
MEDIA W EWANGELIZACJI – WRÓG CZY PRZYJACIEL? 
Pierwszym „areopagiem” współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość 

i czyni z niej, jak to się określa, „światową wioskę”. Środki społecznego przekazu osiągnęły takie 

znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem 

i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim, nowe 

pokolenia wzrastają w świecie uwarunkowanym przez mass-media (Redemptoris missio, RM 37). 

Te słowa Jana Pawła II zadają się nie pozostawiać wątpliwości co do roli mediów 

w ewangelizacji i właściwie na tym można by zakończyć te rozważania, gdyby nie to, że sprawa 

ta tylko teoretycznie jest tak jasna i prosta. 

Mimo czytelnego stanowiska Kościoła na ten temat, pytanie o rolę mediów w ewangelizacji od 

lat budzi emocje. Pamiętam jego niezwykle żywe oblicze z końca lat dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, związane z rozwojem mediów katolickich w Polsce. U szczytu świetności było 

wówczas radio PLUS, radio Maryja rozszerzało swój zasięg, w każdej diecezji powstawały radia 

i radyjka, gazety i gazetki. Ludzie zajmujący się tą kwestią – zarówno teoretycy jak i praktycy – 

prezentowali wówczas co najmniej trzy typy poglądów: entuzjaści uważali, że media pomogą 

nam zewangelizować cały świat, przeciwnicy uważali, że ewangelizacja przez media jest 

niemożliwa, na szczęście byli też ci, którzy proponowali mądre korzystanie z możliwości, jakie 

dają nam mass-media. 

ROZTERKI KONSTRUKTORA, CZYLI DLACZEGO NIE DZIAŁA 
Niedawno, czytając pewien artykuł, natknęłam się na pytanie postawione przez jednego 

z dziennikarzy katolickich, dlaczego tak się dzieje, że radio, które jest powołane do 

ewangelizacji, nie ewangelizuje? Pomyślałam ironicznie, że odpowiedź jest dość prosta – bo 

media nie mogą ewangelizować. Media – wszystkie: radio, telewizja, prasa, Internet, film – mogą 

służyć ewangelizacji, ale ewangelizować może tylko i wyłącznie człowiek – żywy i realny. Mam 

wrażenie, że mówiąc o roli mediów w ewangelizacji zdarza nam się mieszać pojęcia, co w efekcie 

prowadzi do niezdrowej polaryzacji stanowisk, i zamiast korzystać z rozwoju cywilizacji 

zaczynamy się jej bać. 

Jasno kwestię roli mediów w ewangelizacji przedstawił już Paweł VI w Evangelii nuntiandi 

pisząc, że Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, 

które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali (EN 45). 

Ten sam papież dotyka też bardzo istotnej kwestii, jaką jest – nazwijmy to umownie – jakość 

głoszenia. Ważne jest, by dobra nowina o Chrystusie dotarła do możliwie największej rzeszy 

ludzi, ale o ileż ważniejsze jest, by głoszenie doprowadziło ewangelizowaną osobę do realnego 

spotkania z Chrystusem. Wszakże używanie środków przekazu społecznego do prowadzenia 

ewangelizacji stawia pewne żądanie. Orędzie ewangeliczne ma przez nie nie tylko docierać do 

wielkiej liczby ludzi, ale także odznaczać się zdatnością przenikania do sumienia każdego, 

zapadnięcia w serce każdego pojedynczego człowieka, tak, jakby on był jedynym ze wszystkim, 

co najbardziej w nim własne i osobiste, oraz zdatnością budzenia jego osobistego przyzwolenia 

i zobowiązania (EN 45). To bardzo jasne wymaganie, które można streścić słowem 

„profesjonalizm”. Tworzenie mediów katolickich to jeszcze nie wszystko, chodzi o to, aby te 

media były dobre. Byle jakie radio czy gazeta nikogo nie zainteresują. I może czasem zamiast 

tworzyć takie, które nie łączą, a dzielą, zamiast głosić pokój – walczą, zamiast mówić 



o Chrystusie – kreują nowych bożków, lepiej iść na place i ulice i głosić Chrystusa przechodniom. 

Bo przecież to, że żyjemy w czasach, gdzie media to ogromna siła, wcale nie oznacza, że trzeba 

zapomnieć o tradycyjnych metodach głoszenia. Oprócz ogólnego i publicznego głoszenia 

Ewangelii zawsze jest godne uznania i ważne przekazywanie Ewangelii prywatne, od osoby do 

osoby. Używał go bardzo często sam Pan, jak świadczą rozmowy z Nikodemem, Zacheuszem, 

Samarytanką, Szymonem Faryzeuszem. To samo czynili Apostołowie. A czyż istnieje inna forma 

ewangelizowania niż przekazywanie drugiemu tego, czego samemu doświadczyło się co do 

wiary? (EN 46). 

