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W KATECHEZIE

Nie bez przyczyny media nazywane s ?a czwart ?a wQadz ?a, gdyzT ich wpQyw
na odbiorców jest bardzo znacz ?acy i stale wzrasta. Wynika to przede wszyst-
kim z bardzo duzTego zasie?gu mediów masowych, tj. prasy, radia, telewizji
czy Internetu, a takzTe z atrakcyjnej i coraz cze?ściej polisensorycznej formy,
która z jednej strony stanowi podstawow ?a motywacje? do korzystania z nich,
a z drugiej wpQywa na sugestywność przekazywanych treści.
Z roli, jak ?a odgrywaj ?a media, zdaje sobie sprawe? takzTe KościóQ i od wielu

juzT lat zabiera gQos na temat kryteriów tworzenia i odbierania materiaQów
medialnych. Dostrzega w nich takzTe szanse? dla swojej, szeroko rozumianej,
dziaQalności ewangelizacyjnej. W obliczu coraz wie?kszego pluralizmu warto
jednak podj ?ać refleksje? nad miejscem katolickiej katechezy we wspóQczesnych
mass mediach. Postawiony w artykule problem mozTna wyrazić pytaniem: Ja-
kie miejsce zajmuj ?a oraz jak ?a role? peQni ?a wspóQczesne media w katechezie
KościoQa katolickiego w Polsce? Tak sformuQowany problem wskazuje na
problematyke?, do której nalezTy zaliczyć wskazania KościoQa odnośnie do mass
mediów, media jako narze?dzie katechezy, rodzaj i zasie?g polskich mediów
katolickich oraz wnioski i postulaty.
Na pocz ?atku trzeba jednak wyjaśnić terminy „katecheza” oraz „media”

uzTyte w tytule. Najbardziej wiarygodne określenie katechezy pochodzi z ad-
hortacji Jana PawQa II Catechesi tradendae z 1979 roku (CT 18) i zostaQo
przeje?te przez Katechizm Kościo0a Katolickiego (KKK 5). WedQug tych doku-
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mentów katecheza jest „wychowaniem w wierze dzieci, mAodziezBy i doro-
sAych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej,
przekazywane na ogóA w sposób systematyczny i caAościowy, dla wprowadze-
nia wierz +acych w peAnie+ zBycia chrześcijańskiego” (CT 18). Ostatecznym zaś
jej celem jest „doprowadzenie nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do
zjednoczenia, a nawet gAe+bokiej z Nim zazByAości” (CT 5; DOK 80).

Tak rozumiana katecheza KościoAa katolickiego powinna speAniać wymóg
integralności treści oraz ich hierarchizacji. Pierwszy z nich polega przede
wszystkim na przekazaniu caAości depozytu wiary zawartego w sAowie BozBym
obecnym w Piśmie Świe+tym i Tradycji KościoAa (por. KO 21; 24). Natomiast
hierarchizacja prawd wiary to przekazywanie najpierw prawd najwazBniejszych,
a naste+pnie wszystkich pozostaAych. Z tych wzgle+dów jest rzecz +a oczywist +a,
zBe narze+dziem katechezy w ścisAym sensie mog +a być tylko mass media kato-
lickie, które posiadaj +a autoryzacje+ odpowiedniej wAadzy kościelnej.

Z kolei termin „media” rozumiany jest jako „mass media”, traktowane jako
narze+dzia „przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analo-
gicznych treści pAyn +acych z nielicznych źródeA”1. Termin ten w nomenklatu-
rze eklezjalnej oddawany jest najcze+ściej przez wyrazBenia: „środki spoAeczne-
go przekazu” lub „środki spoAecznego komunikowania”2. Nie wdaj +ac sie+
w szczegóAowe dywagacje, w artykule poje+cie to be+dzie uzBywane w odniesie-
niu do prasy, radia, telewizji oraz Internetu.

I. WSKAZANIA KOŚCIO)A ODNOŚNIE DO MASS MEDIÓW

Refleksje+ nad rol +a i miejscem katechezy w mediach warto rozpocz +ać od
przedstawienia oficjalnego stanowiska KościoAa wobec mass mediów3. Za-
wiera ono kryteria, w świetle których nalezBy oceniać rzeczywistość eklezjaln +a.
Pomijaj +ac historyczne analizy, sk +adin +ad ciekawe4, zostanie ukazane aktualne

1 A. B a c z y ń s k i. Mass media. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński,
W. Przygoda, M. FiaAkowski Lublin 2006 s. 465.

2 J. S m o l e ń. Media w duszpasterstwie. Z nauczania Magisterium Ecclesiae. „Biuletyn
Edukacji Medialnej” 2006 nr 1 s. 62.

3 Kwestie te byAy juzB wielkrotnie ananlizowane, ale ze wzgle+du na wymogi metodologicz-
ne zostaAy umieszczone takzBe w niniejszym artykule. Zob. P. M +a k o s a. Mass media narze9-
dziem czy środowiskiem katechezy? W: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red.
A. Kiciński. Poznań 2007 s. 381-385.

4 A. Baczyński wyrózBnia cztery okresy w ewolucji pogl +adów KościoAa na mass media:
moralizatorsko-obronny, okres otwarcia na środki przekazu, okres pogAe+bionej refleksji teolo-
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stanowisko KościoAa w odniesieniu do analizowanych kwestii, zawarte m.in.
w: Inter mirifica5 (1963), Communio et progressio6 (1971) czy Aetatis no-

vae7 (1992). Znacz Uace s Ua takzVe oreUdzia na Światowe Dni Środków SpoAecz-
nego Przekazu oraz dokumenty wydawane przez Papiesk Ua RadeU do Spraw
Środków SpoAecznego Przekazu.

