Kościół i komunikacja

Przesłanie abpa Wacława Depo przewodniczącego Rady
ds. Środków Społecznego Przekazu KEP na Dzień modlitw
w intencji ludzi służących w środkach społecznego przekazu,
16 września 2018 r.
Słowo skierowane do „Współpracowników prawdy”...
W duchu słów Ojca Świętego Franciszka komunikacja ludzka według zamysłu Bożego jest zasadniczym sposobem życia w komunii. Człowiek ze swej natury rozumnej i wolnej, pochodzącej od Boga, jest zdolny do wyrażania i dzielenia
się tym, co jest prawdziwe, dobre i piękne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie
wszyscy przyjmują natchnioną myśl o pochodzeniu człowieka „z rąk Boga Stwórcy”, Źródła prawdy i moralności. Dlatego, zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej następuje różnica co do odpowiedzialności, za to kim się
jest, i jak wykorzystuje się środki komunikacji. Rozumiemy, że nie chodzi tutaj
o „ślepe posłuszeństwo” jakiejś idei, czy tym bardziej ideologii, lecz odniesienie
do Osoby Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem”. To On w tajemnicy Zmartwychwstania wzbudził w ludziach nadzieję życia wiecznego dla
wszystkich z racji natury ludzkiej, która wszędzie jest jedna i ta sama. To właśnie
ona wiąże nas we wspólnym człowieczeństwie do odpowiedzialności. Dobrze oddał to Andre Frossard pisząc: „Mały promień sumienia może być przysłonięty lub
przyciemniony, może słabnąć, lecz zgaszenie go jest niemożliwe. Kłamca wie,
że kłamie, zbrodniarz ukrywa i zapiera się swojej zbrodni, a najbardziej diabelsko przewrotne systemy polityczne starają się nadać pozory sprawiedliwości dla
swych przestępstw i powołują się na prawo, gdy je naruszają”... Te słowa wołające o zgodność prawdy i moralności, mocno wpisują się w historyczną prawdę
o naszych dziejach, z racji 100‑lecia odzyskanej niepodległości.
Powróćmy na zakończenie do myśli Ojca Świętego Franciszka z jego orędzia
„Jak demaskować fałszywe wiadomości”, z dnia, 24 stycznia 2018 r., „Najlepszym
antidotum na fałsz nie są strategie, ale ludzie; osoby, które w odpowiedzialny sposób używają języka... Dziennikarz we współczesnym świecie nie tylko wykonuje
swoją pracę, ale pełni prawdziwą misję, ponosząc za nią odpowiedzialność”...
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Z darem modlitwy na wszelkie zmagania
o prawdę, dobro i piękno
Wacław Depo
Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Częstochowa, 16 września 2018 r.
Dzień modlitw w intencji ludzi
służących w środkach społecznego przekazu.
Przesłanie opublikowane zostało na stronie Konferencji Episkopatu Polski https://
episkopat.pl/abp‑ depo‑ dziennikarz‑ pelni‑ misje‑ za‑ ktora‑ ponosi‑ odpowiedzialnosc/
[10.10.2018 r.]

