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NAUCZANIE KOŒCIO£A O KULTURZE I MEDIACH — W krêgu pojêæ podsta-
wowych — Przymierze chrzeœcijañstwa i kultury — Koœció³ o œrodkach spo³ecznego komuniko-
wania

KULTURA POLSKA — ZAPIS PRZEMIAN — Kultura polska w latach 1939–1989
— Kultura polska po roku 1989 — Kultura chrzeœcijañska

W TROSCE O DUCHA KULTURY. ZADANIA KOŒCIO£A — Zadania podsta-
wowe — Kulturotwórcze funkcje diecezji i parafii — Ochrona i konserwacja zabytków, muzea
koœcielne — Budownictwo sakralne, wystrój œwi¹tyñ i muzyka koœcielna — Turystyka i sport —
Wobec œwieckich œrodków spo³ecznego przekazu — Wobec mediów katolickich

1. „Dialog Koœcio³a z ludŸmi nauki i twórcami kultury jest nie tyle wymogiem
chwili, ile raczej wyrazem swoistego przymierza na korzyœæ cz³owieka w imiê praw-
dy, piêkna i dobra, bez których ¿yciu ludzkiemu zagra¿a pustka i bezsens”1. 

Drugi Sobór Watykañski by³ soborem szerokiego i pe³nego ufnoœci otwarcia Ko-
œcio³a na kulturê. Œwiadczy o tym najdobitniej „Konstytucja duszpasterska o Koœcie-
le w œwiecie wspó³czesnym” oraz „Dekret o œrodkach spo³ecznego przekazywania
myœli”. Papie¿ Pawe³ VI poœwiêci³ kulturze wiele miejsca w encyklice „Populorum
progressio” i w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi”. W 1964 roku powo³a³
do istnienia Papiesk¹ Radê do spraw Œrodków Spo³ecznego Przekazu. W 1971 roku
Rada ta opublikowa³a instrukcjê „Communio et progressio”, bêd¹c¹ praktycznym
rozwiniêciem soborowego „Dekretu o œrodkach spo³ecznego przekazywania myœli”,
a w 1992 roku og³osi³a kluczow¹ dla katolickiej wizji mediów w naszych czasach in-
strukcjê „Aetatis novae”. 

2. Zagadnienia kultury i œrodków spo³ecznego przekazu, obok problematyki ma³-
¿eñstwa, rodziny i kwestii spo³ecznych, s¹ tematem wiod¹cym w licznych przemó-
wieniach i dokumentach Jana Paw³a II. W 1982 roku Ojciec Œwiêty utworzy³ Papie-
sk¹ Radê do spraw Kultury. Spotkania z ludŸmi kultury s¹ sta³ym punktem pielgrzy-
mek papieskich. 

Koœció³ i kultura potrzebuj¹ siê wzajemnie i musz¹ wspó³pracowaæ dla dobra
wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ Polaków. W tej perspektywie ewangelizacja kul-
tury i inkulturacja Ewangelii staj¹ siê jednym z podstawowych zadañ Koœcio³a
w Polsce.
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W krêgu pojêæ podstawowych

3. Koœció³ prowadzi o¿ywiony dialog z twórcami, naukowcami, artystami
i dziennikarzami. Uznaje, ¿e odgrywaj¹ oni istotn¹ rolê w tworzeniu kultury, ¿e
spoczywa na nich szczególna odpowiedzialnoœæ za jej obecny kszta³t i przysz³oœæ.
Jednak¿e w jego rozumieniu kultura nie mo¿e byæ sprowadzana do samej tylko
dzia³alnoœci artystycznej, naukowej czy dziennikarskiej. Jan Pawe³ II czêsto zwraca
uwagê, ¿e kultura jest czymœ znacznie szerszym — stanowi ona sposób bytowa-
nia, ¿ycia, w³aœciwy tylko cz³owiekowi; to wszystko, przez co cz³owiek bardziej
„jest”, przez co staje siê bardziej sob¹2. Cz³owiek bytuje zawsze w pewnej kultu-
rze i na sposób tej kultury. Dlatego stwarza ona w³aœciw¹ tylko osobom ludzkim
wiêŸ tradycji i dialogu3. Trzeba wiêc myœleæ i mówiæ o niej przede wszystkim
w istotowym „zwi¹zku z samym cz³owiekiem, a dopiero wtórnie i poœrednio
w zwi¹zku z ca³ym œwiatem jego wytworów”4. Dlatego Sobór Watykañski II mia-
nem kultury okreœli³ „wszystko, czym cz³owiek doskonali i rozwija wielorakie
uzdolnienia swego ducha i cia³a; stara siê drog¹ poznania i pracy poddaæ sam œwiat
pod swoj¹ w³adzê; czyni bardziej ludzkim ¿ycie spo³eczne zarówno w rodzinie, jak
i w ca³ej spo³ecznoœci pañstwowej przez postêp obyczajów i instytucji; wreszcie
w dzie³ach swoich w ci¹gu wieków wyra¿a, przekazuje i zachowuje wielkie doœwiad-
czenia duchowe i d¹¿enia na to, aby s³u¿y³y one postêpowi wielu, a nawet ca³ej
ludzkoœci”5

4. Rozró¿nia siê pomiêdzy kultur¹ materialn¹ (œrodki od¿ywiania i komunikacji,
narzêdzia produkcji, budownictwo, infrastruktura, urz¹dzenia techniczne s³u¿¹ce ¿y-
ciu osobistemu, rodzinnemu itp.), moraln¹ (wartoœci, wzory zachowañ i normy re-
guluj¹ce wzajemne stosunki pomiêdzy grupami i jednostkami) i symboliczn¹ (idee,
wyobra¿enia o przesz³oœci, wizje przysz³oœci). Koœció³ zmierza i wychowuje do ich
harmonijnego rozwoju w ¿yciu ka¿dego cz³owieka i spo³eczeñstwa. 

5. Cz³owiek jest jednoczeœnie „dzieckiem i ojcem kultury”: ¿yje w pewnym œro-
dowisku spo³eczno–kulturowym, zale¿y od niego, a zrazem oddzia³uje na nie. Od-
dzia³ywanie to sprawia, ¿e we wszystkie przejawy ¿ycia wnosi on „coœ, co odró¿nia
go od reszty stworzenia: nieustanne otwarcie na tajemnicê i nieugaszone pragnienie
wiedzy. W konsekwencji ka¿da kultura kryje w sobie i wyra¿a d¹¿enie do jakiejœ pe³-
ni. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w samej kulturze zawarta jest mo¿liwoœæ przyjêcia
Bo¿ego Objawienia”6. 

6. „Kultury czerpi¹ pokarm z przekazywania wartoœci, ich ¿ywotnoœæ zaœ i prze-
trwanie zale¿y od ich zdolnoœci otwarcia na przyjêcie nowych elementów”7. Tê dyna-
mikê rozwoju mo¿na wyjaœniæ tylko wspomnian¹ otwartoœci¹ cz³owieka na tajemni-
cê Boga. „Kultury poszczególnych narodów s¹ w istocie rzeczy ró¿nymi odpowie-
dziami na pytanie o sens osobistej egzystencji: gdy to pytanie zostanie uchylone, kul-
tura i ¿ycie moralne Narodów ulegaj¹ rozk³adowi”8. Dlatego religie odgrywaj¹ zasad-
nicz¹ rolê w rozwoju kultur. Ich znaczenie polega g³ównie na ukazywaniu i przekazie
wartoœci transcendentnych, dziêki którym jednostki i spo³eczeñstwa nie poddaj¹ siê
przymusowi zewnêtrznemu lub instynktom, lecz kszta³tuj¹ swe ¿ycie w klimacie
prawdy, wolnoœci i odpowiedzialnoœci. 
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7. Tradycja ³¹czy obecne pokolenia z kultur¹ minionych pokoleñ oraz jest form¹
dalszego przekazu kultury. Przywi¹zanie do tradycji oznacza uznanie wartoœci dzie-
dzictwa kulturowego dla ¿ycia jednostki i spo³eczeñstwa, a nie nostalgiê za przesz³o-
œci¹. Zakorzenienie w tradycji pozwala bowiem obecnym pokoleniom odnajdowaæ
sens, którego w³aœcicielem ani twórc¹ nie jest nikt z ludzi, sformu³owaæ myœl orygi-
naln¹ wobec przesz³oœci, ukazaæ wzorce godne naœladowania w wychowaniu i odkry-
waæ nowe obszary piêkna. 

8. Koœció³ podkreœla, ¿e „pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest
sam cz³owiek duchowo dojrza³y — czyli cz³owiek w pe³ni wychowany, zdolny wy-
chowywaæ sam siebie i drugich. Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e pierwszym i podsta-
wowym wymiarem kultury jest zdrowa moralnoœæ: kultura moralna. […] Pierw-
szym i zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i ka¿dej zarazem kultury jest wycho-
wanie. W wychowaniu bowiem chodzi w³aœnie o to, a¿eby cz³owiek stawa³ siê bar-
dziej cz³owiekiem — o to, a¿eby bardziej «by³», a nie tylko wiêcej «mia³» — aby
wiêc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umia³ bardziej i pe³niej byæ cz³owie-
kiem — to znaczy a¿eby równie¿ umia³ bardziej «byæ» nie tylko «z drugimi», ale
tak¿e i «dla drugich»”9.

9. Kultura zapewnia narodowi to¿samoœæ i stanowi najlepsz¹ obronê jego egzy-
stencji w momentach zagro¿enia. Istnieje podstawowa suwerennoœæ spo³eczeñstwa,
która wyra¿a siê w³aœnie w kulturze. Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c do m³odzie¿y na
Wzgórzu Lecha w GnieŸnie, stwierdzi³: „Kultura jest przede wszystkim dobrem
wspólnym narodu. To dobro stanowi o nas przez ca³y ci¹g dziejów. Stanowi bardziej
ni¿ si³a materialna. Bardziej nawet ni¿ granice polityczne. Wiadomo, ¿e naród pol-
ski przeszed³ przez ciê¿k¹ próbê utraty niepodleg³oœci, która trwa³a z gór¹ sto lat,
a mimo to poœród tej próby pozosta³ sob¹. Pozosta³ duchowo niepodleg³y, poniewa¿
mia³ swoj¹ kulturê. Skoro kultura stoi na stra¿y niepodleg³oœci, nie pozwala jej utra-
ciæ, lub pozwala j¹ odzyskaæ, przeto troska o kulturê musi byæ najwa¿niejszym za-
daniem wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa. Tak¿e Koœcio³a. Musi tak byæ, skoro
cz³owiek jest «drog¹ Koœcio³a», skoro jego rozwój duchowy jest przedmiotem szcze-
gólnej troski Koœcio³a, gdy¿ odpowiada on szczególnie za ³ad moralny cz³owieka
i spo³eczeñstwa”10.

10. Kultura, wynikaj¹c z natury cz³owieka, „potrzebuje nieustannie dla swego
rozwoju nale¿ytej wolnoœci oraz prawowitej mo¿noœci samodzielnego dzia³ania we-
dle w³asnych zasad”11. Przys³uguje jej „nietykalnoœæ” i „prawowita autonomia”. Dla-
tego Koœció³ w pe³ni uznaje pluralizm kultur, prawa kultur partykularnych i prawa
mniejszoœci narodowych do rozwijania w³asnych kultur. 

Ka¿demu cz³owiekowi przys³uguje „prawo do kultury”12, gwarantuj¹ce dostêp do
dóbr kultury: wychowania, nauki, ksi¹¿ki i informacji, sztuki i rozrywki13. 

11. Koœció³, odwo³uj¹c siê do swojej funkcji krytycznej, ukazuje zagro¿enia
wspó³czesnej kultury. Spo³eczeñstwa wspó³czesne stoj¹ „wobec swoistego kryzysu
cz³owieka, polegaj¹cego na rosn¹cym braku zaufania do w³asnego cz³owieczeñstwa,
do samego sensu bycia cz³owiekiem, do p³yn¹cej z tego afirmacji i radoœci, która jest
twórcza. Cywilizacja wspó³czesna stara siê narzuciæ cz³owiekowi szereg pozornych
imperatywów, które jej rzecznicy uzasadniaj¹ prawem rozwoju i postêpu. Tak na
przyk³ad na miejsce poszanowania ¿ycia — «imperatyw» pozbywania siê i niszcze-
nia ¿ycia; na miejsce mi³oœci przejawiaj¹cej siê w odpowiedzialnej wspólnocie osób
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— sumê u¿ycia seksualnego zwolnionego od wszelkiej odpowiedzialnoœci; na miej-
sce prymatu prawdy w dzia³aniu — «prymat» sensacji, koniunktury i doraŸnego
sukcesu”14.

