 2 

FUNKCJE MASS-MEDIÓW 
Pytania: 

 Na czym polega specyfika mediów oazowych? Jak powinniśmy realizować funkcje 

massmediów? 

 Jakie wyzwania dla nas niesie pojawienia się wirtualnych światów? Czy Pan Bóg jest 

obecny w wirtualnym świecie? Czy w sieci można stworzyć wspólnotę? 

 Rola mediów oazowych w kształtowaniu nowego człowieka. 

 W jakim stopniu wykorzystujemy media w pracy Ruchu Światło-Życie? Co można by 

zmienić w funkcjonowaniu już istniejących dzieł? 

Teksty do pracy 

TERMINOLOGIA 
Mass media to inaczej mówiąc środki masowego przekazu czy środki społecznego 

komunikowania o szerokim zasięgu. Na owe środki składa się obecnie wiele elementów, którymi 

miedzy innymi są: prasa, telewizja, radio, publikacje książkowe oraz coraz popularniejszy 

Internet. Media uważane są za pośredników pomiędzy wydarzeniami, które mają miejsce na 

świecie a społeczeństwem. Rozwój mass mediów nastąpił głównie na przełomie 

dziewiętnastego i dwudziestego wieku, zaś wkrótce stały się nieodłączną częścią życia niemal 

każdego człowieka jako element kultury masowej. 

W języku dokumentów Kościoła związanych z mediami używa się pojęcia środki 

komunikowania społecznego. 

Obecny podział władzy dzieli się na trzy elementy, którymi są władza sądownicza, wykonawcza 

i ustawodawcza, coraz częściej jednak wyodrębnia się czwarty rodzaj władzy, którą są środki 

masowego przekazu. Traktuje się ją obecnie, jako bardzo ważny element życia społecznego, 

który ma wpływ na pozostałe władze, jakie funkcjonują w danym państwie. 

CZY GŁOSZENIU EWANGELII SĄ POTRZEBNE NOWOCZESNE ŚRODKI PRZEKAZU? 
Społeczeństwo jest dziś grupą ludzi, do których znów trzeba docierać przez obrazy (Nowa Biblia 

pauperum). Samo mówienie jest najbardziej ubogim środkiem. Chrystus, gdy przemawiał, także 

używał znaków, odwoływał się do obrazów, dostosowywał przekaz do odbiorcy. 

Sobór Watykański II stwierdza: „Aby właściwie posługiwać się tymi środkami, jest rzeczą zgoła 

konieczną, by wszyscy, którzy ich używają, znali zasady porządku moralnego i ściśle je w tej 

dziedzinie wcielali w życie”. Porządek moralny, na który powołuje się Sobór, to prawo naturalne, 

które obowiązuje wszystkich, ponieważ wpisane jest w ich serca” (por. Rz 2, 15) i zawiera 

nakazy służące realizacji człowieka. Dla chrześcijan ponadto prawo naturalne ma wymiar 

głębszy, znacznie pełniejszy. Chrystus wyraża najgłębszy sens ludzkiej wolności, dzięki której 

możliwa jest — w świetle Jezusa Chrystusa — prawdziwie moralna odpowiedź na wezwanie „do 



formacji sumienia, tak by stało się ono przedmiotem nieustannego nawracania ku prawdzie 

i dobru”. 

W tym kontekście środki społecznego przekazu mają do wyboru dwie — i tylko dwie — drogi. 

Albo pomagają człowiekowi wzrastać w poznaniu i w praktyce prawdy i dobra, albo stają się 

siłami niszczącymi, które sprzeciwiają się pomyślności człowieka. W szczególny sposób dotyczy 

to reklamy. 

MEDIA NIE SĄ MORALNIE DOBRE LUB ZŁE 
Oddziaływanie mediów na człowieka to długofalowy proces. Nie bez przyczyny się mówi 

telewizja – złodziej czasu, niweczy stosunki między ludźmi, źle wpływa na dzieci itp. Gdy mówi się 

o tych problemach, nie wskazuje się na jeden konkretny program, na dany moment, ale na 

długotrwałe oddziaływanie. (Dlatego to jest tak trudne do wykrycia). Po pewnym czasie prasa 

radio, telewizja, w niektórych przypadkach komputer, stają się tak dalece wiążące, że nie 

jesteśmy się w stanie od nich uwolnić. Wpływają nie tyle przez słowa, ile przez sam fakt 

nieustannego oddziaływania i nacisku. Wpływ mediów na ludzi może być: bezpośredni, 

kumulatywny i podświadomy. Jego skutki na tych płaszczyznach możemy prosto zobaczyć. 

