Sacrum w Mediach
Akcja Katolicka diecezji legnickiej już po raz 14 zorganizowała Sesję Naukową z okazji Dnia
Papieskiego. Tematem sesji zorganizowanej 18.10.2014 r. przez Akcję Katolicką w auli Wyższego
Seminarium Duchownego w Legnicy było „Sacrum w Mediach” .
Na zaproszenie do udziału w sesji odpowiedziało ponad 100 osób z legnickiej i innych diecezji.
W sesji udział wzięli parlamentarzyści, pani Marzena Machałek – Poseł RP i pani Dorota Czudowska –
Senator RP. Jak co roku obrady sesji rozpoczęto Mszą św. w seminaryjnej kaplicy. Mszy
przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Prałat Leopold Rzodkiewicz – Wikariusz Biskupi diecezji
legnickiej. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski – Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej diecezji legnickiej, ks. dr Piotr Kot - Rektor WSD w Legnicy, ks. dr Jan Dziewulski były
Asystent POAK w Zimnej Wodzie, ks. Aleksander Siemiński – Asystent POAK w par. Najświętszego
Serca PJ w Kamiennej Górze oraz ks. Jan Bryja – Asystent POAK w par. Narodzenia NMP w
Małuszowie.
Obrady w seminaryjnej auli rozpoczęto modlitwą. Zebranych powitał Prezes Zarządu DIAK DL
Jan Zimroz, który zwracając się do zebranych między innymi powiedział: „uczestnicząc w 14 już sesji
naukowej w cyklu corocznych sesji papieskich, możemy po raz pierwszy oddać hołd już Świętemu
Janowi Pawłowi II, rozważając Jego myśli tym razem te, które wyrażają Jego troskę o środki
społecznego przekazu. Przez całe swoje życie Ojciec Św. był aktywnym uczestnikiem i kreatorem życia
społecznego, na wielu jego polach. W Jego myśleniu i nauczaniu o środkach komunikacji społecznej
szczególne znaczenie miała prawda w opisywaniu rzeczywistości i przekazywaniu informacji.
Niestety, nie zawsze towarzyszące nam każdego dnia media, służą prawdzie ograniczając się do
uczciwego opisywania faktów – chcą je tworzyć. Robią to, niekoniecznie w dobrej intencji, czasem
angażując się po określonej stronie, narzucając swój lub czyjś punkt widzenia. Niestety znowu, duża
część odbiorców pozbawiona krytycznego stosunku lub wiedzy taką zamierzoną manipulację im
ułatwia. Dlaczego tak jest? Myślę, że klucz do odpowiedzi na to pytanie znajdziemy słuchając
dzisiejszych wykładów a już na pewno poznając to co na ten temat mówił Św. Jan Paweł II.
(streszczenie wystąpienia Prezesa DIAK DL w następnym pliku).
W tej części spotkania głos zabrał gospodarz miejsca ks. dr Piotr Kot – Rektor WSD, który w
ciepłych słowach wyraził uznanie za podjęcie tematu „Sacrum” w mediach.
Pierwszy z wykładowców Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski z Papieskiego Wydziału
Teologicznego we Wrocławiu wygłosił wykład na temat „Sposoby przekazywania informacji w
kulturze starożytnej i biblijnej”. Wykładowca mówił o sposobach komunikowania się w tamtych
czasach, stwierdził między innymi: Przekazywanie informacji w czasach starożytnych i biblijnych
odbywało się prostymi środkami, było to ustne przekazywanie ( najczęściej przez posłańca, gońca).
Do przekazywania informacji w tych czasach była stosowana także symbolika taka jak gesty,
postawy, znaki itp. Dosyć istotną formą informacją były sygnały dawane przez trąby, rogi, świetlne,
dymne, które najczęściej stosowano w działaniach wojennych. Po wejściu bardzo skromnego (24
znaki) pisma, w różnych środowiskach np. przy zawieraniu umów, na początku zawsze odwoływano
się do Boga, na końcu najczęściej do przekleństwa. Wykładowca stwierdził, że w starożytności
powiedziane słowo miało swoją moc, słowa się nie zmieniało. Nie tak jak teraz, gdzie niektórzy
politycy zdanie zmieniają co pół roku. Moc słowa jest ważna w Eucharystii, słowo jest tam obecne,
działa.