Jednym z najwa¿niejszych zagro¿eñ jest zanikanie „cz³owieka uniwersalnego”15,
a wiêc wszechstronnie wykszta³conego. Wprawdzie upowszechnienie kultury przez
media u³atwia kontakt z ni¹, ale jednoczeœnie sp³yca kulturê masow¹. Sprowadzanie
wielkich osi¹gniêæ ducha ludzkiego do prostych formu³ powoduje lenistwo ducho-
we, biernoœæ i lekcewa¿enie osi¹ganych bez ¿adnego wysi³ku osobistego kontaktów
z arcydzie³ami kultury symbolicznej. Kultura „globalna” — jedna i jednakowa na ca-
³ym œwiecie, sprzyja porozumieniu miêdzy ludŸmi i narodami, niszczy jednak cenne
odrêbnoœci ma³ych grup wzbogacaj¹cych kulturê powszechn¹. Dynamizm kultury
wspó³czesnej zagra¿a niejednokrotnie tradycji. Z niezwyk³ym rozwojem nauk tech-
nicznych ³¹czy siê lekcewa¿enie wartoœci humanistycznych i religijnych oraz zanik
zmys³u kontemplacji i podziwu16. 

12. Wiele osób poddaje siê materializmowi praktycznemu. Prawa popytu i po-
da¿y oraz u¿ytecznoœci staj¹ siê dla nich zasadami ostatecznymi i najwy¿szymi kry-
teriami moralnoœci. Delikatny proces formacji osobowoœci zastêpuje siê czêsto
przekazem informacji, w którym zanika wszelkie odniesienie do œwiata wartoœci.
Wci¹¿ daje o sobie znaæ mentalnoœæ pozytywistyczna, opieraj¹ca siê na z³udzeniu,
¿e „dziêki zdobyczom nauki i techniki cz³owiek mo¿e niczym demiurg zapewniæ
sobie ca³kowit¹ kontrolê nad swoim losem”17. Zamiast kierowaæ wysi³ek rozumu na
kontemplacjê prawdy oraz poszukiwanie celu i sensu ¿ycia, wykorzystuje siê go ja-
ko „rozum instrumentalny”, który pozwala osi¹gaæ doraŸne cele, czerpaæ korzyœci
i sprawowaæ w³adzê18.

13. Niektóre wspó³czesne nurty myœlowe odwo³uj¹ siê do ideologii postmoder-
nizmu. G³osi siê w nich, ¿e nie istnieje mo¿liwoœæ dotarcia do obiektywnej prawdy
i niepodwa¿alnych wartoœci, a cz³owiek powinien nauczyæ siê ¿yæ w sytuacji ca³kowi-
tego braku sensu, pod znakiem tymczasowoœci i przemijalnoœci. Podwa¿a siê zarów-
no religijne ujêcia prawdy, sensu czy sumienia, jak i zdobycze oœwiecenia, traktuj¹c
je jako przejawy imperializmu rozumu i techniki. Usuwa siê z kultury wartoœci abso-
lutne, a jednoczeœnie wolnoœæ i tolerancjê stawia jako wartoœci, które wszyscy powin-
ni uznawaæ, a wiêc w pewnym sensie absolutne19. 

W bezpoœrednim zwi¹zku z postmodernizmem pozostaje nihilizm, wyra¿aj¹cy
siê m.in. w fatalistycznej apatii i niewierze w mo¿liwoœæ osi¹gniêcia sensu ¿ycia i bu-
dowy piêkniejszego œwiata. Jest on zasadniczym Ÿród³em rozpowszechnionego dziœ
„pogl¹du, ¿e nie nale¿y podejmowaæ ¿adnych trwa³ych zobowi¹zañ, poniewa¿
wszystko jest ulotne i tymczasowe”20. 

W dokumentach Koœcio³a dramat naszej epoki opisuje siê czêsto jako opozycjê
pomiêdzy kultur¹ œmierci a kultur¹ ¿ycia i mi³oœci. „Kultura œmierci” mo¿e byæ wy-
nikiem pozytywizmu, liberalizmu ideologicznego, ¿yciowego zagubienia i rozpaczy,
ironii i cynizmu, a tak¿e satanizmu — krañcowej fascynacji z³em21. 

Przymierze chrzeœcijañstwa i kultury

14. Znaczenie kulturotwórcze ma przede wszystkim dzie³o zbawcze Jezusa Chry-
stusa. „W obliczu skarbów zbawienia, dokonanego przez Niego, upadaj¹ bariery dzie-
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l¹ce ró¿ne kultury. Obietnica z³o¿ona przez Boga w Chrystusie zyskuje teraz wymiar
uniwersalny: nie jest ju¿ zamkniêta w granicach jednego narodu, jego jêzyka i obycza-
jów, ale zostaje udzielona wszystkim jako dziedzictwo, z którego ka¿dy mo¿e swobod-
nie czerpaæ. Wszyscy ludzie, wywodz¹cy siê z ró¿nych krajów i tradycji, zostaj¹ powo-
³ani w Chrystusie do udzia³u w jednoœci rodziny dzieci Bo¿ych”22. Z tego spotkania
wiary chrzeœcijañskiej z ró¿nymi kulturami zrodzi³a siê nowa rzeczywistoœæ, która po
dzieñ dzisiejszy przemienia dzieje œwiata23. 

15. Koœció³ nie ustaje w dziele ewangelizacji kultury. W kolejnych pokoleniach
wci¹¿ na nowo dokonuje siê „wydarzenie Piêædziesi¹tnicy”, którego œwiadkami byli
pielgrzymi przebywaj¹cy po Zmartwychwstaniu w Jerozolimie i s³ysz¹cy w swoich jê-
zykach „wielkie dzie³a Bo¿e” (Dz 2, 7–11). Ewangelizacja kultur — wielkie zmaga-
nie o duszê œwiata, oczyszczanie i prowadzenie do Pe³ni ziaren dobra i prawdy roz-
sianych we wszystkich cywilizacjach, jest jednoczeœnie wcielaniem Ewangelii w kul-
tury, wielkim procesem inkulturacji. „Tak by³o od pocz¹tku […] i tak musi byæ na-
dal, bo œlad, jaki w kulturze zostawia Ewangelia, jest znakiem jej nieprzemijaj¹cej ¿y-
wotnoœci i si³y zdolnej dotykaæ serca i umys³y coraz to nowych pokoleñ”24. 

Ewangelizacja kultury nie jest zatem jak¹œ tylko propozycj¹, sugesti¹ czy rad¹,
lecz nakazem wynikaj¹cym z istoty Ewangelii. Nie zrealizuje siê go bez ewange-
licznego radykalizmu, tak charakterystycznego dla pierwotnego Koœcio³a. Radyka-
lizm jest niew¹tpliwie jednym z podstawowych warunków skutecznoœci ewangeli-
zacji kultury.

16. Ewangelizowanie kultury najbardziej skutecznie dokonuje siê poprzez
dzia³alnoœæ apostolsk¹ œwieckich. Dlatego Koœció³ zachêca ich, „by z odwag¹
i twórcz¹ inteligencj¹ byli obecni w uprzywilejowanych miejscach kultury, jakimi s¹
szko³y i uniwersytety, oœrodki badañ naukowych i technicznych, œrodowiska twór-
czoœci artystycznej i humanistycznej refleksji. Celem tej obecnoœci jest nie tylko
uznanie i ewentualne oczyszczenie krytycznie ocenianych elementów istniej¹cej
kultury, ale tak¿e ich podniesienie poprzez oryginalne bogactwo Ewangelii i wiary
chrzeœcijañskiej”25.

17. Bóg, objawiaj¹c siê, „przemawia³ stosownie do stanu kultur w³aœciwego ró¿-
nym epokom”26. Podobnie postêpowa³ i pragnie postêpowaæ Koœció³. Nie uto¿sa-
mia siê on z ¿adn¹ kultur¹, nie wi¹¿e siê z jakimœ jednym jej typem czy stylem, ale
nawi¹zuje ³¹cznoœæ z ró¿nymi formami i w ten sposób wzbogaca swoje uniwersalne
pos³annictwo. Mo¿na jednak mówiæ o kulturze chrzeœcijañskiej. Okreœlenie to
wskazuje na twórczy wp³yw wiary chrzeœcijañskiej na uformowanie danej kultury.
Chrystus i Jego Ewangelia s¹ natchnieniem dla kompozytorów, pisarzy czy architek-
tów i malarzy.

Chrzeœcijanie tworz¹ kulturê chrzeœcijañsk¹, wcielaj¹c Ewangeliê w rozmaite dzie-
dziny ¿ycia. Jan Pawe³ II stwierdzi³ nawet, ¿e „wiara, która nie staje siê kultur¹, jest
wiar¹ nie w pe³ni przyjêt¹, nie w ca³oœci przemyœlan¹, nie prze¿yt¹ wiernie”27. Beaty-
fikuj¹c Fra Angelico, Ojciec Œwiêty tak scharakteryzowa³ jego ¿ycie: „Urzeczywistni³
on […] organiczny i podstawowy zwi¹zek pomiêdzy chrzeœcijañstwem a kultur¹, po-
miêdzy cz³owiekiem i Ewangeli¹. W nim wiara sta³a siê kultur¹, a kultura prze¿ywa-
n¹ wiar¹. £¹czy³ piêkno dzie³ z piêknem duszy”28. W kulturze chrzeœcijañskiej prze-
nikaj¹ siê: wielka odpowiedzialnoœæ za wychowanie cz³owieka, solidarnoœæ w dŸwiga-
niu krzy¿a cz³owieczego losu oraz wra¿liwoœæ na piêkno, dobro i prawdê.
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Koœció³ o œrodkach spo³ecznego komunikowania

18. Spo³eczeñstwo wspó³czesne stopniowo przekszta³ca siê w „spo³eczeñstwo
epoki informacji”, pokolenia obecne — w „pokolenia mass mediów”, a kultura —
w „kulturê œrodków spo³ecznego przekazu”. W niezwykle szybkim tempie rozwijaj¹
siê i zmieniaj¹ techniki przekazu informacji: ³¹cznoœæ satelitarna, telewizja kablowa
i cyfrowa, w³ókna optyczne, kasety magnetowidowe i p³yty kompaktowe, sporz¹dza-
nie obrazów za pomoc¹ komputera oraz wiele innych technik komputerowych i cy-
frowych. 

Przemiany te s¹ czymœ wiêcej ni¿ przewrotem o charakterze technicznym. Wie-
dza o ¿yciu i sposób myœlenia o nim s¹ w znacznym stopniu okreœlane przez œrodki
przekazu, a doœwiadczenie sta³o siê w du¿ej mierze doœwiadczeniem zdobytym za
poœrednictwem œrodków przekazu. Wp³ywaj¹ one nie tylko na to, jak ludzie myœl¹,
ale tak¿e o czym myœl¹. „Dla wielu rzeczywistoœci¹ jest to, co œrodki przekazu uzna-
j¹ za rzeczywiste; wszystko, czemu nie poœwiêcaj¹ uwagi, wydaje siê pozbawione zna-
czenia. W ten sposób jednostki i grupy, o których nie mówi siê w œrodkach przeka-
zu, mog¹ byæ de facto zmuszone do milczenia; nawet g³os Ewangelii mo¿e zostaæ
w ten sposób przyt³umiony, chocia¿ nie ca³kiem zag³uszony”29. 

19. Koœció³ ubogaca refleksjê nad rzeczywistoœci¹ komunikowania ukazuj¹c jej ce-
le, wewnêtrzne struktury, sposoby, formy i rodzaje dzia³ania w œwietle Objawienia Bo-
¿ego i œwiadectwa prawdzie, dla którego przyszed³ na œwiat Chrystus (por. J 18, 37).

Podstawowym celem dzia³ania mediów jest s³u¿ba ludziom przez ukazywanie
„blasku prawdy” (veritatis splendor), dobra i piêkna. Ukazywanie „blasku prawdy”
polega na obiektywnym i rzetelnym przekazywaniu informacji, unikaniu manipu-
lacji i przyjmowaniu nieprzekupnej postawy wobec prawdy. Cz³owiek winien byæ
informowany w sposób szeroki, dok³adny i wierny, aby rozumia³ przemiany zacho-
dz¹ce w dzisiejszym œwiecie i by³ przygotowany do podejmowania wyborów z ni-
mi zwi¹zanych. Dobra informacja pomaga mu wype³niæ aktywn¹ i odpowiedzialn¹
rolê odpowiednio do swego miejsca w spo³eczeñstwie i w³¹czyæ siê w ¿ycie ekono-
miczne i polityczne, spo³eczne, kulturalne i religijne30. 

