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ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

KOMUNIKAT
NA NIEDZIELĘ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Drodzy Archidiecezjanie,
W przyszłą niedzielę 16 września br. Kościół Katolicki już po raz 46. obchodzić będzie
DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU . W dziele ewangelizacji świata Kościół stara się
wykorzystywać wszelkie formy komunikacji, aby dotrzeć z orędziem Ewangelii do człowieka.
Dzisiaj mass media - prasa, radio a zwłaszcza telewizja i internet - wkraczają w codzienność
każdego. Niekiedy tworzą świat wirtualny, promując pustkę duchową i relatywizm moralny.
We współczesnym świecie media nie są instrumentami, które rodzinie pozwalałyby spełniać rolę
wychowawczą. W szczególny sposób chcą one przy pomocy sugestywnych wzorców zastąpić
samą rodzinę w jej roli uczenia i przyswajania postaw i wartości. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że
skoro rozwój mass mediów wyciska tak mocne piętno na wszystkich dziedzinach życia, tak, że są
one istotnym wyznacznikiem współczesnej kultury, stają się również punktem żywego
zainteresowania Kościoła.
Na terenie Archidiecezji Wrocławskiej taką pozytywną rolę wspierania człowieka
i kształtowania postaw prorodzinnych oraz uczestniczenia w dziele ewangelizacji społeczeństwa,
spełniają media katolickie: tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny, miesięcznik Nowe Życie oraz
rozgłośnia Radio MARYJA i nasze archidiecezjalne Katolickie Radio RODZINA. Radio RODZINA,
nadając swój program na terenie Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej, utrzymuje się
jako stacja niekomercyjna dzięki wsparciu wielu mieszkańców naszej dolnośląskiej ziemi.
Dziękuję tym, którzy w przyszłą niedzielę 16 września - niedzielę środków społecznego
przekazu - złożą ofiarę na tacę w dorocznej zbiórce na utrzymanie naszej stacji radiowej.
Składam staropolskie „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy od lat czynnie wspierają Radio RODZINA
modlitwą i materialnie.
Przypominam, iż codziennie transmitowana jest Msza św. z wrocławskiej katedry.
Regularnie emitowanych jest kilkadziesiąt programów formacyjnych i publicystycznych,
współtworzonych przez osoby duchowne i świeckie. Niech zatem to dzieło dalej się rozwija dla
chwały Bożej i mieszkańców Dolnego Śląska.
Dziękując za wszelkie dary, z serca błogosławię.
+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
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L.dz. 1143/2012
Zarządzenie
Powyższy Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach
Archidiecezji Wrocławskiej w niedzielę 9 września 2012 r. O zbiórce przypomnieć proszę wiernym
16 września br. Ofiary zebrane na tacę należy wpłacić do kasy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.
Wrocław, 3.09.2012 r.
+ Andrzej Siemieniewski
WIKARIUSZ GENERALNY

