JÓZEF KUPNY

Wrocław, dnia 31.08.2013 r.

ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

KOMUNIKAT
NA NIEDZIELĘ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Drodzy Archidiecezjanie,
Podobnie jak w latach ubiegłych Kościół w Polsce obchodzi w trzecią niedzielę
września DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU. To dzień szczególnej modlitwy
w intencji ludzi odpowiedzialnych za mass media w naszym kraju i w całym świecie.
Wskazując na ogromne znaczenie środków przekazu w życiu współczesnego człowieka,
Kościół pragnie przyczynić się do tego, by jak najlepiej służyły one dobru człowieka oraz
zbliżały ludzką społeczność do Boga.
Ważną rolę w tym względzie na Dolnym Śląsku, obok katolickiej prasy, w tym
szczególnie Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Nowego Życia, pełni już od 20 lat Radio RODZINA
- rozgłośnia Archidiecezji Wrocławskiej. Poprzez codzienny przekaz Mszy św., wspólne
modlitwy i programy publicystyczne formuje ono kolejne pokolenia słuchaczy w duchu wiary.
Radio to nadaje swój program na terenie Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji
Świdnickiej, nieustannie poszerzając przestrzeń swego oddziaływania.
W najbliższym czasie grono słuchaczy Radia RODZINA powiększy się o mieszkańców
rejonu Wołowa i Milicza, gdzie uruchomione zostaną nowe nadajniki. Dzięki wykorzystaniu
możliwości Internetu, gdzie Radio RODZINA ma swoją stronę, korzystanie z niego nie jest
ograniczone miejscem przebywania. Nową inicjatywą powstałą w oparciu o możliwości
elektroniczne jest również telewizja internetowa. Już teraz realizowane są na stronie
TV Rodzina transmisje Mszy św. z Archikatedry Wrocławskiej. W celu właściwego funkcjonowania telewizji powstaje obecnie pierwsze studio telewizyjne.
Rozwój naszych środków audiowizualnych nie byłby możliwy bez życzliwości
i pomocy ludzi dobrej woli. Od samego początku Radio RODZINA utrzymuje się ze
wsparcia materialnego udzielanego przez wiernych. Jako niedawno ustanowiony Pasterz
Kościoła Wrocławskiego, który powoli poznaje wielość inicjatyw, jakim patronowali moi
poprzednicy, wyrażam wdzięczność za składane od lat na ten cel dary. Dziękuję
serdecznie za ofiary, które tradycyjnie w najbliższą niedzielę zostaną złożone na tacę
z przeznaczeniem na utrzymanie naszej katolickiej rozgłośni. Dziękuję za modlitwę
w intencji pracowników Radia RODZINA i prowadzonych przez stację dzieł ewangelizacyjnych
i proszę wraz z Wami Pana Boga o dalszy rozwój Radia dla chwały Bożej i pożytku
mieszkańców naszej Dolnośląskiej Ziemi.
Wszystkim z serca udzielam swego pasterskiego błogosławieństwa
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Zarządzenie
Powyższy Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach Archidiecezji Wrocławskiej w niedzielę 8 września 2013 r. Ofiary zebrane na tacę w niedzielę
15 września br. należy wpłacić do kasy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.
Wrocław, 31.08.2013 r.
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