S³u¿ba prawdzie jest zatem s³u¿b¹ ca³emu cz³owiekowi, co wyra¿a siê w rozwo-
ju jego potrzeb kulturalnych i religijnych, zarówno w zakresie indywidualnym, jak
i spo³ecznym. „Prawda bowiem zwi¹zana jest nierozerwalnie z dobrem i piêknem.
Tam wiêc, gdzie przekazywana jest prawda, objawia siê równie¿ potêga dobra i blask
piêkna, a cz³owiek, który ich doœwiadcza, nabywa szlachetnoœci i kultury. Jest to
szczególna misja, wnosz¹ca wielki wk³ad w dobro i postêp spo³eczeñstwa”31. 

20. „Œrodki przekazu — mówi³ Jan Pawe³ II w 1991 roku w Olsztynie — win-
ny podejmowaæ obronê wolnoœci, ale tak¿e poszanowanie godnoœci osoby, winny po-
pieraæ autentyczn¹ kulturê. Kultura jest wspólnym dobrem narodu, wyra¿a jego god-
noœæ i wielkoœæ […]. Spo³eczeñstwo ma byæ informowane w sposób uczciwy, zgod-
ny z prawd¹ i godnoœci¹ narodu. Prasa, film, radio, telewizja, teatr winny formowaæ
spo³eczeñstwo, tworzyæ i pielêgnowaæ kulturê, która przyczyni siê do jego postêpu,
a nie do os³abienia czy zniszczenia. Winny byæ przepojone Ewangeli¹, zbawczym s³o-
wem Chrystusa”32. 

21. Media przekraczaj¹ dzisiaj granice pañstw i obejmuj¹ sw¹ „sieci¹” ca³¹ kulê
ziemsk¹. Proces ten przyczynia siê do wzrostu miêdzyludzkiego braterstwa, wspoma-
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ga okazywanie solidarnoœci cierpi¹cym wskutek rozmaitych nieszczêœæ i kataklizmów,
u³atwia dzielenie siê dobrami kultury. Dzia³a on jednak równie¿ na szkodê niektó-
rych narodów i ich kultur. Narodom biedniejszym i kulturom dysponuj¹cym
w mniejszym stopniu zdobyczami technicznymi narzuca siê — czêsto ze szkod¹ dla
istniej¹cych form sztuki i œrodków przekazu oraz dla uosabianych przez nie warto-
œci — model kultury monogenicznej, banalnej, odwo³uj¹cej siê do instynktów i za-
sady przyjemnoœci. 

„Koœció³, uznaj¹c, ¿e «uprzywilejowan¹ drog¹ prowadz¹c¹ do tworzenia i prze-
kazywania kultury s¹ œrodki spo³ecznego przekazu»33, uwa¿a za swój obowi¹zek
«popieraæ autentyczn¹ kulturê poszczególnych narodów, zdecydowanie i z odwag¹
przeciwstawiaj¹c siê wszelkim formom monopolizacji i manipulowania»”34. Pod-
kreœla jednak, ¿e „rozwi¹zania problemów wynik³ych z nie uregulowanej prawnie
komercjalizacji i prywatyzacji nie nale¿y szukaæ w pañstwowej kontroli œrodków
przekazu, lecz w uporz¹dkowaniu tej dziedziny zgodnie z zasad¹ s³u¿by spo³e-
czeñstwu oraz wiêkszej odpowiedzialnoœci publicznej”35. 

22. Od pocz¹tku swego istnienia media publiczne sta³y siê narzêdziem informa-
cji o ¿yciu polityczno–spo³ecznym, przekazu idei i kszta³towania kultury politycznej.
Szybko dosz³o jednak do ideologicznej i politycznej manipulacji. Celowa³y w tym
zw³aszcza systemy totalitarne. Ale tak¿e w systemach demokratycznych okreœla siê
czêsto „strefy wp³ywu” rozmaitych grup politycznych ze szkod¹ dla prawdy.

Najpowa¿niejszym zarzutem kierowanym przeciwko mediom jest zarzut mani-
pulowania, czyli wykorzystywania cz³owieka — wbrew jego interesom i woli — do
cudzych, nieetycznych interesów. Manipulacja odbiera podmiotowoœæ cz³owiekowi
i uczy go pojmowania ¿ycia jako swoistej manipulacji. Mo¿na mówiæ nawet o „dyk-
taturze mediów”, gdy w sposób zamierzony, niekiedy natarczywie narzucaj¹ pewne
mody i opinie, przy czym trudno jest poddaæ krytycznej analizie przes³anki, na któ-
rych siê opieraj¹. 

Powszechnym zjawiskiem jest komercjalizacja mediów. Dzienniki, magazyny,
rozg³oœnie i stacje telewizyjne sta³y siê dzisiaj atrakcyjnym towarem, p³aszczyzn¹ in-
westycji i dziedzin¹ ostrej konkurencji. Wprawdzie przyczynia siê to do zapewnienia
utrzymania tysiêcy ludzi, pozwala na podnoszenie poziomu techniki, stwarza mo¿-
liwoœæ rozpoznawania autentycznych potrzeb i odpowiadania na nie przez reklamê,
to zauwa¿a siê jednak i niepokoj¹ce zjawiska: sprzeda¿ reklamy i programów wp³ywa
na ich poziom, okreœla stosunek do odbiorcy, dyktuje hierarchiê wartoœci. Sukces
œrodka przekazu, programu czy reklamy jest mierzony czêsto poprzez kryterium zy-
sku, nie zaœ s³u¿by. Popularnoœæ góruje nad jakoœci¹, która zostaje œwiadomie obni-
¿ona do poziomu najni¿szego wspólnego mianownika. Specjaliœci od reklamy, powo-
dowani chêci¹ zysku rozbudzaj¹ sztuczne potrzeby i tworz¹ z³e wzorce konsumpcyj-
ne. W ten sposób propaguj¹ i utrwalaj¹ konsumpcjonizm. Nadto menad¿erowie
g³ówn¹ zasad¹ programow¹ czyni¹ czêsto sam¹ tylko poczytnoœæ lub ogl¹dalnoœæ —
„dobre jest to, co siê dobrze sprzedaje!”36. 

23. Koœció³ podkreœla pozytywne funkcje telewizji, g³ównie w zakresie informa-
cji, edukacji i rozrywki. Zwraca jednak uwagê, ¿e mo¿e ona szkodziæ, zw³aszcza ¿y-
ciu rodzinnemu, przez propagowanie fa³szywych wartoœci, wzorców postêpowania
i wizji ¿ycia, rozpowszechnianie pornografii i obrazów brutalnej przemocy, wpaja-
nie sceptycyzmu religijnego i relatywizmu moralnego, przedstawianie bie¿¹cych wy-
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darzeñ i problemów w sposób celowo wypaczony, agresywn¹ reklamê, odwo³uj¹c¹ siê
do najni¿szych instynktów. Nawet wówczas, gdy programy telewizyjne nie budz¹
zastrze¿eñ moralnych, nieuporz¹dkowane korzystanie z telewizji mo¿e powodowaæ
zamykanie siê cz³onków rodziny w ich osobnych œwiatach, rozrywaj¹c wiêzi miêdzy-
osobowe i prowadz¹c do wzajemnego wyobcowania siê37. 

24. Liczne dzie³a sztuki, zw³aszcza muzyczne, literackie i teatralne, zosta³y
stworzone dla rozrywki szerokiego krêgu odbiorców. Ró¿norodne programy rozryw-
kowe i transmisje sportowe przynosz¹ wielu ludziom odprê¿enie. Koœció³ zwraca jed-
nak uwagê na to, aby odbiorcy umieli zachowaæ umiar w ogl¹daniu tego rodzaju pro-
gramów. Mo¿na bowiem tak dalece ulec zewnêtrznemu urokowi programów lub
przesadnej ciekawoœci, ¿e traci siê kontakt z rzeczywistoœci¹, zaniedbuje ¿ycie ducho-
we, relacje z innymi i stêpia siê wra¿liwoœæ na potrzeby ich serca, a tak¿e marnuje siê
bezu¿ytecznie czas38. 

25. Media w znacznym stopniu przyczyniaj¹ siê do odkrycia i zdemaskowania
przemocy oraz okrucieñstwa. Niektórzy dziennikarze przyp³acili ¿yciem s³u¿bê na
rzecz œwiata bez agresji, dyktatur i totalitaryzmu. Media tak¿e w tej dziedzinie mo-
g¹ pe³niæ funkcjê wychowawcz¹ — z³o mo¿na tak przedstawiæ, aby odbiorcy od-
rzucili je w swoim ¿yciu. Niestety najczêœciej zwracaj¹c siê ponad potrzebê ku wy-
darzeniom krwawym i opisuj¹c je w sposób przerysowany, tworz¹ fa³szyw¹ wizjê
¿ycia ludzkiego i jego uwarunkowañ. Niekiedy wywo³uj¹ nawet nawyk myœlowy,
który sk³ania do traktowania si³y i przemocy jako normalnych dróg rozwi¹zania
konfliktów39.

26. Katolicy odpowiedzialni za funkcjonowanie œrodków przekazu, gdy dobrze
wykonuj¹ swój zawód, realizuj¹ pos³annictwo prorockie, do którego wezwany jest
ka¿dy uczeñ Chrystusa. Polega ono nie tylko na tym, ¿e daj¹ œwiadectwo jako twór-
cy i wspó³pracownicy zatrudnieni w œwieckich mediach, lecz tak¿e na obowi¹zku
przedstawiania myœli katolickiej w tych wszystkich kwestiach, które nurtuj¹ spo³e-
czeñstwo. Winni te¿ wspomagaæ innych twórców i dziennikarzy w przedstawianiu re-
ligijnego aspektu rzeczywistoœci we w³aœciwym œwietle oraz zabiegaæ o to, aby w me-
diach nie pomijano wydarzeñ religijnych40. Maj¹ w zwi¹zku z tym prawo otrzymy-
waæ od Koœcio³a pomoc duchow¹ odpowiadaj¹c¹ wadze i trudnoœci ich zawodu41. 

27. Koœció³ widzi w œrodkach spo³ecznej komunikacji przede wszystkim ol-
brzymi potencja³ ewangelizacyjny i szuka sposobów ich wykorzystania w dzia³al-
noœci apostolskiej przez wydawanie w³asnych czasopism, powo³ywanie rozg³oœni
i stacji telewizyjnych, przez programy religijne, transmisje uroczystoœci i rozpo-
wszechnianie odpowiednich kaset, przez tworzenie stron WWW w Internecie oraz
organizowanie konkursów i przyznawanie nagród za dzie³a promuj¹ce wartoœci
chrzeœcijañskie. Ewangelizacja przez media oraz formacja dziennikarzy i innych
specjalistów uznawana jest za jedno z podstawowych zadañ Koœcio³a. 

28. Media mog¹ ubogacaæ cz³owieka, mog¹ te¿ pozbawiaæ go godnoœci. Chrze-
œcijanie winni pamiêtaæ o zachowaniu wolnoœci i odpowiedzialnoœci w korzystaniu
z mediów. Nie mog¹ stawaæ siê ich niewolnikami. Niezmiernie wa¿ny jest zdrowy
krytycyzm w stosunku do propozycji mediów, œwiadome wybieranie spoœród nich
tego, co wartoœciowe i s³u¿¹ce dobru. „Ci¹g³e ogl¹danie lub s³uchanie programów
lekkich i banalnych sprawia, ¿e nie³atwo przychodzi zachowaæ poczucie smaku ar-
tystycznego i poprawny zmys³ krytyczny, w³aœciwy wy¿szej kulturze”42. 
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29. Syntezê nauki wspó³czesnego Koœcio³a o mediach przedstawi³ Jan Pawe³ II
w przemówieniu „W imiê przysz³oœci kultury”, wyg³oszonym w siedzibie UNESCO
w 1980 roku: „Skoro œrodki te s¹ «spo³ecznymi» œrodkami przekazu, nie mog¹ po-
zostawaæ tylko œrodkami dominacji nad innymi czy to ze strony czynników sprawu-
j¹cych w³adzê polityczn¹, czy te¿ ze strony potentatów finansowych, dyktuj¹cych ich
program i profil. Musz¹ stawaæ siê œrodkiem — i jak¿e wa¿nym œrodkiem — ekspre-
sji tego spo³eczeñstwa, które z nich korzysta i ostatecznie je utrzymuje. Musz¹ li-
czyæ siê z prawdziwymi potrzebami tego spo³eczeñstwa. Musz¹ liczyæ siê z kultur¹
narodu i jego histori¹. Musz¹ respektowaæ odpowiedzialnoœæ wychowawcz¹ rodziny.
Musz¹ liczyæ siê z dobrem cz³owieka, z jego godnoœci¹. Nie mog¹ byæ podporz¹d-
kowane kryteriom interesu, sensacji i doraŸnego sukcesu — ale, licz¹c siê z wymo-
gami etyki, musz¹ s³u¿yæ budowaniu ¿ycia «bardziej ludzkiego»”43. 