Inter mirifica jest pierwszym dokumentem w historii KościoAa odnosz Uacym
sieU do wszystkich ówcześnie znanych mass mediów, tj. prasy, filmu, radia i te-
lewizji. Communio et progressio po raz pierwszy zawiera teologieU mediów
masowych. Aetatis novae natomiast „postuluje bardzo piln Ua potrzebeU tworzenia
specjalnych programów duszpasterskich w dziedzinie środków przekazu”8.

Jan PaweA II w oreUdziu na XXIV Światowy Dzień Środków SpoAecznego
Przekazu pisze natomiast: „KościóA byAby winny przed swoim Panem, gdyby
nie uzVywaA tych poteUzVnych pomocy, które umysA ludzki coraz bardziej
usprawnia i doskonali. Za ich pośrednictwem gAosi oreUdzie, które zostaAo mu
powierzone, na dachach”9.

W sprawie mass mediów, traktowanych globalnie, wypowiadaj Ua sieU takzVe
dokumenty katechetyczne. Catechesi tradendae mówi o wielkich mozVli-
wościach, jakie dla katechezy nios Ua „środki spoAecznej informacji” (CT 46).
Dyrektorium Ogólne o Katechizacji10 cytuje natomiast adhortacjeU PawAa VI
Evangelii nuntiandi, mówi Uac, zVe mass media stanowi Ua „nowe i skuteczne

gicznej oraz okres posoborowy. Zob. A. B a c z y ń s k i. Telewizja w sAuzBbie ewangelizacji.
Kraków 1998 s. 466; por. M Ua k o s a, jw. s. 381-382.

5 Sobór Watykański II. Dekret o środkach spoAecznego przekazywania myśli „Inter mirifi-

ca” (4.121963). Tekst dosteUpny m.in. na stronie: www.ekai.pl/bib.php/dokumenty/inter_mirifi-
ca/inter_mirifica.html. Dalej w skrócie: IM. Wszystkie strony internetowe wykorzystane w ni-
niejszym artykule byAy odwiedzane dniach 27-30 grudnia 2010.

6 Papieska Komisja do Środków SpoAecznego Przekazu. Instrukcja duszpasterska o środ-

kach spoAecznego przekazu „Communio et progressio” (23.05.1971). Tekst dosteUpny m.in. na
stronie: www.kns.gower.pl/ stolica/communio.htm. Dalej w skrócie: CP.

7 Papieska Rada do Spraw Środków SpoAecznego Przekazu. „Aetatis novae”. Instrukcja

duszpasterska o przekazie spoAecznym w dwudziest Ga roczniceG ogAoszenia Instrukcji „Communio

et progressio” (22.02.1992). Tekst dosteUpny m.in. na stronie: www.kns.gower.pl/stolica/ae-
tatis.htm. Dalej w skrócie AN.

8 A. L e p a. Wprowadzenie. W: Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu KościoAa.

Antologia tekstów źródAowych. Warszawa 1992 s. 4; Zob. M Ua k o s a, jw. s. 382.
9 J a n P a w e A II. Misja KościoAa w erze komputerów. OreGdzie na XXIV Światowy

Dzień Środków SpoAecznego Przekazu. (24.01.1990). Tekst dosteUpny m.in na stronie: www.opo-
ka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_ pawel_ii/przemowienia/oredzie_ssp_1990.html.

10 Kongregacja do Spraw Duchowieństwa. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. Poznań
1998 nr 75. Dalej w skrócie DOK.
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formy świe+tego oddzia<ywania, wspó<czesn +a ambone+” (EN 45; DOK 160).

Dyrektorium Katechetyczne Kościo2a Katolickiego w Polsce poleca z kolei,

aby „z jednej strony pamie+tać o szansie, jak +a one stwarzaj +a dla ewangelizacji,

ale z drugiej takzRe o tym, aby one nie zas<ania<y i nie utrudnia<y realizacji

g<ównych celów katechetycznych11”.

Kośció< wypowiada< sie+ takzRe wielokrotnie w odniesieniu do poszczegól-

nych mass mediów, tj. prasa, radio, telewizja, Internet. Jan Pawe< II w prze-

mówieniu do polskich biskupów z okazji wizyty ad limina apostolorum

w 1998 r. powiedzia< m.in.: „zadaniem Kościo<a Y duszpasterzy i wiernych

świeckich Y jest zdecydowane popieranie rozwoju prasy katolickiej i powie+k-

szanie jej oddzia<ywania, jak równiezR zache+canie do jej czytania w celu po-

g<e+biania znajomości prawd wiary, nauki Kościo<a oraz kultury religijnej”12.

TakzRe II Polski Synod Plenarny zache+ca do rozwoju prasy katolickiej13.

Communio et progressio dostrzega duzR +a role+ radia, szczególnie transmisji

Mszy św. i innych nabozReństw (CP 15). Natomiast w odniesieniu do telewizji

Pius XII w encyklice Miranda prorsus pisa<: „[…] telewizyjne transmisje

liturgiczne s +a niezwykle owocne tak dla umocnienia wiary, jak i podbudowa-

nia świe+tości zRycia, zw<aszcza tych, którzy nie maj +a innych pod tym wzgle+-

dem mozRliwości, uwazRamy za Swój obowi +azek usilnie zalecać tego rodzaju

programy” (MP 139).