BYŚMY NIE BYLI WINNI PRZED PANEM 
Bez wątpienia media to miejsce, gdzie możemy, ba, nawet musimy, mówić o Bogu, ale nie jest 

dobrze myśleć, że to już jest ewangelizacja. To może być, a nawet warto by był, element 

ewangelizacji. Dawniej gromadziło się ludzi na rynku miasta, żeby im obwieścić ważne nowiny, 

dziś mówi się o tym w mediach – warto, aby również Kościół z tego korzystał. Z tym jednak 

zastrzeżeniem, że media ze swej natury zostawiają odbiorcę z przekazywaną treścią samego, 

osoby ewangelizowanej nie możemy zostawić samej. 

Nigdy nie będzie się dosyć podkreślać tego, że ewangelizacja nie wyczerpuje się ani 

w przepowiadaniu, ani w nauczaniu. Musi dotrzeć do życia – czy to życia naturalnego, któremu 

nadaje nowe znaczenie u tych, co otwierają się na Ewangelię; czy to do życia nadprzyrodzonego, 

które nie ma w pogardzie życia naturalnego, ale je oczyszcza i wywyższa (EN 47). 

Ewangelizacja ma sens tylko wówczas, kiedy doprowadza do ścisłego związku pomiędzy 

słowem i sakramentami. Nie można tego pominąć ani rozdzielić. Radio, telewizja, Internet nie 

staną się nigdy Kościołem. Papier, komputer, ekran telewizora nie przyprowadzą konkretnej 

osoby do konkretnej wspólnoty – to może zrobić tylko drugi człowiek. 

Jan Paweł II, niezwykle medialny papież, zachęcał do wykorzystywania mediów w ewangelizacji, 

w przekonaniu, że są one największą amboną, jaką Kościół do tej pory miał, jednak nie 

przeceniał ich roli – gdyby tak było, nie odbyłby tylu podróży, nie udzielił tylu audiencji, nie 

spotkał się z tyloma milionami ludzi. Papież w swoim myśleniu przekraczał instrumentalne 

spojrzenie na media, w jego nauczaniu wyraźnie słyszymy, że zaangażowanie w dziedzinie 

środków społecznego przekazu nie ma jednak wyłącznie na celu zwielokrotnienia 

przepowiadania. Chodzi o fakt głębszy, gdyż sama ewangelizacja współczesnej kultury zależy 

w wielkiej mierze od ich wpływu. Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia 

chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę nową kulturę 

(RM 47). 

W pytaniu „dlaczego radio powołane do ewangelizacji nie ewangelizuje” pobrzmiewa 

rozczarowanie człowieka, który nie do końca rozumie fenomen mediów. Moim zdaniem 

stworzenie mediów ewangelizacyjnych jest mrzonką. Albo tworzymy media katolickie i ich 

odbiorcą jest człowiek wierzący, ale wtedy raczej nie mogą się one nastawiać na ewangelizację, 

albo staramy się w mediach świeckich tworzyć wydarzenia ewangelizacyjne, co jest zapewne 

dużo skuteczniejsze, ale też dużo trudniejsze. Dobrze jest też mieć świadomość, że media 

katolickie docierają raczej do osób wierzących. Osoby będące daleko od Kościoła nie czytają 

w podróży „Gościa Niedzielnego” (mimo, że to zdaje się najlepszy tygodnik katolicki w Polsce), 

ale „Politykę”, „Wprost”, albo „SUPER express”. Dlatego nie jest sztuką mówić o Bogu w mediach 

katolickich, sztuką jest docierać do ludzi poprzez media świeckie.  



Aby skutecznie wykorzystać media do głoszenia Dobrej Nowiny, nie można zapomnieć 

o podstawowych zasadach komunikowania społecznego – jasnym i prostym przekazie. Nie przez 

przypadek Arka Noego odniosła taki sukces medialny i ewangelizacyjny. Jej twórcy postawili na 

to, co najprostsze i najprawdziwsze – dziecko, ale nie po to, aby wylansować siebie, ale by 

najprościej jak się da opowiedzieć o swoim doświadczeniu Boga. Dla mnie to przykład, który 

z jednej strony pokazuje siłę mediów, a z drugiej siłę Kościoła. Nie bądźmy więc niewolnikami 

mediów, one mają nam tylko ułatwić dotarcie z Ewangelią do drugiego człowieka. 
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