KULTURA POLSKA — ZAPIS PRZEMIAN

Kultura polska w latach 1939–1989

30. W czasie II wojny œwiatowej kultura polska ponios³a ogromne straty. Oby-
dwaj okupanci wymordowali znaczn¹ czêœæ inteligencji twórczej, zniszczyli liczne
œwi¹tynie, biblioteki i muzea oraz zagrabili wiele dóbr kultury. Nauka i kultura pol-
ska zesz³y do podziemia. 

31. Po wojnie najboleœniejsze zmiany przynios³o znalezienie siê Polski w strefie
bezpoœrednich wp³ywów ateistycznego komunizmu. Kultura zosta³a podporz¹dko-
wana celom totalitarnego pañstwa. Przez 45 lat by³a odcinana od swoich chrzeœcijañ-
skich i zachodnioeuropejskich korzeni. Wzywanie do walki klasowej i nienawiœci,
a tak¿e tworzenie systemu nieustannych podejrzeñ dzia³a³y na rzecz wytworzenia lê-
ków, ksenofobii i niszczy³y kulturê wspó³¿ycia. Niczym nie skrêpowana cenzura zaj-
mowa³a siê fa³szowaniem historii i prawdy o ¿yciu spo³ecznym. Kulturze polskiej na-
rzucono naiwny optymizm wobec postêpu, oraz racjonalizm, który sprowadza³ po-
znanie do empirii a religiê lekcewa¿y³ jako wartoœæ „niepraktyczn¹” czy wrêcz szko-
dliw¹ dla cz³owieka. 

Forsowna industrializacja spowodowa³a oderwanie siê du¿ych grup ludnoœci od
pod³o¿a kulturowego, przy czym w¹tpliwy nieraz «awans kulturalny» wywo³ywa³ czê-
sto chêæ odciêcia siê od dawnych wzorów zachowañ. 

32. W³adze komunistyczne odebra³y Koœcio³owi mo¿liwoœæ prowadzenia w³asne-
go szkolnictwa, zamknê³y wiêkszoœæ wydawnictw koœcielnych i zlikwidowa³y niemal
wszystkie tytu³y prasowe, a inne poddawa³y surowej cenzurze. Œrodowiska inteligen-
cji katolickiej podlega³y sta³ej inwigilacji. Mimo to, Koœció³ sta³ siê — dziêki poœwiê-
ceniu wielu duchownych i œwieckich — oaz¹ wolnoœci kultury. 

Koœció³ w Polsce, broni¹c to¿samoœci narodowej, k³ad³ nacisk na historiê, pamiêæ,
obronê kultury. Dziêki temu przetrwa³ katolicki obyczaj, modele i wzorce zachowañ.
Mimo ogromnych trudnoœci powsta³o te¿ w tym okresie wiele œwi¹tyñ i dzie³ sztu-
ki œwiadcz¹cych o nieprzerwanej obecnoœci chrzeœcijañstwa. Wa¿n¹ rolê inspiruj¹c¹
wobec kultury polskiej odgrywa³ Katolicki Uniwersytet Lubelski. Oœrodkami kszta³-
towania œwiadomoœci religijnej, kulturalnej i obywatelskiej by³y tak¿e od roku 1957
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Kluby Inteligencji Katolickiej. Œrodowiska nielicznych tygodników i czasopism ka-
tolickich tworzy³y nurt alternatywny wobec oficjalnego dziennikarstwa. 

W niektórych parafiach, klasztorach i seminariach duchownych przetrwa³y ama-
torskie grupy teatralne. Rozwija³ siê ciekawy nurt piosenki religijnej. 

33. W latach siedemdziesi¹tych Koœció³ w znacz¹cy sposób przyczyni³ siê do in-
tegracji przeciwstawianych sobie dotychczas œrodowisk inteligenckich i robotni-
czych. Powsta³o duszpasterstwo œrodowisk twórczych, wspó³pracuj¹ce z parafiami
i duszpasterstwem œwiata pracy. 

Zwi¹zek kultury narodowej i Koœcio³a w ostatnich dziesiêcioleciach Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej odzwierciedla³y tygodnie kultury chrzeœcijañskiej, które
gromadzi³y w œwi¹tyniach uczonych i artystów, duchownych i œwieckich, wierz¹cych
i niewierz¹cych. 

Kultura polska po roku 1989

34. Po roku 1989 kultura polska odzyska³a wolnoœæ ekspresji. Stopniowo prze-
prowadza siê reformê szkolnictwa. Zosta³a zniesiona cenzura. Rozwija siê wolny ry-
nek wydawniczy, powstaje wiele czasopism, rozg³oœni i stacji telewizyjnych. Publicz-
ne radio i telewizja ulegaj¹ powolnym przeobra¿eniom. Kszta³tuje siê pluralizm in-
formacyjny. W publicznych mediach elektronicznych powsta³y redakcje programów
katolickich. Zauwa¿alna zmiana dokona³a siê w sposobie prezentacji ¿ycia koœcielne-
go, zw³aszcza pielgrzymek Jana Paw³a II do Ojczyzny. 

Koœció³, raduj¹c siê z pozytywnych przemian, nie mo¿e jednak przestaæ pe³niæ swej
funkcji prorockiej. Zwraca wiêc uwagê na blaski i cienie aktualnej sytuacji. 

35. Upadek muru berliñskiego nie by³ wcale równoznaczny z upadkiem komu-
nizmu w sferze mentalnoœci. Utrwalane przez prawie pó³wiecze wzorce kulturowe
ci¹gle jeszcze wype³niaj¹ niema³e obszary œwiadomoœci i œrodowiska ¿yciowego Po-
laków. Pod ich wyraŸnym wp³ywem ci¹gle jeszcze pozostaje szkolnictwo, liczne or-
ganizacje m³odzie¿owe a tak¿e publiczne œrodki spo³ecznej komunikacji. 

36. Wiele problemów kulturowych Polska dzieli wraz z cywilizacj¹ zachodni¹.
Zauwa¿a siê wyraŸne nastawienie na kszta³towanie i podnoszenie poziomu kultury
materialnej. Temu trendowi, który zawiera w sobie pewne cechy pozytywne, towarzy-
szy, niestety, wyraŸnie obecny w Polsce kryzys przejawiaj¹cy siê w braku zaintereso-
wania wartoœciami duchowymi. 

S³owo drukowane traci nabywców i czytelników na korzyœæ telewizji. Fascynacja
mediami elektronicznymi skazuje cz³owieka na jeden sposób przekazu informacji.
Nauczyciele odnotowuj¹ u uczniów wszystkich typów szkó³ wzrastaj¹c¹ nieporad-
noœæ w sztuce pisania i czytania. 

37. Muzyka rockowa jest dzisiaj jednym ze znacz¹cych czynników kszta³tuj¹-
cych œwiatopogl¹d i postawy spo³eczne jej mi³oœników. Niepokój wywo³uje zazwy-
czaj negatywny wp³yw wiêkszoœci tego typu muzyki na ¿ycie religijne, moralne i in-
telektualne osób, które uto¿samiaj¹ siê z form¹ i treœciami w niej zawartymi. 

38. W telewizji i radiu, a tak¿e w licznych czasopismach kobiecych i m³odzie¿o-
wych maleje obecnoœæ kultury polskiej na rzecz kultury obcej, g³ównie amerykañ-
skiej. Wiele programów i publikacji odznacza siê p³ytkoœci¹ treœci, infantylnym
przedstawianiem problemów ¿yciowych, wulgarnoœci¹ jêzyka, pomijaniem lub wrêcz
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oœmieszaniem spraw zwi¹zanych z ¿yciem religijnym, jak równie¿ z istot¹ i ¿yciem
samego Koœcio³a. 

39. Od 1989 roku rozwija siê w Polsce przemys³ pornograficzny, najczêœciej po-
wi¹zany z zachodnim kapita³em i rynkiem wydawniczym. Sejm uchwali³ ustawê
znacznie ³agodz¹c¹ dotychczasowe sformu³owania prawne w stosunku do pornogra-
fii. Do publicznych dyskusji na temat pornografii z regu³y nie s¹ zapraszani rodzice,
wychowawcy i duszpasterze. 

40. Rodzice, czêsto dla tzw. œwiêtego spokoju, pozostawiaj¹ swoje dzieci sam na
sam z telewizj¹ lub komputerem. Nawet ci, którzy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e ich
dzieci spêdzaj¹ zbyt wiele czasu przed telewizorem, najczêœciej nie wiedz¹, jak zmie-
niæ tê sytuacjê. Decyduj¹ siê wiêc albo na ma³o skuteczne metody zakazu, albo znie-
chêceni zajmuj¹ postawê przyzwalaj¹c¹. 

41. Wiêkszoœæ opisanych zagro¿eñ albo wyp³ywa z nurtu kultury masowej, albo
w niej znajduje swój wyraz. Sk³adaj¹ siê na ni¹ popularne seriale telewizyjne, pro-
gramy rozrywkowe i produkty filmowe nie odwo³uj¹ce siê do wartoœci wy¿szych,
muzyka pop, video–clipy, komiksy, masowa powieœæ (krymina³, melodramat, science fic-
tion itp.). Tego typu «umasowienie» powoduje niebezpieczne obni¿enie poziomu
kultury. W konsekwencji produkty te prowadz¹ do ukszta³towania siê mentalnoœci
uniformistycznej i do stworzenia «cz³owieka jednowymiarowego», który nie do-
strzega w swym ¿yciu miejsca na wartoœci chrzeœcijañskie i powszechnie uznane za-
sady moralne.

Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e kultura masowa — obok licznych zagro¿eñ — nie-
sie ze sob¹ równie¿ niekiedy pewn¹ otwartoœæ na transcendencjê i wartoœci, które nie
zawsze s¹ dostrzegane w kulturze elitarnej. Kultura masowa niesie równie¿ szansê
stworzenia miêdzyludzkiej solidarnoœci opartej na pozytywnych wartoœciach i g³êbo-
kich pragnieniach oraz niepokojach ludzkiego serca. 

Liczne filmy z krêgu kultury masowej, chocia¿ najczêœciej milcz¹ o Bogu, opo-
wiadaj¹ jednak o pragnieniu mi³oœci i sensu ¿ycia. We wspó³czesnych piosenkach po-
jawiaj¹ siê te¿ niekiedy elementy ewangeliczne: protestu przeciwko „dobrze siê ma-
j¹cym”, apelu o mi³oœæ i o nie uleganie z³u. 

42. Kultura masowa znajduje odbicie w kryzysie to¿samoœciowym. Jego naj-
bardziej charakterystyczne przejawy to odrzucenie istnienia prawdy, zw³aszcza
w odniesieniu do norm moralnych. £¹czy siê z tym utrata to¿samoœci religijnej
przejawiaj¹ca siê w postawie cz³owieka, który jest przekonany o tym, ¿e to on de-
cyduje o tym, które prawdy wiary i przykazania s¹ dla niego wi¹¿¹ce. Kszta³tuje
siê cz³owiek „zapoœredniczony” przez media: „cz³owiek chwili”, bezkrytyczny wo-
bec przedstawianych mu wzorców ¿ycia, myœl¹cy przede wszystkim o sprawach
osobistych, g³odny sukcesu, niewra¿liwy na spójny system wartoœci i oddalaj¹cy od
siebie pytania ostateczne. Nastawienie konsumpcyjne wypiera zeñ kontemplatyw-
noœæ i zdolnoœæ do wyra¿ania podziwu. Kardynaln¹ cnot¹ takiego cz³owieka uczy-
niono tolerancjê, rozumian¹ czêsto jako ca³kowita nieingerencja w œwiat drugiego,
totalna zgoda na to, jakim jest, oraz pozbawienie jakiejkolwiek instancji Boskiej
i ludzkiej (rodzice, nauczyciele) prawa do stawiania mu wymagañ. Tolerancji ta-
kiej towarzyszy wprawdzie pewna wra¿liwoœæ, ale zazwyczaj dotyczy ona nie po-
staw, na przyk³ad wiernoœci czy trwania przy drugim, lecz sytuacji jednorazowych:
wypadku, œmiertelnej choroby, œmierci.
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43. Liczne media uprawiaj¹ propagandê antykoœcieln¹. Pod jej wp³ywem ukszta³-
towa³ siê szereg mitów: „mit Koœcio³a–organizacji” maj¹cej cele wy³¹cznie ziemskie,
mit „Koœcio³a bogatego”, „mit fanatyzmu religijnego Polaków”, „mit prywatnoœci re-
ligii”, „mit Koœcio³a nieudolnego”. 