W ore+dziu z 1990 roku, zatytu<owanym Misja Kościo2a w erze kompute-

rów, papiezR dostrzega w rozwoju techniki komputerowej nowe środki do

realizacji misji Kościo<a, mozRliwość szybszego informowania świata o praw-

dach wiary, a takzRe wyjaśniania swojego stanowiska, i poleca, aby „skorzys-

tać z nowych mozRliwości, które otworzy< poste+p w dziedzinie techniki kom-

puterowej i satelitarnej”14. Do najnowszych mediów odnosi sie+ równiezR ore+-

dzie na Światowy Dzień Środków Spo<ecznego Przekazu z 2002 r. zatytu<o-

wane: Internet: nowe forum g2oszenia Ewangelii15 oraz dokumenty wydane

11 Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium Katechetyczne Kościo2a Katolickiego

w Polsce. Kraków 2001 nr 48. Dalej w skrócie PDK.
12 J a n P a w e < II. Odnowa cz2owieka i spo2eczeństwa dokonuje sieC za spraw Ca odnowy

sumień. Przemówienie do trzeciej grupy biskupów polskich „ad limina” (14.02.1998) nr 5.

Tekst doste+pny na stronie: www.episkopat. pl/?a=dokumentyKEP&doc=d-25.
13 Ewangelizacja kultury i środków spo2ecznego przekazu (nr 86-87). W: II Polski Synod

Planarny (1991-1999). Poznań 2001 s. 121-122.
14 J a n P a w e < II. Misja Kościo2a w erze komputerów nr 2.
15 J a n P a w e < II. Internet: nowe forum g2oszenia Ewangelii. OreCdzie na XXXVI

Światowy Dzień Środków Spo2ecznego Przekazu (24.01.2002). Tekst doste+pny m.in. na stronie:

www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_ pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html.
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w tym samym roku przez Papiesk Ea RadeE do Spraw Środków SpoIecznego
Przekazu pt.: Kośció' a Internet16 oraz Etyka w Internecie17.

Benedykt XVI mówiI w 2005 r. do polskich biskupów: „Szczególn Ea roleE
w świecie kultury maj Ea dziś środki spoIecznego przekazu. Wiadomo, z]e nie
tylko informuj Ea, ale takz]e formuj Ea ducha ich odbiorców. Mog Ea zatem stano-
wić cenne narzeEdzie ewangelizacji. Ludzie KościoIa, szczególnie świeccy
chrześcijanie, s Ea wezwani, by przez praseE, radio, telewizjeE, Internet w jeszcze
wieEkszym stopniu promowali wartości ewangeliczne”18.

Juz] choćby na podstawie powyz]szej, bardzo syntetycznej, refleksji moz]na
stwierdzić, z]e KościóI dostrzega znaczenie, jakie w dziele katechizacji mog Ea
i powinny odgrywać mass media. Nie oznacza to braku krytycyzmu, w wielu
bowiem miejscach dokumenty KościoIa przestrzegaj Ea przed zagroz]eniami
pIyn Eacymi ze zIego wykorzystania mediów. Do niebezpieczeństw z tym zwi Ea-
zanych zaliczane s Ea najczeEściej: niekontrolowana wolność, okIamywanie czIo-
wieka, stwarzanie iluzji, bezwzgleEdne nastawienie na zysk19. Pozytywne
aspekty korzystania z mass mediów w katechezie dominuj Ea jednak zdecydo-
wanie nad potencjalnymi zagroz]eniami i dlatego KościóI ma obowi Eazek ich
stosowania w szeroko rozumianej dziaIalności ewangelizacyjnej.

Niniejszy artykuI odnosi sieE jedynie do mass mediów katolickich. Nie
wynika to z przekonania, z]e elementy katechezy i ewangelizacji nie mog Ea
mieć miejsca w innych mass mediach, ale tylko media katolickie w ścisIym
tego sIowa znaczeniu daj Ea gwarancjeE integralności i ortodoksyjności treści,
co stanowi cechy konstytutywne katechezy jako takiej. Zostan Ea zatem podda-
ne analizie czasopisma, rozgIośnie radiowe, programy telewizyjne oraz strony
internetowe posiadaj Eace status katolickich.

Podstawowym kryterium „katolickości” jest b wedIug Kodeksu Prawa
Kanonicznego b zgoda wIadzy kościelnej: kanon 216. Kodeksu Prawa Kano-
nicznego w odniesieniu do róz]nych inicjatyw podejmowanych przez wiernych

16 Papieska Rada do Spraw Środków SpoIecznego Przekazu. Kośció' a Internet (22.02.
2002). Tekst dosteEpny m.in. na stronie: www.opoka. org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikal-
ne/r_komunik_spol/kosciol_internet_22022002.html

17 Papieska Rada do Spraw Środków SpoIecznego Przekazu. Etyka w Internecie (22.02.
2002). Tekst dosteEpny m.in. na stronie: www.opoka. org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfika-
lne/r_komunik_spol/internet_etyka_22022002.html

18 B e n e d y k t XVI. Przes'anie Papiez5a Benedykta XVI do biskupów polskich przyby-
'ych z wizyt ?a „ad limina apostolorum” (26.11.2005). Tekst dosteEpny na stronie: www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/ WP/benedykt_xvi/przemowienia/bpi-pl_pk_26112005.html

19 Por. A. N i w i ń s k i. Środki informatyczne a katecheza. Kraków 2004 s. 342-344.
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stwierdza: „Z: adna jednak inicjatywa nie moz:e sobie przypisywać miana kato-

lickiej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej wIadzy kościelnej”.