Oglądasz, czytasz, to wywołuje irytację, chcesz odreagować. Gdy nie odreagujesz, ale przyjmiesz, 

będzie w dłuższym czasie następować kumulacja treści. One się zagnieżdżą, potem nie będą 

odczuwalne. Wreszcie trzecia płaszczyzna – działanie na sferę, której nie rejestrujemy. 

Media działają w sposób skuteczny – zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. To, w jakim stopniu 

mogą one wpływać na życie człowieka, zależy od jego psychiki (skłonność do reakcji, 

tendencyjność w podejmowaniu decyzji, filtr informacyjny), cech osobowych (podatność na 

wpływy itp.), postawy wobec mediów (akceptacja lub obojętność, przeżywane głębokie więzi 

z innymi ludźmi, poziom kulturalny i wychowanie). 

Postawa jest to względnie stałe, pozytywne lub negatywne, ustosunkowanie się człowieka do 

konkretnego przedmiotu. Postawa z definicji kształtuje intelekt, wolę, rozum itd. W niej angażuje 

się cały człowiek. Media są zdolne pozytywnie wpływać na postawę człowieka. W następstwie 

wpływu pozytywnego widzimy otwartość na świat, na drugiego człowieka, postawę tolerancji. 

Negatywny wpływ – krytykanctwo autorytetów, bunt, odrzucenie wszelkich wartości. 

Media są doskonałym narzędziem propagandy, i tę świadomość warto mieć. Nie wolno 

podchodzić do nich bezrefleksyjnie. Propaganda zawsze przebiegała torami masmediów: 

zarówno w czasach powojennych, jak i po 1989 r. Można zauważyć obecnie szczególnie niską 

odporność na treści, które chcą nam przekazać dysponenci. Postawa ta jest groźna dla rozwoju 

jednostki. Czyni ona ją otwartą na wszystkie treści bez użycia krytyki. Z tego wynikają: naiwność 

polityczna, brak zdrowego krytycyzmu w stosunku do treści propagandowych, przypisywanie 

mediom niekwestionowanego autorytetu. Wystarczy przysłuchać się słowom: bo w telewizji 

mówili, w gazetach pisali... Podobnie jest z reklamą. Zazwyczaj nie tłumaczy się zasad działania 

mediów. Ciężko nam w to uwierzyć, że niekoniecznie to, co w telewizji jest pokazywane, jest 

prawdą. Na obszarze kościelnym działanie to widzimy przez funkcjonujący w społeczeństwie 

zniekształcony obraz Kościoła, liberalizację zasad moralnych. Taki wpływ wywierają emitowane 

badania opinii publicznej. W telewizji tak mówili, to ja nie chcę być staromodny i zacofany, chcę 

być z większością. 

Postawa automanipulacji polega na przyzwyczajeniu człowieka, że jest przedmiotem 

manipulacji. Chodzi o to, by człowiek sam stwierdził, że jest mu dobrze w niemyśleniu. Woli, by 



inni myśleli za niego. Jest mu podawane wszystko, a on się godzi na manipulację. Przestaje 

myśleć, suwerennie przekazuje swoje życie jakimś mediom. Szuka sensacji i jest mu z nią dobrze. 