44. Nasila siê dzia³alnoœæ sekt, grup satanistycznych i organizacji o ró¿nym stop-
niu utajnienia. Niektóre z nich wprowadzaj¹ do obiegu spo³ecznego elementy o cha-
rakterze antykultury. 

Kultura chrzeœcijañska

45. Po odzyskaniu suwerennoœci w 1989 roku Koœció³ móg³ powróciæ na obsza-
ry, które do tej pory rezerwowa³o sobie ideologiczne pañstwo: do szpitali, wiêzieñ,
wojska, a zw³aszcza do szkó³ i œrodków spo³ecznego przekazu. 

46. W atmosferze wolnoœci szybko rozwinê³y siê katolickie inicjatywy wydaw-
nicze. Wiele diecezji w Polsce dysponuje obecnie w³asn¹ oficyn¹ wydawnicz¹.
W wiêkszych miastach powsta³y ksiêgarnie katolickie. W wielu parafiach tworzone
s¹ biblioteki oraz kioski z ksi¹¿kami i ksiêgarnie. Ich liczba ci¹gle jednak nie jest
wystarczaj¹ca.

Publikuje siê liczne ksi¹¿ki o treœciach religijnych. Zwracaj¹ uwagê przek³ady zna-
nych autorów zachodnich. Czêsto jednak s¹ to publikacje nastawione przede wszyst-
kim na sukces komercyjny, sensacyjne lub o niskiej wartoœci duchowej. 

47. Koœció³ w Polsce dysponuje licznymi rozg³oœniami radiowymi o zasiêgu
ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym, a tak¿e telewizj¹ lokaln¹ pod nazw¹ TV
Niepokalanów oraz sta³ymi programami w telewizji publicznej. 

Od ponad pó³ wieku Radio Watykañskie uczestniczy w wydarzeniach ¿ycia
Koœcio³a powszechnego i polskiego dostarczaj¹c przez swoj¹ Sekcjê Polsk¹ boga-
ty serwis informacyjny oraz formuj¹c s³uchaczy z godnie z nauczaniem Stolicy
Apostolskiej.

W 1997 roku w Polsce pracowa³o 46 rozg³oœni diecezjalnych na 56 czêstotliwo-
œciach. Szereg diecezjalnych rozg³oœni katolickich utworzy³o sieæ Radia Plus, które
wci¹¿ udoskonala swój przekaz i jest w fazie poszukiwania w³asnej to¿samoœci.
W wielu krêgach du¿¹ popularnoœci¹ cieszy siê, zw³aszcza ze wzglêdu na znaczn¹
czêœæ programu poœwiêconego modlitwie i katechezie, Radio Maryja, które swoim
zasiêgiem wykracza tak¿e poza granice naszego kraju. 

48. Wielkie zas³ugi dla formacji kulturalnej, moralnej i religijnej ma prasa kato-
licka. Do kraju dociera polska edycja „L’Osservatore Romano”, które przybli¿a na-
uczanie papieskie. Od 1993 roku dzia³a Katolicka Agencja Informacyjna. Prasa ka-
tolicka w Polsce obejmuje ok. 300 tytu³ów (prasa lokalna, regionalna i ogólnopol-
ska). W 27 diecezjach wydawane s¹ lokalne edycje tygodników ogólnopolskich. Po-
nadto oko³o 700 parafii wydaje w³asne pismo. 

49. Koœció³ w Polsce zaczyna, w niewielkim jeszcze zakresie, korzystaæ z mo¿li-
woœci informacyjnych i ewangelizacyjnych Internetu i publikacji multimedialnych.
Od 1996 roku istnieje katalog zasobów chrzeœcijañskich „Mateusz”. W 1999 roku
zosta³ uruchomiony centralny serwer katolicki „Opoka”. 

50. Od kilku lat Koœció³ w Polsce kszta³ci dziennikarzy w Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyñskiego w Warszawie oraz
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w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wroc³awiu.

51. W wielu diecezjach rozwija siê duszpasterstwo twórców kultury, obejmuj¹ce
równie¿ dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Troska Koœcio³a w wielu œrodowiskach
animatorów kultury i dziennikarzy zmierza do pog³êbienia i rozwiniêcia dotychcza-
sowych form w³aœciwego im duszpasterstwa. Koœció³ wspieraj¹ w tym zakresie kato-
lickie stowarzyszenia zawodowe twórców, wydawców i dziennikarzy, które uzyska³y
akceptacjê Episkopatu. 

52. Na rynku ksiêgarskim pojawi³y siê ostatnio publikacje, które mog¹ s³u¿yæ po-
moc¹ w krytycznym odbiorze mediów. Rodzice, nauczyciele, duszpasterze i kateche-
ci nie zawsze o nich wiedz¹ i bardzo rzadko po nie siêgaj¹. 

W TROSCE O DUCHA KULTURY.
ZADANIA KOŒCIO£A

53. Podstawowy program dla dzia³alnoœci Koœcio³a w Polsce na polu kultury za-
kreœli³ w 1998 roku Jan Pawe³ II w przemówieniu do biskupów przyby³ych ad limina
Apostolorum: „Koœció³ w Polsce ma w tej dziedzinie niezwykle wa¿n¹ rolê do spe³nie-
nia. Chodzi o to, aby treœci¹ i wartoœciami Ewangelii przepojone zosta³y kategorie my-
œlenia, kryteria ocen i normy dzia³ania cz³owieka. Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby ca³a kul-
tura przenikniêta zosta³a duchem chrzeœcijañskim. Kultura wspó³czesna ma do swo-
jej dyspozycji nowe œrodki wyrazu i nowe mo¿liwoœci techniczne. Powszechnoœæ tych
œrodków i potêga ich oddzia³ywania maj¹ wielki wp³yw na mentalnoœæ i kszta³towanie
postaw spo³eczeñstwa. Nale¿y zatem popieraæ wa¿ne inicjatywy, które przyci¹ga³yby
uwagê twórców i stanowi³y bodziec dla promocji ich dzia³alnoœci oraz rozwoju i in-
spirowania talentów w harmonii z chrzeœcijañsk¹ to¿samoœci¹ narodu i jego chwaleb-
n¹ tradycj¹. Nie mo¿na szczêdziæ œrodków koniecznych do pielêgnowania tego
wszystkiego, co szlachetne, wznios³e i dobre. Potrzebny jest wspólny wysi³ek zmierza-
j¹cy do budowania zaufania miêdzy Koœcio³em a ludŸmi kultury oraz poszukiwania
jêzyka, którym trafi on do ich umys³ów i serc, wprowadzaj¹c w sferê oddzia³ywania ta-
jemnicy paschalnej Chrystusa, w zasiêg owej «mi³oœci, któr¹ do koñca umi³owa³» (por.
J 13, 1). Uwaga Koœcio³a winna byæ skierowana równie¿ na wszystkich wiernych
œwieckich, którzy maj¹ w tej dziedzinie sw¹ specyficzn¹ rolê do spe³nienia. Polega ona
na odwa¿nej, twórczej i aktywnej obecnoœci w miejscach, gdzie kulturê siê tworzy, roz-
wija i ubogaca. Bardzo wa¿nym zadaniem jest tak¿e wychowanie spo³eczeñstwa,
a zw³aszcza m³odego pokolenia do w³aœciwego odbioru tego wszystkiego, co jest owo-
cem kultury. «Koœció³ przypomina wszystkim, ¿e kulturê odnosiæ nale¿y do pe³nej do-
skona³oœci osoby ludzkiej, do dobra wspólnoty i ca³ej spo³ecznoœci ludzkiej. Dlatego
nale¿y tak kszta³towaæ ducha, aby rozwija³a siê zdolnoœæ podziwiania, wnikania w g³¹b,
kontemplacji i urabiania sobie s¹du osobistego oraz zdolnoœæ kszta³cenia zmys³u reli-
gijnego, moralnego i spo³ecznego»”44. 

II Synod Plenarny przyjmuje s³owa Jana Paw³a II jako wskazanie dróg, poprzez
które Ewangelia winna docieraæ do serca kultury polskiej na progu trzeciego tysi¹c-
lecia. W œwietle tego programu kieruje postulaty do twórców i animatorów kultury
oraz okreœla zadania duszpasterzy i katolików œwieckich. 
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Zadania podstawowe

54. Dziêki sakramentom, duszpasterstwu, katechezie i sztuce koœcielnej roz-
brzmiewa w dziejach œwiata przes³anie o stworzeniu i Dobra Nowina o zbawieniu.
Wskazuj¹c cz³owiekowi drogê do Boga i pe³ni¹c funkcje sumienia krytycznego wo-
bec kultury, Koœció³ pe³ni istotn¹ funkcjê kulturotwórcz¹ w wielkim procesie, w któ-
rym cz³owiek urzeczywistnia siê w wolnoœci, otwieraj¹c siê na wymiar religijny i od-
najduj¹c to¿samoœæ dziecka Bo¿ego. 

55. Kszta³towanie ducha, cultus animi, to przede wszystkim konsekwentne wy-
chowanie w domu, wymagaj¹ce odwa¿nego przyjêcia takiego stylu ¿ycia, którego wy-
razem jest opieranie konkretnych decyzji wed³ug w³aœciwej skali wartoœci: na pryma-
cie „byæ” przed „mieæ” i osoby przed rzecz¹. Styl ten domaga siê tak¿e uznania
prawdy, ¿e „inni ludzie nie s¹ konkurentami, przed którymi nale¿y siê broniæ, ale
braæmi i siostrami, zas³uguj¹cymi na solidarnoœæ i na mi³oœæ; wzbogacaj¹ nas sam¹
swoj¹ obecnoœci¹”45.

Dlatego w swej pracy duszpasterskiej Koœció³ powinien nieustannie podkreœlaæ
wagê trudu wychowawczego rodziców wspieraj¹c ich dzia³ania od strony religijnej. 

56. Trosk¹ duszpastersk¹ Koœcio³a w Polsce powinny byæ objête tak¿e te rozlicz-
ne wymiary kultury, gdzie dokonuje siê kszta³towanie ducha, zw³aszcza dzieci i m³o-
dzie¿y, poprzez d¹¿enie do postêpu moralnego i w³aœciwego wychowywania sumieñ.
St¹d wielka waga powinna byæ przyk³adana do tworzenia przedszkoli i szkó³ kato-
lickich, œwietlic, klubów sportowych, a tak¿e do organizowania katolickich progra-
mów wakacyjnych.

Ze swej strony katolicy œwieccy winni zdecydowanie sprzeciwiaæ siê wszelkim
przejawom niemoralnoœci. 

57. Pilnym zadaniem Koœcio³a w Polsce jest troska o zachowanie kultury naro-
dowej i regionalnej. W dobie jednoczenia siê Europy i propagowania kultury maso-
wej nale¿y dbaæ o czystoœæ i piêkno jêzyka, o zachowanie zwyczajów œwi¹tecznych,
o wspólny œpiew, o biblioteki i filmoteki, o chóry, zespo³y muzyczne i teatry regio-
nalne. Diecezje i parafie powinny popieraæ i promowaæ twórczoœæ miejscowych rzeŸ-
biarzy, malarzy, poetów i literatów. 

W dziele kszta³towania kultury lokalnej wa¿ne miejsce przypada katolickim roz-
g³oœniom radiowym i czasopismom. Powinny one informowaæ o realnych i konkret-
nych problemach danej spo³ecznoœci, a tak¿e „wydobywaæ” ludzi i ich dokonania
z anonimowoœci. Taki styl dzia³ania przyczynia siê w naturalny sposób do lepszego
zakorzenienia, a przez to wzrostu poczucia to¿samoœci i kszta³towania siê spo³e-
czeñstwa „ma³ych ojczyzn”. U³atwia te¿ twórczy, a nie wy³¹cznie konsumpcyjny,
stosunek do kultury.