Wspomniana zgoda KościoIa dla mediów katolickich wyraz:ać sie, moz:e

w akcie zaIoz:enia, dotowania pisma, nominacji asystenta kościelnego oraz we

wspóIdziaIaniu z redakcj ,a20. II Polski Synod Plenarny za media katolickie

uwaz:a te, które maj ,a asystenta kościelnego, ustanowionego przez miejscowe-

go biskupa. Zadaniem takiego asystenta jest czuwanie nad ortodoksyjności ,a

i integralności ,a przedstawianych treści21.

II. MEDIA NARZE,DZIEM KATECHEZY

Po przedstawieniu stanowiska KościoIa odnośnie do mass mediów nalez:y

ukazać ich role, w dziaIalności katechetycznej, przy uwzgle,dnieniu opisanych

wyz:ej konstytutywnych elementów katechezy. Podstawowe pytanie, na które

nalez:y udzielić odpowiedzi, brzmi: czy w mediach moz:liwa jest realizacja peInej

katechezy? Poszukuj ,ac na nie odpowiedzi warto odnieść sie, do zadań katechezy

sformuIowanych przez Dyrektorium Ogólne o Katechizacji i ustalić, czy moz:li-

wa jest ich realizacja w mediach. Do zadań tych nalez: ,a: rozwijanie poznania

wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauczanie modlitwy, wycho-

wanie do z:ycia wspólnotowego i wprowadzenie do misji (DOK 85-86).

Pierwsze z zadań koncentruje sie, na przekazie katolickiego depozytu wia-

ry. Wydaje sie,, z:e mass media mog ,a odegrać tutaj znacz ,ac ,a role,. Podstawowy

problem stanowi jednak kwestia czuwania nad ortodoksyjności ,a przekazywa-

nych treści, co jest bardzo trudne w odniesieniu do programów radiowych,

telewizyjnych, a szczególnie stron internetowych22. Oczywistym wydaje sie,

zatem fakt, z:e gwarancje, realizacji tego zadania katechezy daj ,a jedynie media

katolickie.

Mass media mog ,a wspomagać równiez: wychowanie liturgiczne. Dokony-

wać sie, to moz:e przede wszystkim przez wyjaśnianie rytów poszczególnych

sakramentów i obrze,dów, ich teologicznego i egzystencjalnego znaczenia.

Waz:ne jest tez: umoz:liwienie cze,ściowego udziaIu w liturgii (np. transmisje,

20 A. L e p a. Katalog prasy katolickiej w Polsce. *odź 1994 s. 4.
21 II Polski Synod Plenarny. Ewangelizacja kultury i środków masowego przekazu. W:

II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Poznań 2001 s. 122; Zob. A. A d a m s k i. Ksi Dadz

w blogosferze. „Kultura – media – teologia” 2010 nr 2 s. 102-104.
22 Por. N i w i ń s k i, jw. s. 257-258.
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wirtualne adoracje itp.), ale peHny w niej udziaH mozLe dokonać sieP jedynie

w przestrzeni fizycznej.

RówniezL udziaH mediów w wychowaniu moralnym mozLe i powinien być

znacz Pacy. Stanowi Pa one doskonaHe narzePdzie informuj Pace o katolickich zasa-

dach moralnych, co jest podstaw Pa formacji dojrzaHego sumienia23. W proce-

sie ksztaHtowania sumienia trzeba jednak brać pod uwageP takzLe motywacjeP,

która wi PazLe sieP z przezLywanymi emocjami. TakzLe w tym wzglePdzie media

maj Pa duzL Pa roleP do speHnienia, szczególnie przez przytaczanie konkretnych

historii ludzkich wyborów.

W odniesieniu do nauczania modlitwy mass media mog Pa wspomagać kate-

chezeP przez przedstawianie form i treści modlitw, ukazywanie zasad dobrej

modlitwy, wzmacnianie motywacji, a takzLe przez sam Pa praktykeP modlitwy

(radio, telewizja, Internet).

Jednym z najtrudniejszych do realizacji w mediach zadań katechezy jest

wychowanie do zLycia we wspólnocie. Niew Patpliwie dziePki mediom tworzy sieP

określona spoHeczność, czy czasami nawet pewna wspólnota, ale ich rola

w tej materii jest ograniczona. Mimo dynamicznie rozwijaj Pacych sieP medial-

nych mozLliwości komunikacyjnych nic nie mozLe zast Papić realnej, fizycznej

wspólnoty osób. W sposób szczególny odnosi sieP to do wspólnoty KościoHa,

która powinna być wspólnot Pa wiary i miHości przezLywanych w realnym, fi-

zycznym świecie.