Automanipulacja ogranicza zdolność własnej oceny postępowania. Pogłębia krytycyzm 

wskazany przez dysponentów manipulacji. Przykładem może być tygodnik NIE. Człowiek 

czytający to, powtarza w dyskusjach te same argumenty. Czytelnik zgodził się z tym, by inni 

myśleli za niego. To nie przypadek, że ludzie, czytający ten tygodnik nie są w tanie rozmawiać 

np. z osobami duchownymi, widzą w nich tylko wrogów, z którymi należy walczyć. Jednostka 

zaprzecza istnieniu manipulacji. Człowiek uważa, że jest oświecony, otwarty, chce poznać różne 

stanowiska. Ma on wewnętrzne przekonanie, że automanipulacja ułatwia życie. Za tym idzie 

postępująca uległość jednostki wobec treści emitowanych przez masmedia. Człowiek, który 

zaakceptował automanipulację zaczyna kształcić w sobie zmanipulowaną mentalność, blokującą 

duchowe, religijne, moralne aspiracje jednostki. Człowiek zostaje zredukowany do rzędu rzeczy 

i przedmiotu wykonującego pewne funkcje. Nie ma szans na samourzeczywistnienie w takim 

postępowaniu. Religijność takiej jednostki jest na poziomie prymitywnym. Do kościoła chodzi, 

ale treści tam głoszonych nie przyswaja, bo zgodził się na manipulację. Człowiek zmanipulowany 

cechuje się przeciętnością, zgadza się z otoczeniem, chce mieć święty spokój. 

Z drugiej strony media można wykorzystywać także w dziele ewangelizacji. Niekoniecznie 

będzie to manipulacja. Będzie to świadome podjęcie wyzwania. Jeśli tego nie zrobią katolicy, to 

chętnie się tym zajmą ludzie z Kościołem niezwiązani. Nas tam nie będzie, więc inni nami będą 

rządzić.  

FUNKCJE MASS-MEDIÓW – INFORMACYJNA, ROZRYWKOWA I EDUKACYJNA 
Środki społecznego komunikowania „stanowią dzisiaj jedną z tych wielkich sił, które modelują 

świat”. Pełnią obecnie nade wszystko funkcję informacyjną i rozrywkową, ale wskazuje się także 

na ich zadanie kulturotwórcze, edukacyjne czy ewangelizacyjne. Czy przed mass mediami stoją 

też inne wyzwania, inne misje? 

Świat środków społecznego przekazu wyznacza nowe granice misji Kościoła. (ChL) Z jednej 

strony są one narzędziem ewangelizacji, z drugiej zaś środkiem upowszechniania współczesnej 

kultury, która sama potrzebuje ewangelizacji dla dobra wszystkich ludzi. Kościołowi powierzono 

zadanie głoszenia prawdy, i to zadanie mają również realizować media, zwłaszcza w czasach 

nacisku ideologii liberalizmu etycznego, który głosi, ze nie ma czegoś takiego jak uniwersalna 

prawda, a jakiekolwiek mówienie o prawdzie i służbie wobec niej ma posmak totalitaryzmu. 

Specyfiką mediów katolickich jest podejmowanie wysiłku pokornej służby wobec prawdy, 

kreowanie postawy poszukiwacza, a nie posiadacza prawdy. Żadne pismo, studio radiowe czy 

telewizyjne nie ma monopolu naprawdę i nie jest źródłem prawdy. Każde ma jednak obowiązek 

szukania jej i głoszenia. 

Odkrywanie prawdy, a zwłaszcza życie nią, jest trudnym wyzwaniem. Dramatem współczesności 

jest relatywizacja prawdy. Konsekwencją jest problem relacji między służbą wartościom 

a komercjalizacją: szukaniem sensacji, zwiększaniem zysków za wszelką cenę, zwłaszcza za cenę 

wierności prawdzie. Zadaniem mediów katolickich jest ukazywanie ambitnego i trudnego 

modelu życia właśnie dlatego, że chcą służyć człowiekowi. Fundamentalnym zadaniem jest 

pokazywanie wszystkim – wierzącym i niewierzącym – że Bóg i jego prawo nie są przeciwko 

człowiekowi, jego aspiracjom, dążeniom i marzeniom o szczęściu. Wręcz przeciwnie – te wielkie 

marzenia i aspiracje mogą być zrealizowane tylko przy respektowaniu podstawowych norm 



moralnych wynikających z prawdy uniwersalnej. Jest to szansa ukazania ludziom prawdy jako 

stabilnej podstawy wszelkich programów życiowych. 