58. Koœció³ w Polsce powinien podkreœlaæ potrzebê uwzglêdniania wymiaru du-
chowego i kulturowego w procesie zjednoczeniowym z Uni¹ Europejsk¹. Nale¿y
zwróciæ uwagê — naucza Jan Pawe³ II — „aby ten proces nie zosta³ zredukowany tyl-
ko do aspektów czysto ekonomicznych i materialnych. Dlatego nabiera szczególnej
wagi ustrze¿enie, zachowanie i rozwój tego cennego dziedzictwa duchowego, prze-
kazywanego przez chrzeœcijañskich ojców wspó³czesnej Europy. Bardzo wyraŸnie po-
wiedzia³em to w homilii w GnieŸnie: «Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu
europejskiego droga jest jeszcze daleka. Nie bêdzie jednoœci Europy, dopóki nie bê-
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dzie ona wspólnot¹ ducha. Ten najg³êbszy fundament jednoœci przynios³o Europie
i przez wieki go umacnia³o chrzeœcijañstwo ze swoj¹ Ewangeli¹, ze swoim rozumie-
niem cz³owieka i wk³adem w rozwój dziejów ludów i narodów» (3 VI 1997 r.). 

W tej wielkiej pracy, która stoi przed jednocz¹cym siê kontynentem, nie mo¿e
zabrakn¹æ wk³adu polskich katolików. Europa potrzebuje Polski g³êboko wierz¹cej
i po chrzeœcijañsku kulturowo twórczej, œwiadomej swojej roli wyznaczonej przez
Opatrznoœæ. To, czym Polska mo¿e i powinna us³u¿yæ Europie, jest w zasadzie
identyczne z zadaniem odbudowywania wspólnoty ducha, opartej na wiernoœci
Ewangelii, we w³asnym domu. Nasz naród, który tak bardzo wycierpia³ w przesz³o-
œci, a szczególnie w okresie II wojny œwiatowej, ma wiele do zaofiarowania Euro-
pie, przede wszystkim swoj¹ chrzeœcijañsk¹ tradycjê i bogate wspó³czesne doœwiad-
czenia religijne.

Koœció³ w Polsce staje zatem wobec wielkich dziejowych zadañ, do których spe³-
nienia jest mu potrzebna misyjna œwie¿oœæ i apostolski zapa³. Trzeba znaleŸæ w so-
bie tyle si³y, by nasz naród móg³ skutecznie oprzeæ siê tym tendencjom wspó³czesnej
cywilizacji, które proponuj¹ odejœcie od wartoœci duchowych na rzecz nieograniczo-
nej konsumpcji czy te¿ porzucenie tradycyjnych wartoœci religijnych i moralnych dla
kultury laickiej i etycznego relatywizmu. Polska kultura chrzeœcijañska, etos religijny
i narodowy s¹ cennym rezerwuarem energii, których Europa dziœ potrzebuje, by za-
pewniæ w swych granicach integralny rozwój osoby ludzkiej. W tej dziedzinie zespa-
laj¹ siê wysi³ki Koœcio³a powszechnego i wszystkich Koœcio³ów lokalnych Europy.
Ka¿dy winien wnieœæ w to wielkie dzie³o swój dorobek kultury, swoj¹ tradycjê, do-
œwiadczenie, wiarê i gorliwoœæ apostolsk¹”46. 

59. Koœció³ winien tworzyæ wartoœciow¹ kulturê jako odpowiedŸ na powszechne
zjawisko p³ytkiej kultury masowej. Krzewicielami autentycznej kultury powinny sta-
waæ siê najrozmaitsze stowarzyszenia, wspólnoty i grupy religijne. Ogromn¹ rolê w tej
dziedzinie ma do odegrania szkolnictwo katolickie, zw³aszcza na poziomie szkó³
œrednich. W szko³ach tych istotne znaczenie ma wprowadzanie m³odzie¿y w rozumie-
nie dzie³ sztuki: poezji, prozy, teatru, filmu itp. oraz stwarzanie mo¿liwoœci bezpo-
œredniego obcowania z nimi. Katecheci powinni ods³aniaæ przed m³odzie¿¹ pierwiast-
ki religijne zawarte w licznych dzie³ach sztuki, a tak¿e przygotowywaæ do uczestni-
czenia w kulturze masowej i krytycznego korzystania z mediów. „We wspó³czesnym
kontekœcie spo³ecznym, naznaczonym przez dramatyczn¹ walkê miêdzy «kultur¹ ¿y-
cia» a «kultur¹ œmierci», nale¿y wykszta³ciæ w sobie silny zmys³ krytyczny, pozwalaj¹-
cy na rozeznanie prawdziwych wartoœci i autentycznych potrzeb”47.

60. Obowi¹zkiem Koœcio³a jest jednak równie¿ dostrzeganie wartoœci kultury
masowej i wykorzystywanie jej w dziele ewangelizacji. Duszpasterze powinni szukaæ
kontaktu z twórcami tego typu kultury, oddzia³ywaæ przez grupy ewangelizacyjne na
m³odzie¿ gromadz¹c¹ siê na koncertach rockowych, na stadionach czy w innych miej-
scach masowych spotkañ, popieraæ inicjatywy, które na bazie tej kultury budz¹ wra¿-
liwoœæ i solidarnoœæ miêdzyludzk¹. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e Krzy¿ Chrystusa obej-
muje swoimi ramionami ca³¹ Ziemiê i ¿e s¹ liczne — nieraz niewdziêczne i trudne
— te areopagi, na których przychodzi g³osiæ Ewangeliê. W tym celu trzeba wyzwa-
laæ siê z obcej chrzeœcijañstwu podejrzliwoœci oraz przeciwstawiaæ siê psychozie za-
gro¿eñ, w której zanika nie tylko wiara w Boga, lecz równie¿ wiara w cz³owieka i w je-
go godnoœæ. Chrzeœcijanie, przez konsekwentne ¿ycie inspirowane prawd¹ Ewange-
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lii, powinni oni ukazywaæ wspó³czesnym, ¿e osoba ludzka, odkupiona krwi¹ Chry-
stusa, potrafi twórczo kszta³towaæ kulturê. 

61. Na Koœciele spoczywa obowi¹zek przestrzegania przed antykultur¹ w posta-
ci zniewolenia umys³ów i serc pod pozorem postêpu, a zw³aszcza w formie wymiesza-
nia wartoœci, idea³ów i „komercji”. Przede wszystkim zaœ „potrzebna jest powszech-
na mobilizacja sumieñ i wspólny wysi³ek etyczny, aby wprowadziæ w czyn wielk¹ stra-
tegiê obrony ¿ycia. Wszyscy razem musimy budowaæ now¹ kulturê ¿ycia […]. Pierw-
szym i podstawowym krokiem w kierunku tej odnowy kultury jest kszta³towanie
i uwra¿liwianie sumienia na niewymiern¹ i nienaruszaln¹ wartoœæ ka¿dego ludzkiego
¿ycia”48. W tym celu jest konieczne, „aby cz³owiek uzna³ swoj¹ pierwotn¹ i niezaprze-
czaln¹ kondycjê stworzenia, które otrzymuje od Boga istnienie i ¿ycie jako dar i zada-
nie: tylko akceptuj¹c tê przyrodzon¹ zale¿noœæ swojego bytu, cz³owiek mo¿e realizo-
waæ w pe³ni swoje ¿ycie i wolnoœæ, a zarazem szanowaæ dog³êbnie ¿ycie i wolnoœæ ka¿-
dej innej osoby. Tutaj przede wszystkim ujawnia siê, ¿e «osi¹ ka¿dej kultury jest po-
stawa cz³owieka wobec najwiêkszej tajemnicy: tajemnicy Boga». Kiedy odrzuci siê Bo-
ga i ¿yje tak, jakby On nie istnia³, albo nie szanuje siê Jego przykazañ, ³atwo odrzuca
siê te¿ lub podwa¿a godnoœæ ludzkiej osoby i nienaruszalnoœæ jej ¿ycia”49.

Kulturotwórcze funkcje diecezji i parafii

62. Na seminariach duchownych i innych uczelniach katolickich spoczywa
szczególny obowi¹zek wprowadzania studentów w z³o¿onoœæ wspó³czesnej proble-
matyki kulturowej. Powinny byæ wprowadzone systematyczne wyk³ady, æwiczenia itp.
na temat prawid³owego odbioru mediów. 

Katolicy winni pamiêtaæ, ¿e powrót Koœcio³a na te obszary kultury narodowej,
które do tej pory rezerwowa³o sobie pañstwo, wymaga przygotowania, fachowoœci,
taktu i skromnoœci. 

63. Parafia, oprócz swojej podstawowej funkcji duszpasterskiej, musi byæ œrodo-
wiskiem kulturowym. Nie oznacza to koniecznoœci podejmowania jakichœ nadzwy-
czajnych dzia³añ: obowi¹zki wobec kultury spe³nia ona wtedy, gdy jest miejscem
wzorowego duszpasterstwa; dobrze prowadzonej katechezy, osadzonej w kulturze na-
rodowej i w kulturze œrodowiska; starannie przygotowanej i piêknej liturgii, sprawo-
wanej w zadbanej œwi¹tyni parafialnej. 

64.Nale¿ypowróciæ do rozwijanej przedwojn¹ idei „domów katolickich”. W ka¿-
dej wspólnocie parafialnej powinny one stanowiæ centra Akcji Katolickiej, a jednocze-
œnie oœrodki kultury katolickiej. Niektóre domy parafialne (plebanie), zbudowane lub
rozbudowane dla celów katechetycznych, mog³yby z powodzeniem zacz¹æ pe³niæ tak¹
funkcjê po niewielkich pracach adaptacyjnych. Ich zadaniem by³oby wspieranie rodzi-
ny w wysi³kach wychowawczych, rozwijanie kultury duchowej i fizycznej m³odzie¿y,
ukazywanie miejscowej tradycji chrzeœcijañskiej, o¿ywianie dzia³alnoœci dru¿yn har-
cerskich, kultywowanie lokalnego folkloru, popieranie miejscowej twórczoœci arty-
stycznej, wspó³praca z powiatowymi i gminnymi placówkami kulturalnymi.

65. Wydawnictwom katolickim powinno na pierwszym miejscu przyœwiecaæ pra-
gnienie apostolstwa. Wartoœciowe ksi¹¿ki religijne lub œwieckie powinny byæ po-
wszechnie dostêpne i w miarê tanie. Œwiadomoœæ dzia³alnoœci apostolskiej musi to-
warzyszyæ tak¿e parafialnej czy przykoœcielnej dystrybucji ksi¹¿ek. 
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66. Ka¿da parafia — zw³aszcza w sytuacji, gdy wartoœciowa ksi¹¿ka staje siê dro-
ga — powinna prowadziæ bibliotekê i czytelniê parafialn¹, systematycznie uzupe³nia-
n¹ o nowe publikacje, przede wszystkim religijne. 

Ksiêgarnie i kioski wydawnictw katolickich powinny znajdowaæ siê w pobli¿u
œwi¹tyñ. Tylko w ostatecznoœci punkty te mog¹ byæ umieszczone w ich obrêbie. Na-
le¿y wtedy zachowaæ przepis kanonu mówi¹cego, ¿e „w koœcio³ach lub kaplicach nie
wolno wystawiaæ, sprzedawaæ lub rozdawaæ ksi¹¿ek czy innych pism, traktuj¹cych
o sprawach religii lub obyczajów, jeœli nie zosta³y wydane za zezwoleniem kompe-
tentnej w³adzy koœcielnej lub nie zosta³y przez ni¹ potem zaaprobowane”50. 

67. Tygodnie kultury chrzeœcijañskiej, organizowane w du¿ych oœrodkach, po-
winny byæ w ró¿nych formach przeszczepiane na grunt dekanatów i parafii. Na przy-
k³ad odpust w parafii czy sanktuarium mo¿e byæ nie tylko œwiêtem religijnym, ale
tak¿e œwiêtem kultury chrzeœcijañskiej, przynosz¹cym ciekawe propozycje ubogace-
nia kultury osobistej i spêdzenia wolnego czasu. Wypada zorganizowaæ wtedy festyn,
przedstawienie teatralne przygotowywane przez lokalny zespó³, koncert chóru czy
orkiestry, konkurs recytatorski czy piosenkarski, wystawê fotografii i plastyki, spo-
tkanie z pisarzami czy artystami itp. Wa¿nym elementem dzia³añ kulturalnych na te-
renie parafii jest pog³êbienie znajomoœci historii œrodowiska i regionu. 