Ostatnie zadanie katechezy koncentruje sieP na wychowaniu do podejmowa-

nia misji ewangelizacyjnej. W tym wzglePdzie mass media daj Pa ogromne mozL-

liwości. Pozwalaj Pa na prezentacjeP nauki i zLycia KościoHa osobom poszukuj Pa-

cym, niewierz Pacym czy wyznawcom innych religii24. Ich roleP nalezLy jednak

określić przede wszystkim jako preewangelizacyjn Pa, gdyzL bezpośrednia ewan-

gelizacja, polegaj Paca na gHoszeniu kerygmatu, powinna dokonywać sieP przez

spotkanie konkretnych osób25.

Ze wzglePdu na znacz Pac Pa roleP, jak Pa media mog Pa i w praktyce czePsto odgry-

waj Pa w katechezie, określane s Pa jako jedno ze środowisk katechezy (obok

rodziny, parafii i szkoHy)26. Wydaje sieP jednak, zLe lepiej mówić o mediach

jako o narzePdziu katechezy. Katecheza jest bowiem ze swojej natury dziaHal-

ności Pa wspólnoty i \ jak zauwazLa P. Tarliński \ „Media mog Pa wydatnie

23 E. C. M a r i n o, R. G. de H a r o. Teologia moralna fundamentalna. Kraków 2004

s. 385.
24 Por. N i w i ń s k i, jw. s. 255-273.
25 M Pa k o s a, jw. s. 289-391.
26 Zob. R. C z e k a l s k i. Katecheza komunikacj 4a wiary. PHock 2006 s. 247.
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wspomóc katecheze+ na drodze komunikacji pośredniej, ale nie s +a w stanie
zast +apić bezpośredniego, osobowego spotkania katechety i katechizowa-
nych”27. Mimo niezwykle dynamicznego rozwoju mass mediów, a szczegól-
nie Internetu, nalezJy traktować media jako wazJne narze+dzie katechezy, ale nie
jej środowisko równe rodzinie, parafii czy nawet szkole28.

III. RODZAJ I ZASIE+G POLSKICH MEDIÓW KATOLICKICH

W świetle powyzJszych refleksji oczywistym staje sie+ twierdzenie, zJe narze+-
dziem katechezy KościoWa katolickiego, rozumianej w sensie ścisWym, mog +a
być tylko media katolickie. W ramach jednego artykuWu nie jest mozJliwe
jednak przeprowadzenie wiarygodnej analizy treściowej choćby najbardziej
znacz +acych mediów katolickich, warto jednak przedstawić ich zasie+g, decydu-
j +acy o realnym oddziaWywaniu.

Zdaniem A. Lepy mianem prasy katolickiej obejmuje sie+ „wydawnictwa,
które za zgod +a wWadz kościelnych drukowane s +a periodycznie i rozpowszech-
niane publicznie w celu wszechstronnego ukazywania rzeczywistości, a zwWa-
szcza aktualnych zdarzeń i problemów z zJycia KościoWa oraz jego doktryny”29.

WedWug badań, przeprowadzonych przez W. Śmigla, w 2005 roku byWo
ponad 300 tytuWów gazet katolickich o zasie+gu ogólnokrajowym, regionalnym
i diecezjalnym oraz ponad tysi +ac wydawanych przez parafie30. W Polsce nie
istnieje jednak ogólnopolski dziennik katolicki. Określany cze+sto takim mia-
nem Nasz Dziennik nie jest bowiem czasopismem katolickim w świetle przy-
toczonych wyzJej kryteriów31. Natomiast do najbardziej rozpowszechnionych
tygodników katolickich nalezJ +a: Gość Niedzielny, Niedziela, Przewodnik Kato-
licki, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Rodzin Katolickich „Źród=o”32. Średni

27 P. T a r l i ń s k i. Katecheza w mediach. W: Wokó= katechezy posoborowej. Red.
R. ChaWupniak i inni. Opole 2004 s. 241.

28 Por. J. B a g r o w i c z. Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach

edukacji religijnej m=odziezFy. Toruń 2006 s. 277. Szerzej na ten temat zob. M +a k o s a, jw.
s. 375-395.

29 L e p a, jw. s. 4.
30 W. Ś m i g i e l. Prasa katolicka w Polsce. RT 52:2005 z. 6 s. 58.
31 W 1993 roku przeksztaWcono wydawany przez PAX dziennik „SWowo Powszechne”

w „SWowo – Dziennik Katolicki”, jednakzJe ze wzgle+du na spadaj +acy nakWad i zwi +azane z tym
kWopoty finansowe przeksztaWcono go najpierw w tygodnik, a naste+pnie zawieszono dziaWalność.
Ś m i g i e l, jw. s. 62.

32 Zob. http://www.opoka.org.pl/struktury_kosciola/ inne/media/tygodniki.html
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miesie<czny jednorazowy nakHad Gościa Niedzielnego (nalezKy do Zwi <azku
Kontroli Dystrybucji Prasy) w kwietniu 2010 roku wyniósH ponad 207 tysie<-
cy, z czego sprzedazK wyniosHa ponad 158 tysie<cy. Takie wyniki plasuj <a obec-
nie Gościa Niedzielnego na trzecim miejscu wśród opiniotwórczych tygodni-
ków (po Newsweeku i Polityce)33. Redakcja tygodnika Niedziela nie podaje
aktualnego nakHadu i nie nalezKy do Zwi <azku Kontroli Dystrybucji Prasy.
Przewodnik Katolicki ukazuje sie< natomiast w nakHadzie ponad 38 tysie<cy,
z czego sprzedanych egzemplarzy jest średnio ponad 27 tysie<cy34. Tygodnik
Powszechny wydawany jest w nakHadzie ponad 39 tysie<cy i sprzedawany
w ilości ponad 22 tysi <ace35. Informacje na temat nakHadu Tygodnika Rodzin
Katolickich „Źród<o” s <a rozbiezKne i wahaj <a sie< od 40 do 60 tysie<cy36.
Z kolei do najbardziej rozpowszechnionych miesie<czników katolickich nalezK <a:
Rycerz Niepokalanej (206 tys.), Rodzina Radia Maryja (ok. 100 tys.), polska
edycja L’Osservatore Romano (ok. 40 tys.)37.

