
SPOTKANIE 3 

ZADANIA I CELE DIAKONII KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 
DKS, czyli Diakonia Komunikowania Społecznego, jest czymś, co na ogół ludziom kojarzy się 

z «Oazą w mediach». Ale to określenie nie jest wystarczające – my donosimy! Tak jest, nie 

przeczytaliście źle, donosimy – gdzie można znaleźć Jezusa! Gdzie Go spotkano i gdzie można Go 

szukać! I jeżeli Ruch Światło-Życie można by porównać do wielkiej organizacji (obecnie już nawet 

międzynarodowej!), to DKS na potrzeby tej relacji przyrównam do Agencji Detektywistycznej. 

Nasza misja jest jasna: mamy sprawdzić, czy w owym miejscu można znaleźć Chrystusa.  Agnieszka 

PYTANIA 
1. Jakie zadania mass-mediów powinny realizować oazowe media? 

2. W jaki sposób uświadamiać wielką potrzebę komunikowania, np. między wspólnotami? 

3. Jak pozyskiwać ludzi do diakonii? 

TEKSTY DO PRACY 
Św. Maksymilian M. Kolbe był jednym z tych ludzi Kościoła, którzy bardzo poważnie traktowali 

głoszenie orędzia ewangelizacyjnego poprzez media, stąd jest również jednym z patronów 

naszej diakonii. Jego postawa jest w wielu aspektach niezwykle inspirująca. 

Na pewno zwraca uwagę kontrast ubóstwa życia św. Maksymiliana i jego współpracowników 

i nowoczesnego zakładu drukarskiego z maszynami wartymi miliony złotych. Zawsze 

poszukiwał możliwie najlepszych, najefektywniejszych rozwiązań, ufając, że pieniądze muszą się 

na nie znaleźć. Owocem tej postawy był milionowy nakład „Rycerza Niepokalanej”, radio itp. 

Ludzie – stawiał na tworzenie wspólnoty zakonnej, złożonej z ludzi, którzy głoszenie Dobrej 

Nowiny w mediach uznają za swoją misję. Unikał wynajmowania fachowców z zewnątrz, 

troszczył się o maksymalną niezależność dzieła. Dzięki temu „Rycerz Niepokalanej” nie tylko 

przetrwał trudną sytuację odradzającego się państwa polskiego, ale i intensywnie się rozwijał. 

Modlitwa i doskonała, nowoczesna organizacja pracy, która pozwalała na wysoką 

efektywność podejmowanych działań (zakonnicy przechodzili specjalne kursy zarządzania, 

które na początku XX w. zaczynały być modne). Dziewięć dni adoracji i planowanie kolejnego 

tytułu. Z sukcesem. 

Na pewno warto mieć przed oczami te przykłady, kiedy zaczyna się mówić o oazowych mediach. 

Praca DKS koncentruje się wokół trzech głównych obszarów działalności: 

 rejestracja i opłacanie domen oazowych, wynajmowanie i opłacanie przez Ruch Światło-

Życie serwerów i obsługa serwerów; 

 służba poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa”, prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra), 

służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu, rozwój redakcji i zespołów 

dziennikarskich, fotografów, filmowych itp.; 



 od komunikacji do komunii – formacja do dojrzałego korzystania z mediów, formacja 

diakonijna, miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz 

informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami. 

NAZWA DIAKONII 
Nazwa, która najbardziej wyraża naszą tożsamość i kierunki zaangażowania to Diakonia 

Komunikowania Społecznego. To określenie jest bliższe językom oryginałów dokumentów 

Stolicy Apostolskiej nt. mediów, które najczęściej mówią o komunikacji, a nie tylko środkach 

przekazu. Termin „komunikacja, komunikowanie” to coś znacznie szerszego niż same środki 

przekazu, obejmuje ona także ludzki, a nie tylko medialny, aspekt komunikowania. Pod tym 

określeniem kryje się nie tylko sama idea komunikowania, ale także to wszystko, co wniosła 

kościelna refleksja na ten temat: w skrócie rzecz ujmując w haśle „od komunikowania do 

komunii”. 

Ponadto nauki o komunikowaniu zwracają uwagę iż, przekaz i komunikacja to nie to samo 

(jednostronny kierunek przekazu i obustronny kierunek komunikacji między nadawcą 

i odbiorcą). 