Ochrona i konserwacja zabytków, muzea koœcielne

68. Ochrona zabytków polega z jednej strony na ich inwentaryzacji, z drugiej zaœ
na zabezpieczeniu. Szczególna odpowiedzialnoœæ za ochronêzabytków sztuki koœciel-
nej spoczywa na proboszczach i rektorach koœcio³ów zabytkowych. Postanowienia
ustawy pañstwowej o ochronie zabytków obowi¹zuj¹ ich w sumieniu, gdy¿ s¹ wyrazem
wspólnej troski obywatelskiej o ocalenie patrimonium narodowego tak bezlitoœnie nisz-
czonego przez wojny, po¿ary, wandalizm i grabie¿e, a tak¿e zaniedbania ze strony osób
odpowiedzialnych. ¯adnemu proboszczowi nie wolno wszczynaæ jakichkolwiek dzia-
³añ przy obiekcie zabytkowym bez uzyskania zgody konserwatora diecezjalnego,

Konserwacja wymaga kwalifikacji zawodowych i wysokiego poziomu etyki zawo-
dowej. W seminariach duchownych, w ramach wyk³adów historii sztuki, nale¿y po-
œwiêciæ specjalne zajêcia poœwiêcone konserwacji sztuki koœcielnej. Powinny byæ one
poszerzone o wizyty w pracowniach konserwacji zabytków, aby uœwiadomiæ alum-
nom, jak skomplikowane i kosztowne s¹ specjalistyczne zabiegi, które czêsto nie by-
³yby konieczne, gdyby przestrzegano zasad ochrony zabytków. 

69. Obiekty szczególnie cenne, a zw³aszcza wycofane z kultu, mog¹ byæ przenie-
sione do muzeum diecezjalnego lub wzbogaciæ kolekcjê parafialn¹. Podobnie ma siê
rzecz z archiwami i ksiêgozbiorami parafialnymi. Muzea i kolekcje maj¹ na celu nie
tylko zabezpieczenie zabytków, ale i specyficzne oddzia³ywanie duszpasterskie reali-
zowane przez sta³¹ ekspozycjê i wystawy okresowe. 

70. Ochronie podlega tak¿e otoczenie zabytkowych œwi¹tyñ, tak zwany cmentarz
przykoœcielny wraz z dzwonnic¹ i drzewostanem. 

Cmentarze s¹ miejscami, w których w szczególny sposób wyra¿a siê wiara
w Zmartwychwstanie i specyficzna pamiêæ parafii. Cmentarze zabytkowe podlegaj¹
ustawowej ochronie, obejmuj¹cej uk³ad, pomniki, drzewostan itp. Opiek¹ nale¿y oto-
czyæ kalwarie, drogi krzy¿owe, kaplice, figury przydro¿ne, a tak¿e ruiny dawnych œwi¹-
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tyñ i resztki cmentarzy. W duchu ekumenicznego braterstwa podobn¹ trosk¹ nale¿y
obj¹æ cmentarze i pomniki innych wyznañ czy narodowoœci. 

Budownictwo sakralne, wystrój œwi¹tyñ i muzyka koœcielna

71. Koœció³ rozwija nieustannie sztukê przez wznoszenie nowych œwi¹tyñ i in-
nych obiektów zwi¹zanych ze swoj¹ dzia³alnoœci¹. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, aby
w budownictwie sakralnym unikaæ przejmowania wzorów obcych, nie licz¹cych siê
z rodzimymi tradycjami religijnymi, uwarunkowaniami krajobrazowymi, urbani-
stycznymi i regionalnymi. 

Projekt œwi¹tyni jest dzie³em twórcy i po zatwierdzeniu przez w³adze koœcielne
i terytorialne nie powinien byæ zmieniany przez inwestora. 

Koœció³, popieraj¹c wolnoœæ ekspresji twórczej i akceptuj¹c wszystkie style51, pra-
gnie jednak, aby dzie³a sztuki sakralnej by³y „znakami i symbolami najwy¿szych
spraw”52. Dotyczy to ukszta³towania wnêtrza i ca³ego wystroju œwi¹tyni. Najwa¿niej-
sze powinny byæ o³tarz ofiary eucharystycznej, symbolizuj¹cy samego Chrystusa oraz
tabernakulum. W wystroju œwi¹tyni nale¿y przestrzegaæ zasady sformu³owanej przez
„Konstytucjê o liturgii”: szlachetnej prostoty i wysokiego poziomu artystycznego, któ-
re wa¿niejsze s¹ od przepychu kosztownych tworzyw53. Synod zachêca, aby wprowa-
dzaæ charakterystyczne dla polskich tradycji i uwarunkowañ regionalnych motywy i ma-
teria³y. Wspó³praca z twórcami ludowymi mo¿e wnieœæ wiele odœwie¿aj¹cych elemen-
tów do wystroju wspó³czesnych œwi¹tyñ. 

72. Synod Plenarny zaleca przestrzeganie w wystroju nowych koœcio³ów przemy-
œlanego programu ikonograficznego54. Stanowczo trzeba zerwaæ ze zwyczajem tan-
detnych dekoracji okolicznoœciowych, wykonywanych z nieodpowiednich tworzyw.
Nie licuj¹ z charakterem wnêtrza koœcielnego transparenty, gabloty i plansze. Nale-
¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e czystoœæ i porz¹dek œwi¹tyni jest znakiem wiary i kultury miej-
scowej wspólnoty. 

73. Œpiew gregoriañski czy wielka muzyka polifoniczna zwi¹zana z liturgi¹,
a zw³aszcza msze, nieszpory czy oratoria, nie powinny byæ wykonywane tylko w salach
koncertowych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e tworzono je dla kultu Bo¿ego sprawowanego
w œwi¹tyniach i przede wszystkim w nich s¹ one na w³aœciwym miejscu. 

Jest rzecz¹ wskazan¹, aby koncerty organowe ³¹czyæ z krótk¹ liturgi¹ s³owa Bo¿e-
go, a przynajmniej z odczytaniem wybranego tekstu biblijnego czy poezji religijnej.

Poziom wykonawstwa muzyki koœcielnej zale¿y przede wszystkim od organistów,
od ich osobistej kultury muzycznej. Nale¿y rozwijaæ szkolnictwo, tak¿e wy¿sze,
kszta³c¹ce organistów. Obowi¹zkiem odpowiednich referentów kurii diecezjalnych
jest organizowanie rekolekcji i kursów dokszta³caj¹cych, s³u¿¹cych podnoszeniu kwa-
lifikacji muzyków koœcielnych. Organiœci, wraz z duchowieñstwem parafialnym i ka-
techetami, s¹ szczególnie powo³ani do uczenia œpiewu w koœciele oraz do organizo-
wania chórów i zespo³ów parafialnych. 

Turystyka i sport

74. Turystyka sta³a siê w naszych czasach zjawiskiem powszechnym. Powiêksza
ona obszary ludzkiej wra¿liwoœci, otwiera nowe horyzonty, mo¿e byæ pogl¹dow¹ lek-
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cj¹ braterstwa i solidarnoœci. Nale¿y przypominaæ katolikom, ¿e podró¿e i wycieczki
powinny byæ dla nich okazj¹ do prze¿ycia powszechnoœci Koœcio³a. 

Rektorzy zabytkowych œwi¹tyñ powinni zadbaæ o uœwiadomienie zwiedzaj¹cym,
¿e zabytki sakralne nie s¹ muzeami, lecz miejscami kultu Boga, Jego «mieszkaniem
z ludŸmi». Zwiedzaj¹c œwi¹tynie nie tylko uczymy siê historii naszego Koœcio³a;
mamy tak¿e sposobnoœæ skupienia siê, modlitwy i adoracji Najœwiêtszego Sakra-
mentu. W ten sposób urlop, podró¿, wycieczka mo¿e staæ siê dla cz³owieka wierz¹-
cego pielgrzymk¹.

75. Sport rozwija cia³o i ducha, uczy rycerskoœci (zasada fair play), dzielnoœci, wy-
trwa³oœci, aktywnego stosunku do ¿ycia, umiejêtnoœci zwyciê¿ania i przegrywania.
Nale¿y wiêc dostrzegaæ walory etyczne sportu i stwarzaæ w miarê mo¿liwoœci warun-
ki do jego uprawiania. 

Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e sport nie jest celem sam w sobie, lecz ele-
mentem ludzkiego rozwoju. Koœció³ sprzeciwia siê jego upolitycznieniu, komercja-
lizacji, a tak¿e swoistej rytualizacji widowisk sportowych przez nadawanie im cech
kultowych.

W ramach popierania sportu o charakterze rekreacyjnym zaleca siê organizowa-
nie przy parafiach klubów sportowych, tworzenie boisk i sal. 

Wobec œwieckich œrodków spo³ecznego przekazu

76. Podstaw¹ zaufania spo³ecznego i jednoœci narodu w dziele reformy pañstwa
jest szczeroœæ, uczciwoœæ i wiarygodnoœæ si³ politycznych i wp³ywowych œrodowisk
spo³eczno–ekonomicznych. Nie odbuduje siê narodu suwerennych serc i umys³ów,
nie przeprowadzi reform, które pozwol¹ mu zaj¹æ stosowne miejsce w rodzinie naro-
dów, jeœli obywatele nie bêd¹ wszechstronnie informowani, jeœli w mediach nie bê-
dzie toczy³a siê autentyczna debata nad histori¹ i teraŸniejszoœci¹, nad stanem rodzi-
ny, oœwiaty, ekonomii itp., jeœli zabraknie moralnej presji autorytetów, aby wszelki
przekaz wiernie odzwierciedla³ prawdziwy obraz rzeczy i spraw. Dlatego tak wa¿ne
jest, aby wszyscy Polacy mieli dostêp do mediów i aby czerpali z nich prawdê, wzo-
ry dobra i piêkno. Szczególnie w tym czasie, gdy formuje siê ¿ycie demokratyczne,
nie wolno nikomu, ¿adnej sile politycznej i ¿adnemu wp³ywowemu oœrodkowi eko-
nomicznemu, monopolizowaæ mediów, podporz¹dkowywaæ ich korzyœciom w³asnym
i w³asnych ugrupowañ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mi³oœæ do ubogich obejmuje „nie tylko
[ich] ubóstwo materialne, lecz równie¿ liczne formy ubóstwa kulturowego i religij-
nego”55. Trzeba broniæ Polaków przed zubo¿eniem sumieñ, martwot¹ serc i otêpie-
niem umys³ów. 

Synod przypomina równie¿ si³om politycznym, ¿e prawo Koœcio³a do uczestnic-
twa w spo³ecznym przekazie nie jest niczyj¹ ³ask¹ czy koncesj¹, ale zawiera siê w pra-
wie do wolnoœci religijnej, którego nie mo¿na ograniczaæ do wolnoœci kultu56. 

77. Synod Plenarny Koœcio³a w Polsce wzywa wszystkich odpowiedzialnych za
media, zw³aszcza elektroniczne, do refleksji nad pytaniami, które stawia Papieska Ra-
da do spraw Œrodków Spo³ecznego Przekazu: Jak w systemie wolnej konkurencji, s³u-
¿¹cej zdobywaniu popularnoœci zapobiegaæ naciskom wywieranym przez opiniê pu-
bliczn¹, aby œrodki spo³ecznego przekazu nie podsyca³y i nie rozwija³y mniej szlachet-
nych i niezbyt godziwych sk³onnoœci ludzkiej natury? Jak przeszkodziæ koncentrowa-
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niu tych œrodków w rêku nielicznych do tego stopnia, ¿e st³umiony zostaje prawdziwy
dialog¿ycia spo³ecznego?Wjaki sposób ich u¿ywaæ, abyprzekaz dokonywany przy ich
zastosowaniu—przedewszystkimzapoœrednictwemobrazu—nieszkodzi³ relacjom
miêdzy osobami? Como¿na uczyniæ, aby cz³owiek nieprzestawa³ interesowaæ siê obo-
wi¹zkami ¿ycia codziennego zwa¿ywszy, ¿e czêsto media pobudzaj¹ do ucieczki od
rzeczywistoœci w œwiat marzeñ? Jak przeciwstawiæ siê ludzkiej sk³onnoœci do popada-
nia w lenistwo i biernoœæ duchow¹? Wreszcie, jak przeszkodziæ temu, by ci¹g³a aktyw-
noœæ sfery uczuciowej nie szkodzi³a sprawnoœciom duchowym i umys³owym?57

78. Drugi Synod Plenarny przy³¹cza siê do apelu Jana Paw³a II, skierowanego do
dziennikarzy: „Pracuj¹cy w dziedzinie œrodków przekazu, wzywam Was, byœcie nie
przedstawiali cz³owieka w sposób okaleczony i zniekszta³cony, cz³owieka zamkniête-
go na prawdziwie ludzkie wartoœci! 