Przytoczone liczby bezwzgle<dne stanowi <a jednak tylko cze<ść obrazu rze-
czywistości. Warto zatem przedstawić procentowy udziaH czasopism kato-
lickich w odniesieniu do caHego rynku prasy w Polsce. WedHug badań prze-
prowadzonych od maja do października 2010 roku przez Millward Brown
SMG/KRC do najpopularniejszych dzienników wydawanych w Polsce nalezK <a:
Gazeta Wyborcza (14%), Fakt (13,92%) oraz bezpHatny dziennik Metro

(6,47%). Jak wspomniano wyzKej, w Polsce nie jest wydawany zKaden dziennik
posiadaj <acy status czasopisma katolickiego, ale nawet Nasz Dziennik nie
zostaH uwzgle<dniony w wykazie, co wskazuje na nikHe zainteresowanie czytel-
ników38.

Wśród polskich tygodników do czoHówki nalezK <a: Tele Tydzień (34,15%),
ZJycie na Gor Kaco (18,73%), Chwila dla Ciebie (14,76%). Gość Niedzielny
uplasowaH sie< na 14. pozycji z czytelnictwem na poziomie 4,07% wśród ty-
godników. Natomiast Przewodnik Katolicki zajmuje w tym rankingu 27. miej-

33 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-tytuly-prasowe-w-polsce_1
34 http://www.przk.pl/pg/pl/reklama.html
35 http://www.zkdp.pl/upload/komunikat_2009.pdf
36 Ś m i g i e l, jw. s. 59; www.ekai.pl/wydarzenia/ kultura/x1426/tygodnik-zrodlo-ma-lat/
37 Ś m i g i e l, jw. s. 59-60. Spis najwazKniejszych czasopism katolickich mozKna znaleźć

na stronie: http://polskaprasakatolicka. blogspot.com/.
38 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-tytuly-prasowe-w-polsce_1. Ostat-

nim uwzgle<dnionym w rankingu dziennikiem jest Parkiet Gazeta Gie<dy z 0,13% udziaHem
w rynku. WedHug tych badań Nasz Dziennik zajmuje zatem nizKsze miejsce.
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sce (0,73%)39. Z: adne inne czasopismo katolickie (takz:e wśród dwutygodni-

ków i miesie,czników) nie znalazNo sie, w tym zestawieniu, co świadczy o ich

znikomym czytelnictwie.

Kryteria „katolickości” radia s ,a zasadniczo analogiczne do tych, które

zostaNy opisane w odniesieniu do prasy. Jednak w Polsce zdecydowana wie,k-

szość rozgNośni ma zasie,g lokalny lub s ,a to lokalne mutacje rozgNośni ogólno-

polskich. Wśród rozgNośni katolickich ogólnopolski zasie,g posiada Radio

Maryja, a duz:a cze,ść rozgNośni diecezjalnych zrzeszona jest w sieci PLUS.

PozostaNe stacje maj ,a zasie,g jedynie lokalny.

WedNug badań przeprowadzonych pomie,dzy wrześniem a listopadem 2010

roku przez Millward Brown SMG/KRC w Warszawie Radia Maryja sNucha

1,84% respondentów, a Radia PLUS Warszawa 0,26%. W Krakowie Radio

Maryja uzyskaNo wynik na poziomie 2,09%, Radio PLUS Kraków na pozio-

mie 1,58%. W *odzi Radia Maryja sNucha 1,74%, Radia PLUS 4ódź 1,65%,

natomiast Radio Niepokalanów uzyskaNo 0,15%. W Poznaniu Radio Maryja

z wynikiem 1,12% nieznacznie wyprzedziNo Radio Emaus (1,10%). We Wroc-

Nawiu Radio Maryja osi ,agne,No 3,10%. Drugie miejsce zaje,No Katolickie Radio

Rodzina z wynikiem 1,16%. Natomiast w Szczecinie Radio PLUS Szczecin

uzyskaNo wynik 1,89%, a Radio Maryja 1,30%40. W badaniach ogólnopol-

skich z tego samego okresu Radio Maryja uzyskaNo wynik 1,81%41. Warto

wspomnieć, z:e istnieje takz:e Redakcja Programów Katolickich Polskiego

Radia, która przygotowuje programy katolickie emitowane na antenie rozgNoś-

ni publicznych. Do znanych programów tego typu nalez: ,a np. Ślady na piasku,

Abyś dzień świeCty świeCciD czy SDowo na dzień.

W Polsce zasadniczo dwie stacje telewizyjne uwaz:aj ,a sie, za religijne – TV

Trwam oraz Religia.tv. W ścisNym sensie nie s ,a one jednak katolickie. Re-

ligia.tv mimo tego, z:e dociera do prawie 5 mln gospodarstw domowych

w Polsce42, ma niewielk ,a ogl ,adalność. WedNug danych TNS OBOP z listo-

pada 2010 roku najcze,ściej ogl ,adan ,a stacj ,a telewizyjn ,a w Polsce jest TVP1

(18,98%). Drugie miejsce zajmuje TVN (15,33%), a trzecie TVP2 (14,97%).