ZADANIA 
Naszym zadaniem jako diakonii jest dostarczanie kawałków puzzli i układanie obrazka zgodnego 

ze stanem faktycznym. Niekiedy z naszego punktu widzenia, z pewnego dystansu, łatwiej jest 

powiedzieć: połóżcie ten kawałek po prawej stronie, a ten z lewej na pewno nie będzie tu pasować. 

Ale przede wszystkim mamy dostarczać wiedzę o życiu i zadaniach Ruchu. 

 Troska o nośnik przekazu (serwer, drukarnia, tworzenie stron); 

 Tworzenie redakcji odpowiedzialnych za funkcjonowanie dzieł komunikowania 

społecznego; 

 Przekaz informacji i jego usprawnianie; Ogłoszenia, informacje o rekolekcjach, 

o spotkaniach. Prezentowanie różnych dzieł oazowych. Opis codzienności Ruchu. 

 Edukacja: wiedza o formacji, budowanie świadomości członków Ruchu (bez 

świadomości trudno mówić o tożsamości), świadectwa; 

 Refleksja/publicystyka: odnośnie sytuacji Ruchu w poszczególnych miejscach 

i środowiskach, propozycje działań czy rozwiązań problemów nie tylko teoretycznych 

i ogólnych, ale w odniesieniu do konkretnego miejsca, ludzi i sytuacji; 

 Wspomaganie tworzenia archiwów diecezjalnych, dokumentowanie życia Ruchu 

w diecezji, rejonie czy parafii; 

 Formacja i budowanie wspólnoty rzeczywistej wśród członków diakonii i szerszej na 

sposób właściwy mediom; 

 Budzenie świadomości medialnej u członków Ruchu (i nie tylko). 

DZIAŁANIE W SPOSÓB WŁAŚCIWY MEDIOM – DZIENNIKARSTWO 
Misją diakonii jest głoszenie Dobrej Nowiny i służenie na rzecz Kościoła w sposób właściwy 

mediom. Media mają swoją specyfikę i warto o tym pamiętać, nie oczekując od nich tego, czego 

nie są w stanie spełnić. Wymagają przy tym ogromnej cierpliwości. 

Ograniczanie dzieł komunikowania społecznego do działu ogłoszeń jest niewątpliwie 

marnowaniem możliwości, jakie media ze sobą niosą. Jeśli chcemy osiągnąć coś więcej, musimy 

znaleźć ludzi, którzy będą służyć jako dziennikarze, fotografowie, filmowcy itp. (warto pamiętać, 



że podstawowym zadaniem dziennikarza jest szukanie i pokazywanie Prawdy oraz służenie 

dobru innych, więc jest to misja szlachetna, choć w świecie bywa częstokroć profanowana). 

Potrzeba sporo osób, które pracę w tej diakonii odczytają jako swoje powołanie do służby na 

rzecz Kościoła i Ruchu, bowiem jest to służba czasochłonna, której nie da się wykonywać przy 

okazji innych, równie czasochłonnych posług. 

SPOSÓB DZIAŁANIA 
Najważniejsze jest budowanie jedności, budowanie mostów między różnymi grupami w diecezji. 

Podstawą wszelkich działań jest troska o ludzkie relacje. 

Nie walczymy o zainteresowanie za wszelką cenę. Nie badamy gustów, by spełniać oczekiwania 

jak największej ilości użytkowników. Nie każdy temat wart jest podjęcia, nawet jeśli jest 

ciekawy. Są za to inne, o których nikt nie chce mówić, a które powinny się pojawić. Pomimo 

problemów finansowych wiadomo też, że nie możemy utrzymywać się działając na granicy 

uczciwości i odpowiedzialności. Nie z każdej propozycji dofinansowania można i warto 

skorzystać. 

Miłość jako akt komunikacji 

ks. Stanisław Jęczeń, Mass media w służbie Caritas, Roczniki teologiczne, t.44, zeszyt 10, 2007. 

Wszystkim odpowiedzialnym za przekaz medialny, a tym samym za kształtowanie 

osobowości, kultur, cywilizacji, winno towarzyszyć rozumienie miłości – w której cały 

człowiek, a więc ciało i dusza, jest swego rodzaju aktem komunikacji 

intrapersonalnej, interpersonalnej i interaktywnej. 

Intrapersonalność zakłada samoświadomość tego, czym jest prawdziwa miłość, 

interpersonalność – świadomość realizacji tej miłości w układzie osób – równorzędnych 

podmiotów działania: „ja-ty”. Interaktywność oznaczałaby sprzężenie zwrotne pomiędzy 

„ja” i „ty”, gdzie „ty” rozumie miłość w ten sam sposób, co „ja”, i takie rozumienie 

prowadziłoby do wspólnoty osób: „my”, określanej często jako communio personarum. 

