
Nowy Człowiek 
w świecie mediów 

Communicare humanum est 



Media: czym są? 

• Środki społecznego przekazu osiągnęły takie 
znaczenie, że dla wielu osób są głównym 
narzędziem informacyjnym i formacyjnym, 
przewodnikiem i natchnieniem 
w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, 
społecznych. 

• Tworzą nowe środowisko i same stają się 
środowiskiem, w którym funkcjonujemy. 

 



Media: czym są? 

• Nie są ani dobre, ani złe. Po prostu są. 

• Ich skuteczność zależy od sposobu, w jaki się 
ich użyje. 

• Kościół widzi w nich „dary Boże” i bardzo 
wyraźnie stwierdza, że byłby „winny przed 
swoim Panem, gdyby nie używał tych 
potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz 
bardziej usprawnia i doskonali” (Evangelii 
nuntiandi, n. 45; Aetatis novae, n. 11). 

 



Media: czym są? 

• Media nie są jedynie jakimś instrumentem, 
środkiem, którego można użyć, aby przekazać 
jakąś informację. Samo medium jest  
w pewnym sensie częścią przekazywanej 
informacji, tzn. ma ogromny wpływ na proces 
komunikacji. 



Media: czym są? 

• Media informują, uczą, tłumaczą, kształtują 
poglądy, jednoczą, dzielą, powodują daleko 
idące zmiany społeczne, czasem zakłamują. 



Media: czym są? 
• Największe zmiany społeczne w historii świata, 

dokonywały się w momencie zmiany 
dominującego sposobu komunikowania. 

• Nowe technologie pozwalają ludziom na 
spotykanie się ponad granicami przestrzeni  
i własnych kultur, dając w ten sposób początek 
całemu światu nowych potencjalnych 
przyjaźni. 

• Stajemy w obliczu szerokiej transformacji 
kulturowej. 



Chrześcijański styl komunikacji 

• Pragnienie komunikacji i przyjaźni jest 
zakorzenione w ludzkiej naturze. 

• W świecie wirtualnym stajemy w obliczu 
wyzwania bycia autentycznym i wiernym 
wobec siebie, nie ulegając złudzeniu 
sztucznego budowania swego „profilu” 
społecznościowego. 



Chrześcijański styl komunikacji 

• Pragnienie podtrzymywania i rozwijania 
przyjaźni on-line nie może się realizować 
kosztem dyspozycyjności dla rodziny, dla 
bliskich i tych, których spotykamy  
w codziennej rzeczywistości – w miejscu pracy,  
w szkole, w czasie wolnym. 



Chrześcijański styl komunikacji 

• Obsesyjne pragnienie łączności wirtualnej 
prowadzi do wyizolowania osoby i zerwania 
rzeczywistych relacji społecznych, do 
zaburzenia odpoczynku, ciszy i refleksji 
niezbędnej do ludzkiego rozwoju. 

• Istnieje chrześcijański styl obecności w świecie 
cyfrowym: przyjmuje on formę komunikacji 
szczerej i otwartej, odpowiedzialnej  
i szanującej innych. 



Chrześcijański styl komunikacji 

• Nauczyć się komunikowania znaczy zdobyć 
umiejętność słuchania, kontemplacji, a nie 
tylko mówienia. Milczenie jest integralną 
częścią komunikacji. 



Edukacja medialna 
• Przepowiadanie Chrystusa w świecie nowych 

technologii wymaga ich głębokiej znajomości, 
jeśli mają one właściwie służyć naszej misji. 

• Umiejętność posługiwania się mediami, czyli 
nowy rodzaj „piśmienności”, stała się ważnym 
elementem współczesnej kultury. 



Edukacja medialna 
• Trzeba poznawać naturę mediów, rozumieć, 

czym one w istocie są. 

• Ważne jest, aby mieć do nich właściwy 
stosunek, w sensie nastawienia czy wręcz 
postawy, a nie tylko jako użytkownik sprzętu. 

• Wychowanie do mediów powinno mieć 
charakter pozytywny. 



Edukacja medialna 
Rodzice powinni ustalać reguły korzystania ze środków 

społecznego przekazu, czyli zwracać uwagę na: 

• planowanie i programowanie korzystania z mediów, 

• ścisłe ograniczanie czasu, jaki dzieci poświęcają mediom, 

• organizowanie wspólnych rozrywek w gronie rodziny, 

• całkowite zabranianie dostępu do niektórych środków 
przekazu, 

• okresową rezygnację z korzystania z wszystkich mediów 
na rzecz innych form wspólnego spędzania czasu, 

• dawanie dzieciom dobrego przykładu swym rozważnym  
i wybiórczym korzystaniem z mediów. 



Największa ambona Kościoła 

• Bez wątpienia media to miejsce, gdzie 
możemy mówić o Bogu, ale nie jest dobrze 
myśleć, że to już jest ewangelizacja. To może 
być, a nawet warto by był, element 
ewangelizacji. 

• Radio, telewizja, prasa, Internet, film – mogą 
służyć ewangelizacji, ale ewangelizować może 
tylko i wyłącznie człowiek – żywy i realny. 



Media w ewangelizacji 

• Ważne jest, by dobra nowina o Chrystusie 
dotarła do możliwie największej rzeszy ludzi, 
ale ważniejsze jest, by głoszenie doprowadziło 
ewangelizowaną osobę do realnego spotkania 
z Chrystusem. 

• Aby skutecznie wykorzystać media do 
głoszenia Dobrej Nowiny, nie można 
zapomnieć o podstawowych zasadach 
komunikowania społecznego – jasnym  
i prostym przekazie. 



Media w ewangelizacji 

• Tworzenie mediów katolickich to jeszcze nie 
wszystko. Chodzi o to, aby te media były 
dobre. 

• Orędzie ewangeliczne ma przez media nie 
tylko docierać do wielkiej liczby ludzi, ale także 
przenikać do sumienia każdego, zapadać  
w serce pojedynczego człowieka, budzić jego 
osobiste przyzwolenie i zobowiązanie. Aby to 
osiągnąć, trzeba postawić na profesjonalizm  
i autentyczność. 



Media w ewangelizacji 

• Nie bądźmy niewolnikami mediów. One mają 
nam tylko ułatwić dotarcie z Ewangelią do 
drugiego człowieka. 