Wśród 30 notowanych stacji telewizyjnych, z których ostatnia uzyskaNa wynik

0,32%, nie ma ani telewizji Trwam, ani Religia.tv, co oznacza jeszcze niz:sz ,a

39 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-tytuly-prasowe-w-polsce_1
40 http://kmdm.pl/art.php?id=2010122210533a7d293b89be5622
41 http://www.radiotrack.pl/files/arch/Ranking_wrzesien-listopad_2010.xls
42 http://religia.tv/index.php?typ=podstrona&id=14
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ich ogl >adalność. WedFug innych danych ogl >adalność telewizji Trwam wynosi
ok. 0,10%43.

NalezSy zaznaczyć, zSe w Polsce od ponad 20 lat istnieje Redakcja Programów
Katolickich TVP przygotowuj >aca dla telewizji publicznej m.in. transmisje Mszy
świe>tych oraz takie programy, jak: Mie(dzy ziemi (a i niebem, Ziarno czy Raj44.
Zasadniczo to wFaśnie Redakcja Programów Katolickich mozSe być uznana za
katolick >a, gdyzS powstaFa w 1989 roku z porozumienia pomie>dzy Sekretariatem
Konferencji Episkopatu Polski a ówczesnym Komitetem ds. Radia i Tele-
wizji45. Ogl >adalność programów katolickich zazwyczaj nie jest jednak duzSa.
Dla przykFadu mozSna podać, zSe w wykazie ogl >adalności wśród programów
telewizyjnych o charakterze katolickim w okresie świ >at BozSego Narodzenia 2010
roku odnotowano jedynie ore>dzie prymasa Polski (2 811,72 tys. widzów)46.

WedFug badań przeprowadzonych przez Megapanel PBI/Gemius w listopa-
dzie 2009 roku, których wyniki zostaFy zamieszczone na portalu Internet-

stats.pl, do najbardziej popularnych witryn internetowych o tematyce religij-
nej w Polsce nalezS >a: opoka.org.pl (ok. 750 tys. wejść na miesi >ac), adonai.pl
(308 tys.), Tygodnik Powszechny (271 tys.), wiara.pl (228 tys.), ekai.pl (212
tys.), mateusz.pl (172 tys.), niedziela.pl (165 tys.), oaza.pl (142 tys.), je-
zuici.pl (122 tys.)47. Pierwszy z nich mimo duzSej liczby uzSytkowników od-
wiedzany jest przez 4,3% internautów48.

Wśród wymienionych wyzSej portali mianem katolickich mozSna określić
naste>puj >ace: opoka.org.pl, Tygodnik Powszechny, wiara.pl @ wydawany przez
Wydawnictwo Kurii Metropolitarnej w Katowicach zwi >azane z Gościem Nie-

dzielnym, ekai.pl, niedziela.pl, portal Ruchu ŚwiatFo-ZS ycie oaza.pl oraz strone>
zakonu Jezuitów w Polsce jezuici.pl.

Spośród znacz >acych polskich stron katolickich, choć mniej popularnych od
wymienionych, nalezSy wskazać jeszcze portal Konferencji Episkopatu Polski
episkopat.pl oraz strony wszystkich polskich diecezji. Warto wyszczególnić
jeszcze strone> katolik.pl prowadzon >a przez Zgromadzenie Zakonne Salwato-
rianów.

43 http://media2.pl/media/46977-spada-ogladalnosc-tv-trwam.html
44 Por. http://www.kmdm.net/art.php?id=2009072117404688f2ae529a9de8
45 M >a k o s a, jw. s. 388.
46 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/telewizja-polsat-przed-tvn-i-tvp-2-traci-tvp-1
47 http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/top10-witryn-religijnych-w-polsce-wg-licz-

by-uzytkownikow/
48 TamzSe. Na temat czytelnictwa stron katolickich zob.: W. Ś m i g i e l. Czytelnictwo

katolickich stron w internecie. RT 51:2004 z. 6. s. 233-246.
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IV. WNIOSKI I POSTULATY

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozEna wyci ,agn ,ać wniosek, zEe

KościóL w Polsce próbuje realizować wskazania KościoLa powszechnego

w odniesieniu do wykorzystania mass mediów w dziaLalności katechetycznej.

DuzEa liczba czasopism, audycji radiowych, programów telewizyjnych oraz

stron internetowych świadczy o dowartościowaniu tych narze,dzi w dziaLal-

ności KościoLa. NalezEy jednak zauwazEyć, zEe zdecydowana wie,kszość podej-

mowanych w tym wzgle,dzie inicjatyw pochodzi od poszczególnych katolików

duchownych i świeckich, a nie od oficjalnych gremiów KościoLa. Zdecydowa-

na wie,kszość tych mediów nie jest tezE w ścisLym znaczeniu katolicka i nie

mozEe stanowić punktu odniesienia dla katechezy KościoLa. Spośród mediów

katolickich wie,ksz ,a dynamik ,a wykazuj ,a sie, diecezje i zgromadzenia zakonne

nizE KościóL w Polsce rozumiany jako caLość.