Miłość jawi się jako akt komunikacji pomiędzy osobami, czyn komunikacji mający 

określoną wartość moralną. Tylko wtedy miłość jest aktem-czynem moralnie dobrym, gdy 

pozwala człowiekowi (nadawcy i odbiorcy czynu) realizować się jako podmiot-osoba. 

Przed środkami społecznego przekazu stoi zadanie ukazania człowiekowi nie tyle samego siebie 

i jego dążenia do upojenia szczęściem, ale drugiego człowieka i jego dobra. Mass media winny 

ukazywać miłość także jako ekstazę, ale ekstazę nie w sensie chwili upojenia (eros), lecz 

ekstazę jako drogę, jako trwałe wychodzenie z „ja” zamkniętego w samym sobie w kierunku 

wyzwolenia „ja” – jak czytamy w encyklice Gaudium et spes (nr 24) – w bezinteresownym 

darze z siebie samego dla drugiego człowieka, a tym samym – w kierunku odkrycia Boga 

(agape). 

Współczesne mass media bardzo często ukazują wymiary eros i agape jako oddalone od 

siebie, a często też zapominają o jednym bądź drugim wymiarze. Wtedy powstaje 

karykatura miłości czy jakaś jej ograniczona forma: z jednej strony może ona nie mieć nic 

wspólnego z rzeczywistością transcendentną, a więc z Bogiem, i z tym, do czego człowiek 

dąży – szczęściem, realizacją siebie samego (mass media typowo laickie), z drugiej strony 



może ona mieć tylko wymiar transcendentny jako agape, bez ukazania tego wymiaru 

ludzkiego, poszukującego, któremu na imię eros (niektóre mass media religijne). 

Podstawowy postulat odnoszący się do mass mediów sprowadza się do tego, by 

ukazywały one pełny obraz miłości, który jako akt-czyn komunikacyjny (eros-agape) 

gwarantuje człowiekowi realizowanie się jako osobie. Kolejny postulat dotyczy tego, by tę 

miłość z relacji interpersonalnej „ja”–„ty”, opartej na bezinteresownym osobowym darze 

z siebie samego, przenieść na relację społeczną „my”–„oni”, zgodnie z tym, co jest napisane 

w Instrukcji duszpasterskiej Communio et progressio (nr 11): „komunikowanie to coś 

więcej niż samo tylko przekazywanie idei czy wyrażanie uczuć, to przede wszystkim 

dawanie siebie z miłości”. 

Komunikacja pomiędzy dwiema osobami wpisana jest w służbę społeczeństwu; ich miłość 

jest źródłem dla postaw innych osób w społeczeństwie. Mass media powinny ukazywać te 

postawy, jak i same czynnie je podejmować. Kierując się stwierdzeniem Benedykta XVI, iż 

„miłość jest służbą, którą pełni Kościół” (nr 19), muszą także podjąć posługę miłości, 

dzieła miłości (caritas), tym bardziej że miłość potrzebuje organizacji, a takową dają jej 

w globalnym świecie wszechobecne środki społecznego przekazu. Są one do tego 

powołane, podobnie jak Kościół, którego drogą jest człowiek, jego dobro, jego promocja 

w różnych wymiarach życia i ludzkiej aktywności. Mass media mają taką możliwość, 

a w przypadku mass mediów katolickich – jest to ich misja, która odzwierciedla 

wewnętrzną naturę Kościoła, wyrażającą się w troistym zadaniu: głoszeniu Słowa Bożego 

(kerygma-martyria), sprawowaniu Sakramentów (leiturgia) i posłudze miłości (caritas) – 

pojętej nie jako rodzaj opieki społecznej, którą można powierzyć komuś innemu, ale jako 

nierozerwalna część natury Kościoła i wyraz jego istoty (nr 25). 

Jednocześnie posługa miłości wykracza poza granice Kościoła, ma swój wymiar 

uniwersalny (nr 26). To kolejny argument, dla którego mass media winny się odnaleźć 

w posłudze miłości: odnaleźć, a nie np. przejąć na wyłączny użytek, jak czyniły to 

chociażby media związane z ideologią marksistowską, według których ubodzy nie 

potrzebują dzieł miłosierdzia, ale sprawiedliwości. Jest czymś oczywistym budowanie 

sprawiedliwego porządku społecznego i państwowego. Sprawiedliwość jest celem, a więc 

również wewnętrzną miarą każdej polityki i zadaniem, które podejmuje każde pokolenie. 