Pani Marta Brzezińska- Waleszczyk – Redaktor portalu Fronda swój wykład „Kościół w social
mediach – szanse i zagrożenia” przedstawiła w slajdach, w których postawiła pytanie, Czy kościół to
oblężona twierdza ? Prelegentka odpowiedź znajduje w cytacie Ojca św. Franciszka, który brzmi:
„Być uczniami Baranka Bożego, tzn. żyć nie tak jak w oblężonej twierdzy, trzeba być otwartym,
gościnnym i solidarnym. Dalej pani Marta stwierdza: Kościół powinien być w mediach, jeśli nie będzie
Go, to w świadomości wielu ludzi nie będzie istniał.
Kolejnym wykładowcą był dr Marek Robak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, który omówił temat „Komunikacja religijna w społeczeństwie Sieci”. Wykładowca starał

się pokazać zasady w głoszeniu Dobrej Nowiny na forum E-ew@ngelizacja, tak aby była ona
skuteczna. Komunikacja religijna w sieci jest zadaniem Kościoła, ale trzeba pamiętać o tym, że:
- Częste aktualizowanie strony, to dbanie o internautę.
- Jeden obraz jest lepszy niż długie artykuły.
- Znajomość Internetowej kultury popłaca.
- Ewangelizacja to nie katechizacja.
- Warto założyć, że Internet jest „ateistyczny” Nie ewangelizować bez zdrowego dystansu.
- Nie z każdym Internautą (i nie zawsze) warto dyskutować,
- W social mediach każda opinia, słowo, zdjęcie, link, uwaga, to punkt wyjścia do dyskusji.
- Zadanie przede wszystkim dla świeckich.
- W sieci nie ma autorytetów …… ale możemy się zatroszczyć o wiarygodne miejsca,
sprawdzone WWW.
Dalej wykładowca podpowiada, Ewangelizować to:
- słuchać,
- być kreatywnym,
- mówić językiem świata,
- często się uśmiechać,
- czerpać ze źródeł Ewangelii.
Wykładowca kończąc stwierdził: Otworzyć kościoły znaczy, otworzyć je też w środowisku cyfrowym,
by ludzie mogli wejść, by Ewangelia mogła wyjść poza świątynię do każdego.
Ostatnim wykładowcą był dr Michał Wyrostkiewicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Wykładowca podjął temat „Dlaczego sacrum w mediach” starał się odpowiedzieć na pytanie zadane
w tytule wykładu. Określenie, sacrum to znaczy świętość (ściślej, to coś co jest święte). Prelegent
zwracał uwagę na różnice między sacrum a profanum, zastanawiał się dlaczego sacrum, co robić by
ono było, co sprawiło, że jest. Wykład w całości wg prelegenta będzie w całości publikowany.
Podczas sesji naukowej głos zabrały panie parlamentarzystki.
Pani poseł Marzena Machałek stwierdziła, że media winny przekazywać prawdę i na niej się opierać.
Powinniśmy wszyscy się włączyć i do tego dążyć. Musimy skutecznie bronić się przed agresją na
chrześcijaństwo.
Pani senator Dorota Czudowska pogratulowała organizatorom za wybór tematyki sesji. Zwróciła
uwagę na media gdzie jest doceniana religia, ale jest potrzeba aby była doceniana na szerszym polu.
Stwierdziła, że Internet jest dziełem Boga, daje możliwości komunikacji we wszystkich obszarach życia
człowieka.
Biskup Marek Mendyk zajmując głos zwrócił uwagę na to, że media są skomercjalizowane,
uzależnione od wolnego rynku i nastawione na zysk. Często nie o konkrety chodzi a wynik finansowy.
Jak wiemy wszyscy jesteśmy uzależnieni od Internetu, ale musimy odróżnić sacrum od profanum.
F.K.