Drugim wnioskiem pLyn ,acym z przeprowadzonej analizy jest to, zEe media

katolickie nie posiadaj ,a duzEego zasie,gu i docieraj ,a do niewielkiej cze,ści

populacji. Rodzi to pytania o przyczyny takiego stanu rzeczy, które mog ,a

dotyczyć treści i/lub formy. Trudno jednak przyj ,ać, zEe sLowo BozEe, zawarte

w Piśmie Świe,tym i Tradycji KościoLa, jest dla wspóLczesnego czLowieka

oboje,tne, jako jedyne bowiem daje ostateczn ,a odpowiedź na egzystencjalne

pytania49. Wydaje sie, zatem, zEe gLównym problemem jest forma, w jakiej

media katolickie przekazuj ,a treść. Jest ona cze,sto nieatrakcyjna, a przez to

niepozE ,adana przez odbiorców.

Do gLównych zatem postulatów pod adresem mediów w aspekcie ich kate-

chetycznego wykorzystania nalezEy powstanie nowych i rozwój istniej ,acych

mediów katolickich, które dawaLyby gwarancje, ortodoksyjności i integralności

treści katechezy prezentowanej jednocześnie w formie adekwatnej do wspóL-

czesnych realiów i wzbudzaj ,acej zainteresowanie szerokich kre,gów odbiorców.

Powstanie katolickiego, powoLanego i kierowanego przez Konferencje, Episko-

patu Polski dziennika, rozgLośni radiowej czy tezE stacji telewizyjnej byLoby jak

najbardziej pozE ,adane. DawaLyby one mozEliwość prawowiernego przedstawiania

nauczania KościoLa, a wie,c katechezy w sensie ścisLym. WymagaLoby to jednak

duzEego wysiLku organizacyjnego i finansowego, który (jak ucz ,a doświadczenia

z przeszLości) nie zawsze przynosi oczekiwane owoce.

49 Por. J. R a t z i n g e r. Nowa ewangelizacja (Przemówienie do katechetów i nauczy-

cieli religii. Rzym, 9 grudnia 2000 r.). OsRomPol 22:2001 nr 6 s. 35.
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W odniesieniu do istniej Aacych juzG mediów katolickich gNównym postulatem
jest zwieAkszenie zasieAgu poprzez wypracowanie atrakcyjnych form, co oczy-
wiście nie mozGe odbywać sieA kosztem treści. Jest to jak najbardziej zgodne
z postulatami prowadzenia nowej ewangelizacji, która zakNada przepowiadanie
sNowa BozGego w formie integralnej, wiernej Tradycji i Magisterium KościoNa
(FC 5), a jednocześnie z now Aa gorliwości Aa i przy uzGyciu nowych metod
i środków wyrazu (VS 106; por. PDV 54). Do tego potrzeba jednak zaanga-
zGowanej i profesjonalnej kadry.

Pomimo tego, zGe kazGdy rodzaj mass mediów (prasa, radio, telewizja, Inter-
net) odgrywa duzG Aa roleA w dziaNalności KościoNa i posiada swoich odbiorców,
uwzgleAdniaj Aac wspóNczesne realia, uwarunkowania, a zwNaszcza ograniczenia
wydaje sieA, zGe przyszNości Aa mediów katolickich stanie sieA Internet. NalezGy
mieć nadziejeA, zGe katolickie portale beAd Aa podejmować dziaNalność kateche-
tyczn Aa i uczyni Aa to w formie, która pomozGe wspóNczesnemu czNowiekowi nie
tylko zrozumieć prawdy wiary, ale przyj Aać je za wNasne i zGyć nimi na co
dzień. Nie mozGna jednak zapominać, zGe media stanowi Aa tylko narzeAdzie dla
katechezy i nie mog Aa zast Aapić podstawowych jej środowisk.

*

W przeprowadzonej refleksji podjeAto próbeA odpowiedzi na pytanie o miej-
sce i roleA mediów w realizacji katechezy KościoNa katolickiego w Polsce.
Ustalono, zGe gwarancjeA ortodoksyjności i integralności katechezy daj Aa jedynie
media katolickie, dziaNaj Aace pod kontrol Aa wNaściwej wNadzy kościelnej. W to-
ku refleksji przedstawione zostaNy wskazania KościoNa dotycz Aace mass me-
diów oraz kryteria ich katolickości. Ukazano znaczenie mediów dla katechezy
oraz przedstawiono najwazGniejsze istniej Aace w Polsce media katolickie oraz
ich zasieAg. Wśród sformuNowanych postulatów dominowaNy te dotycz Aace
stworzenia katolickich mediów oraz przygotowanie profesjonalnej kadry, która
zadbaNaby zarówno o treść, jak i przyci Aagaj Aac Aa formeA.
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THE PLACE AND ROLE OF THE MEDIA IN CATECHESIS

S u m m a r y

In the reflection carried out attempts to answer the question about the relationship between

catechesis and media in Poland. It was agreed that the guarantee of orthodoxy and integrity

of catechesis give only the Catholic media, acting under control of the competent authority

of the Church. In the course of reflection have been presented indications of the Church con-

cerning the mass media and criteria for their catholicity. It has been shown the importance of

media for catechesis and presented the most important existing in Poland Catholic media and

their coverage. Among the postulates dominated those concerning the creation of Catholic me-

dia and the preparation of professional staff who would take care about both content and form.

S"owa kluczowe: katecheza, media, edukacja religijna.
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