W tym zadaniu uczestniczą także mass media, szczególnie teraz, w dobie cywilizacji 

określonej przez Marshalla McLuhana jako globalna wioska. Kościół współdziała w tym 

dziele z perspektywy wiary, nie władzy państwowej, i jednocześnie nie odstępuje od 

caritas, która zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności 

(nr 28). 

W zmaganiach o sprawiedliwość i miłość w dzisiejszym świecie jest miejsce dla mediów – 

na co wskazuje Benedykt XVI. Warto podkreślić, że jest to jedyne bezpośrednie 

odniesienie do mass mediów w tej encyklice: „Środki społecznego przekazu uczyniły dziś 

naszą planetę mniejszą, w szybkim tempie zbliżając ludzi i głęboko różniące się kultury. 

Jeżeli to «przebywanie razem» niekiedy rodzi nieporozumienia i napięcia, to jednak fakt 

poznania w sposób bardziej bezpośredni potrzeb ludzi staje się apelem o udział w ich 

sytuacji i trudnościach. Każdego dnia stajemy się świadomi, jak wiele jest cierpienia w 

świecie, pomimo wielkiego postępu na polu nauki i techniki, z powodu różnorakiej biedy 

materialnej i duchowej. Nasze czasy domagają się zatem nowej gotowości do wychodzenia 



naprzeciw potrzebującemu bliźniemu. Już Sobór Watykański II podkreślał to jasno 

w słowach: «Dziś, gdy zostały usprawnione środki komunikacji, dzięki którym w pewnej 

mierze zostało pokonane oddalenie między ludźmi [...] działalność charytatywna może 

i powinna [...] ogarniać swym zasięgiem wszystkich bez wyjątku ludzi i wszystkie 

potrzeby»” (nr 30). 

Działalność charytatywna to inaczej dzieła miłości (caritas), które zawsze będą konieczne. 

Mass media są narzędziem współczesnej cywilizacji; mogą wychowywać do tych dzieł, jak 

też same mogą je wykonywać. Te dwie funkcje, często złączone ze sobą, dają poczucie 

niezwykłej solidarności między narodami, między ludźmi, pobudzają, szczególnie ludzi 

młodych, do różnych form wolontariatu, który uczy „gotowości do dawania nie tylko 

czegoś, ale siebie samych” (nr 30), inaczej – uczy kultury życia. Kościół poprzez swoje 

środki społecznego przekazu realizuje działalność charytatywną, łącząc ją z ewangelizacją. 

Ponadto jest otwarty, co podkreśla Benedykt XVI, na współpracę z innymi 

zainteresowanymi podmiotami, mającymi za cel prawdziwy humanizm (nr 30) i stojącymi 

na stanowisku, iż miłość jest wpisana w naturę bliźniego (nr 31). 

Mass media – obok wychowania do miłości i kultury życia, przełamywania bierności 

w społeczeństwach poddanych zwątpieniu (nr 36) oraz koordynowania dzieł 

charytatywnych – mogą także służyć profesjonalnym przygotowaniem ludzi pragnących 

oddać się na służbę miłości. Kompetencja zawodowa jest podstawowym wymogiem, choć 

nie jedynym. Papież zwraca uwagę na „formację serca” (nr 31). To kolejny przykład 

współpracy, jaka może zaistnieć pomiędzy laickimi środkami przekazu a Kościołem. 

Praktykowana posługa miłości nie może być środkiem do celów innych niż pomoc 

drugiemu człowiekowi – całemu człowiekowi: z duszą i ciałem. Tę tezę stawia Benedykt 

w odniesieniu do Kościoła (prozelityzm), jak i w odniesieniu do innych podmiotów 

(ideologie poprawiania świata, marketing). 

Miłość jest bezinteresowna (nr 31), jest bezinteresownym czynem z siebie samego; czymś 

więcej, niż zwyczajną działalnością, i takie jej rozumienie daje mass mediom jedno z 

pierwszych miejsc w dziele realizowania się człowieka jako osoby. „Działanie praktyczne 

pozostaje niewystarczające, jeżeli nie jest w nim uchwytna miłość do człowieka [...]. 

Głęboki, osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego staje się w ten sposób 

dawaniem samego siebie: aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie tylko coś 

mojego, ale siebie samego, muszę być obecny w darze jako osoba” (nr 34). 

 