Byœcie dawali miejsce temu, co transcendentne, temu, co czyni cz³owieka bardziej
cz³owiekiem! 

Byœcie nie drwili z wartoœci religijnych, nie pomijali ich, nie interpretowali na
podstawie ideologicznych schematów! 

Byœcie przekazywali Wasze informacje opieraj¹c siê na kryteriach prawdy i spra-
wiedliwoœci, i poczuwali siê do obowi¹zku sprostowania i naprawienia b³êdu, gdy
zdarzy siê Wam go pope³niæ! 

Byœcie nie szerzyli zepsucia w spo³eczeñstwie, a szczególnie wœród m³odzie¿y,
przez pokazywanie z upodobaniem i natarczywoœci¹ obrazów z³a, przemocy, upadku
moralnego, poprzez ideologiczne manipulowanie i sianie niezgody!”58

79. Niezbêdne jest skoordynowane dzia³anie rodziny, Koœcio³a, szko³y, rozma-
itych grup i stowarzyszeñ oraz samych œrodków przekazu w celu pokazania, ¿e Ÿró-
d³o niektórych problemów indywidualnych i spo³ecznych tkwi w tym, i¿ miejsce wiê-
zi miêdzyludzkich zajmuje kontakt ze œrodkami przekazu oraz silne przywi¹zanie
emocjonalne do ich fikcyjnych bohaterów; ¿e œrodki przekazu nie mog¹ zast¹piæ oso-
bistego kontaktu i relacji miêdzy cz³onkami rodziny czy przyjació³mi; ¿e media nie
s¹ tylko olbrzymim instrumentem informowania, ale w jakimœ sensie usi³uj¹ równie¿
kreowaæ œwiat. 

Czytelnicy, radios³uchacze i widzowie powinni te¿ nauczyæ siê rozró¿niaæ, z ja-
kim rodzajem mediów maj¹ do czynienia, przyjmowaæ ich przekaz w sposób rozwa¿-
ny i krytyczny oraz wyra¿aæ dezaprobatê wobec tego, co budzi zastrze¿enia natury
moralnej, zw³aszcza wobec propagowania przemocy i pornografii. Poprzez ró¿ne sto-
warzyszenia, odbiorcy winni przekazywaæ swoje opinie dziennikarzom i dysponen-
tom mediów59. 

Synod Plenarny ostrzega, ¿e produkowanie filmów i czasopism o treœciach bru-
talnych i pornograficznych, a tak¿e sam udzia³ w produkcji, jest zawsze grzechem
ciê¿kim. Ponosz¹ wielk¹ odpowiedzialnoœæ moraln¹ równie¿ ci wszyscy, którzy wy-
stawiaj¹ tego rodzaju wytwory na widok publiczny w sklepach, stacjach paliw, kio-
skach, wypo¿yczalniach kaset itp. 

80. Na rodzicach spoczywa powa¿ny obowi¹zek wychowania dzieci i m³odzie¿y
do krytycznego i odpowiedzialnego korzystania ze œrodków spo³ecznego przekazu.
Rodzice powinni w³asnym przyk³adem uczyæ odpowiedzialnego korzystania z me-
diów. Dobrze jest te¿ wspólnie z dzieæmi ogl¹daæ wybrane programy, a nastêpnie roz-
mawiaæ na ich temat. 
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Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ w rodzinie na gry komputerowe i inne media
„obrazów pozornych”. Rodzice, którzy zakupuj¹ je w celu zapewnienia rozrywki lub
pomocy dziecku w nauce, powinni pamiêtaæ o koniecznoœci wychowania go do umia-
ru w korzystaniu z nich: gdy zanika dystans miedzy rzeczywistoœci¹ a wyobra¿eniem,
ginie poczucie odpowiedzialnoœci. 

81. G³ównym celem edukacji szkolnej w zakresie mediów powinno byæ wypraco-
wanie zdolnoœci analizowania oraz krytycznego spojrzenia na przekaz. Edukacja ta
winna równie¿ pomagaæ osi¹gaæ „dystans krytyczny” w stosunku do mediów przez
tworzenie œwiadomoœci ró¿nicy pomiêdzy obrazem a rzeczywistoœci¹, uczenie „jêzy-
ka” mediów, a tak¿e zaznajamianie z systemem produkcji i prawami ekonomiczny-
mi, które rz¹dz¹ œrodkami spo³ecznego komunikowania. 

82. Media katolickie powinny rozwijaæ rubryki poœwiêcone telewizji i œwieckim
czasopismom dla dzieci i m³odzie¿y, grom komputerowym oraz ciesz¹cym siê po-
pularnoœci¹ stronom WWW. Na ³amach czasopism i w audycjach rozg³oœni katolic-
kich nale¿y ukazywaæ rodzicom sposoby dialogu z dzieæmi na temat ulubionych
programów telewizyjnych, wyjaœniaæ, jak konstruuje siê obraz telewizyjny, jak od-
dzia³ywaj¹ na psychikê rozmaite programy, a tak¿e jakie skutki powoduje d³ugotrwa-
³e i nieprzemyœlane ogl¹danie telewizji, oddawanie siê grom komputerowym i ¿eglo-
wanie po Internecie60.

83. Osoby duchowne i konsekrowane Synod wzywa do zachowania umiaru w ko-
rzystaniu z mediów i przypomina im przepis Kodeksu Prawa Kanonicznego: „W ko-
rzystaniu ze œrodków spo³ecznego przekazu nale¿y zachowaæ konieczne rozeznanie
i unikaæ tego, co przynosi szkodê w³asnemu powo³aniu i stanowi zagro¿enie dla czy-
stoœci osoby konsekrowanej”61. 

Wobec mediów katolickich

84. Synod wzywa do mo¿liwie szybkiego opracowania sposobu modelu mediów
katolickich, dzia³aj¹cych w Polsce w warunkach wolnego spo³eczeñstwa. Prace te nale-
¿ypoprzedziæpubliczn¹dyskusj¹na tematnajwa¿niejszychzadañkatolickich œrodków
spo³ecznego przekazu, ich sposobów funkcjonowania, relacji do w³adz koœcielnych.

85. Kap³ani i wierni winni sobie coraz bardziej uœwiadamiaæ, ¿e w dzisiejszych
czasach ca³y Koœció³, a w szczególnoœci Koœció³ diecezjalny, w pos³udze duszpaster-
skiej i katechetycznej musi pos³ugiwaæ siê w³asn¹ pras¹, rozg³oœni¹ radiow¹, Interne-
tem itp. W zwi¹zku z tym rodzi siê nowy obowi¹zek wspólnot i poszczególnych wie-
rz¹cych — obowi¹zek materialnego utrzymania koœcielnych œrodków spo³ecznego
komunikowania. 

Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu, obchodzony w Polsce w trzeci¹ niedzie-
lê wrzeœnia, powinien byæ wykorzystany do promocji katolickiej prasy i ksi¹¿ki, a tak-
¿e diecezjalnej rozg³oœni radiowej. 

86. W obliczu postêpuj¹cej „cywilizacji obrazu” nale¿y promowaæ s³owo druko-
wane, podkreœlaj¹c jego niezast¹pion¹ rolê w rozwoju moralnym i umys³owym oso-
by ludzkiej. Jan Pawe³ II naucza na ten temat: „Zadaniem Koœcio³a — duszpasterzy
i wiernych œwieckich — jest zdecydowane popieranie rozwoju prasy katolickiej i po-
wiêkszanie zasiêgu jej oddzia³ywania, jak równie¿ zachêcanie do jej czytania w celu
pog³êbiania znajomoœci prawd wiary, nauki Koœcio³a oraz kultury religijnej”62. Dla-

Wychowanie
szkolne

do w³aœciwego
odbioru mediów

Pomoc mediów
chrzeœcijañskich

Obowi¹zki
duchownych

Koniecznoœæ
wypracowania

modelu mediów

Obowi¹zek
wsparcia

materialnego

Prasa
katolicka

Ewangelizacja kultury i œrodków spo³ecznego przekazu 113



tego troska o rozwój czytelnictwa prasy katolickiej powinna byæ wa¿nym zadaniem
pos³ugi duszpasterskiej w ka¿dej parafii. Duszpasterze z ¿yczliwoœci¹ winni siê od-
nosiæ do inicjatyw zmierzaj¹cych do za³o¿enia pisma parafialnego. 

Synod wzywa ca³y Koœció³ w Polsce do refleksji nad mo¿liwoœciami wydawania
ogólnopolskiego dziennika katolickiego. 

87. Czasopisma katolickie winny zachowywaæ nie tylko poziom merytoryczny,
lecz tak¿e wysoki poziom warsztatowy i redaktorski. Powinny byæ miejscem szerze-
nia prawdy, chrzeœcijañskiego optymizmu, postawy mi³oœci oraz prowadzenia intere-
suj¹cego dialogu na tematy wychowawcze, uczenia modlitwy i zwyczajów katolic-
kich, ukazywania sposobów osi¹gania œwiêtoœci w œwiecie, proponowania ciekawych
wzorów ¿yciowych dla dzieci i m³odzie¿y, prezentowania mo¿liwoœci godziwej roz-
rywki i odpoczynku itp. 

88. Rozg³oœnie katolickie powinny wyró¿niaæ siê tym, ¿e w coraz bardziej zse-
kularyzowanym œwiecie bêd¹ budzi³y podstawowe pytania egzystencjalne, porusza³y
sumienia i otwiera³y przestrzeñ œwiêtoœci. Dlatego maj¹ one obowi¹zek przedstawia-
nia ca³oœciowego nauczania Ewangelii i Koœcio³a tak¿e wtedy, gdy czerpi¹ œrodki fi-
nansowe z nadawania œwieckiej reklamy. 

Rozg³oœnie katolickie, podobnie jak inne koœcielne œrodki przekazu, musz¹ s³u-
¿yæ dobru wspólnemu, to znaczy wspieraæ prawo wszystkich do informacji i byæ g³o-
sem wiarygodnym, nie uwik³anym w niczyje interesy, zarówno polityczne, jak i eko-
nomiczne. Zadania te s¹ niezwykle trudne i odpowiedzialne. Podo³aj¹ im tylko
dziennikarze o g³êbokiej wierze, którzy dbaj¹ o ¿ycie duchowe oraz systematycznie
podnosz¹ poziom wiedzy religijnej i warsztatu dziennikarskiego. 

89. Ka¿de zarejestrowane czasopismo, rozg³oœnia radiowa, stacja winny mieæ asy-
stenta koœcielnego, ustanowionego przez miejscowego biskupa. 

90. Internet stanowi ogromn¹ pomoc w docieraniu do ró¿nego rodzaju informa-
cji. Dlatego, chocia¿ s³usznie Koœció³ krytykuje „zaœmiecanie” Internetu, winno siê
tak¿e dostrzegaæ wielkie mo¿liwoœci tego medium i wykorzystywaæ je w celu szerze-
nia Dobrej Nowiny. Nale¿y zatem dbaæ m.in. o zak³adanie i odnawianie katolickich
stronic WWW. 

Twórcy kultury, wychowawcy, naukowcy i ludzie pióra, do-
œwiadczaj¹c swoistej transcendencji prawdy, piêkna i dobra, staj¹
siê naturalnymi s³ugami tajemnicy Boga, której winni byæ wierni.
Ten wymóg wiernoœci — stwierdza Jan Pawe³ II — sprawia, ¿e ja-
ko nauczyciele i artyœci, „bez wzglêdu na przekonania, s¹ powo³a-
ni do tego, by pe³niæ funkcjê sumienia krytycznego wobec tego
wszystkiego, co cz³owieczeñstwu zagra¿a lub go pomniejsza”63.
W ten sposób s³u¿ba prawdzie, dobru i piêknu, której mo¿na
oczekiwaæ od ludzi nauki i kultury, spotyka siê z pos³ug¹, jak¹
wobec sumieñ ludzkich pe³ni Koœció³. Synod Plenarny zaprasza
zarówno ludzi Koœcio³a, jak i twórców kultury, do ci¹g³ego pog³ê-
biania tego spotkania i przymierza. Jego najwy¿szym celem niech
bêdzie duchowe i moralne odrodzenie spo³eczeñstwa polskiego
do prawdy i piêkna, „bo piêkno na to jest, by zachwyca³o, do pra-
cy — praca, by siê zmartwychwsta³o” (C. K. Norwid). 
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