Działalność ewangelizacyjna nie jest celem samym w sobie. Celem jest służba światu, służba 

każdemu człowiekowi żyjącemu w świecie. Środki przekazu mogą być przedłużeniem zwykłej 

służby w świecie.  

Czasem nawet dziennikarze wstydzą się tego, że uczą. Łatwiej jest powiedzieć, że się informuje 

i nikogo nie obchodzi, co się z tą informacją będzie dziać, lub ja tylko daję rozrywkę, mnie nie 

interesuje, jak ona będzie odebrana. A jednak musimy sobie uświadamiać, że ta trzecia funkcja 

cały czas istnieje. Środki masowego przekazu uczą przez to, co przekazują, przez każde słowo 

i gest wykonywany na ekranie. Ludzie będą to przyjmować w dobrej wierze lub dlatego, że się 

z tym oswoją. Na kreujących informacje w mediach ciąży duża odpowiedzialność za przekazany 

obraz i słowa. 

Do tego należy dodać okoliczności przekazu, które mogą zmieniać jego treść. Czas, osoby, środki 

itp. mogą zmieniać godziwość przekazywanej informacji. Wnioski są oczywiste – przede 

wszystkim ważne jest wypracowanie postawy krytycyzmu wobec mediów. Postawa ta jest 

pomocna w przejmowaniu tego, co niosą media. W obcowaniu z mediami należy zakładać, że 

ludzie tam pracujący nie mają wyłączności i monopolu w oddziaływaniu na innych ludzi. Prawo 

do niego mają także odbiorcy mediów, wpływając także na postawy dziennikarzy – polemika 

prasowa, spotkania osobiste. Nieraz się nie ma ochoty na reakcję, ale jest ona konieczna, by 

wychować środowisko dziennikarskie. Potwierdzenie swojej niezgody na przekaz pewnej treści 

musi zaistnieć. 

Aby uodpornić się przed negatywnymi wpływami cywilizacyjnego obrazu musimy tworzyć 

środowisko słowa. Tu wrócić trzeba do pojęcia Chrystusa Słowa wcielonego. W społeczeństwie 

zaczyna funkcjonować kultura obrazkowa ikonosfera. My mamy tworzyć logosferę. 

ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU WOBEC PRAWDY 
Katechizm, gdy mówi o środkach społecznego przekazu, nawiązuje do nich w rozdziale 

poświęconym życiu moralnemu, przy omawianiu VIII przykazania. Ono zabrania nam 

fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy, 

w Jezusie objawiła się ona w pełni. Uczeń Chrystusa trwa w Jego nauce, by poznać prawdę, która 

wyzwala i uświęca. Pójść za Chrystusem zatem oznacza żyć duchem prawdy. 

Obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przynagla nas do dawania świadectwa prawdzie 

jako świadkowie Ewangelii. Dziś często nie posługujemy się prawdą przez postawy służalczości, 

pochlebstw, obmawianie, oszczerstwa, nieprawdziwe komplementy, postawy zachęcające 

człowieka do utwierdzenia się w złośliwych czynach. Te wszystkie wykroczenia będą domagały 

się naprawy. 

Prawo do ujawnienia prawdy nie jest jednak prawem bezwarunkowym według nauczania 

Katechizmu Kościoła Katolickiego. Każdy powinien dostosować swoje życie do ewangelicznej 

zasady miłości braterskiej. W konkretnych sytuacjach należy rozstrzygać, czy należy ujawniać 

prawdę temu, kto jej żąda. Miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować odpowiedzią na 

prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, 

poszanowanie życia prywatnego, dobro wspólne są wystarczającymi powodami do 

przemilczenia tego, co nie powinno być znane. Obowiązek unikania zgorszenia nakazuje często 



ścisłą dyskrecję. Nikt nie jest zobowiązany do ujawniania prawdy temu, kto nie ma prawa jej 

znać. Nie jest tak, że pojęcie prawdy jest bezwzględne (Syr 27,16; Prz 29,9-10). Nie każda 

informacja musi być upubliczniana. Jest to troszkę inny pogląd niż obecnie panujący, który 

mówi, że wszystko należy nagłaśniać, każdy ma prawo wiedzieć wszystko. Trzeba umieć 

uszanować granicę prywatności osoby. 

 


