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JÓZEF KUPNY
ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

SŁOWO KSIĘDZA ARCYBISKUPA METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO
W ZWIĄZKU Z DNIEM ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia,
Trzecia niedziela września jest obchodzona jako DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO
PRZEKAZU. Z tej okazji szczególną modlitwą otaczamy wszystkich pracowników mediów,
prosząc, by prasa, radio, telewizja i internet zawsze służyły prawdzie i dobru.
Papież Franciszek w swoim Orędziu na ten dzień pisze: „Dzisiaj najnowocześniejsze
media, które szczególnie dla ludzi młodych są już niezbędne, mogą raczej utrudniać niż
dopomóc w komunikacji w rodzinie oraz między rodzinami. Mogą utrudniać, jeśli staną się
sposobem ucieczki od słuchania, żeby wyizolować się od współobecności fizycznej (…)
Mogą jej sprzyjać, jeśli pomagają opowiedzieć i dzielić się, by pozostawać w kontakcie
z dalekimi, dziękować i prosić o przebaczenie, czyniąc spotkanie możliwym na nowo”.
Na naszej dolnośląskiej ziemi tą dobrą wizję pomocy i ewangelizacji spełniają media
katolickie. Wśród nich są tygodniki „GOŚĆ NIEDZIELNY” i „NIEDZIELA”, w których każdego
tygodnia znajdziemy dodatek poświęcony życiu wrocławskiego Kościoła. Od 22 lat działa
KATOLICKIE RADIO RODZINA, nadające swój program na ośmiu częstotliwościach na terenie
Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej, którego utrzymanie i rozwój jest możliwy
dzięki życzliwości i wsparciu ludzi dobrej woli. W październiku zaś wznowi działalność nasz
miesięcznik „NOWE ŻYCIE”, który w odnowionej szacie graficznej trafi do naszych parafii.
Tworzy go nowy skład redakcyjny, który zaprosił nowych autorów i chce podejmować ważne
dla osób wierzących tematy w nowoczesny sposób.
Dziękuję za życzliwość jaką otaczacie nasze katolickie media. Wierzę, że SŁOWO,
które jest głoszone za ich pośrednictwem pomaga wszystkim wzrastać w wierze, a w konsekwencji prowadzić każdego dnia nowe życie w Chrystusie. Dziękuję także za ofiary, które
w przyszłą niedzielę złożycie na tacę. Będą one przeznaczone na utrzymanie Radia RODZINA.
Waszym modlitwom polecam dziennikarzy i pracowników środków społecznego
przekazu oraz podejmowane przez nich dzieła ewangelizacyjne i promujące kulturę
chrześcijańską. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do promowania
i funkcjonowania katolickich mediów z serca błogosławię.
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Zarządzenie
Powyższe SŁOWO J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego należy odczytać
we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji w niedzielę 13 września br. Ofiary zebrane na tacę
20 września br. należy wpłacić do kasy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.
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