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„Za kogo uważają Mnie ludzie?” – to pytanie stawia dziś Jezus towarzyszom
wędrówki do Cezarei Filipowej. W odpowiedzi uczniowie przytaczają różne opinie
dotyczące ich Mistrza funkcjonujące wśród ludzi. Dopiero po usłyszeniu tych relacji,
Pan pyta, za kogo uważają Go Jego uczniowie. Dla Jezusa nie było, jak widać, bez
znaczenia to, w jaki sposób odbierany jest przez współczesnych Mu ludzi.
Dziś bardzo często sonduje się opinię publiczną, kierując do jakiejś jej grupy
pytania na określone tematy. Sondaże takie dotyczą także spraw wiary i moralności.
Na pewno wielokrotnie w tego rodzaju badaniach stawiany jest też problem
dotyczący tego, kim w odbiorze społecznym jest Jezus Chrystus. Z całą pewnością
wielką rolę w kształtowania opinii publicznej odgrywają środki społecznego
przekazu, uznawane nieraz za„czwartą władzę”.
Media są bardzo skutecznym narzędziem, wykorzystywanym także w ramach
ewangelizacji. Internet, czasopisma, radio i telewizja, docierające ze swym przekazem
do milionów ludzi, mogą nieść przecież ewangeliczne treści. Inspiracji w tym zakresie
może dostarczyć refleksja nad życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego, który nie tylko
dostrzegał pozytywną rolę, jaką w głoszeniu Słowa Bożego mogą spełnić massmedia,
ale sam, jako jeden z pierwszych korzystał z nich na tak wielką skalę – zarówno
w Polsce, jak i w Japonii, gdzie pełnił posługę misyjną.
Mówiąc o mediach nie możemy jednak zapomnieć, że nie wszystkie z nich kierują
do nas pozytywny przekaz. Zdarza się, że obraz świata kreowany przez te środki
przekazu jest nieprawdziwy, przedstawiony jakby w krzywym zwierciadle. Odbiorca
treści medialnych może, niestety, nawet w niezawiniony sposób, stać się obiektem
manipulacji. Dotyczy to zwłaszcza młodzieży, która dopiero kształtuje swą wizję
świata, odkrywa hierarchię wartości i określa swą relację do Boga. Środki społecznego
przekazu mogą też pomóc – lub niestety utrudnić - młodym ludziom udzielenie
odpowiedzi na pytanie, kim jest dla nich Jezus Chrystus.
Nie jesteśmy w stanie skutecznie powstrzymać negatywnych tendencji obecnych
w niektórych środkach społecznego przekazu. Możemy natomiast zrobić jedno –
wychować dzieci i młodzież do ich dojrzałego odbioru.
Robert Karp, dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej stwierdza: „Jedno źródło
informacji to za mało, by wyrobić sobie pogląd na jakąś sprawę. Większość informacji
medialnych polega na cytowaniu opinii, z których wiele jest z sobą sprzecznych.
To, co do nas dochodzi trzeba oceniać – przede wszystkim za pomocą logiki, ale także
odnosząc się do norm i wartości moralnych. Człowiek korzystający z mediów nie
może przed progiem zostawić tego kim jest jako chrześcijanin i pozwolić ogołocić się
z tego, co dla niego najcenniejsze. A jeśli chodzi o pytanie: Kim jest dla mnie Jezus
Chrystus? – przede wszystkim muszę zapytać o to samego siebie, a dopiero potem
wziąć pod uwagę opinię innych”.

Liturgia

Niedziela, 16 września 2012 r.
Iz 50, 5-9a; Ps 116A; Jk 2, 14-18; Mk 8,27-35
Dzień Środków Społecznego Przekazu

Modlitwa wiernych:
Chrystus pyta dziś swoich uczniów: „Za kogo Mnie uważacie?” Prośmy
Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do przyjęcia Jezusa jako jedynego
Pana i Zbawiciela:
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby dla współczesnego świata był
przekonującym znakiem wskazującym na Jezusa Chrystusa - jedynego
Zbawiciela człowieka. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się w intencji wszystkich dziennikarzy i pracowników środków
społecznego przekazu, aby swą pracę traktowali jako misję w służbie
prawdy i dobra społecznego.
3. Módlmy się za twórców artykułów, programów i filmów skierowanych do
dzieci i młodzieży, aby pamiętali, że są wychowawcami młodego
pokolenia.
4. Módlmy się za rodziców, duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców,
aby uczyli swych wychowanków mądrego i odpowiedzialnego
korzystania z bogatej i różnorodnej oferty współczesnych środków
przekazu.
6. Módlmy się w intencji osób uzależnionych od mediów elektronicznych,
aby z pomocą łaski Bożej odzyskali utraconą wolność.
7. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, aby całe nasze życie było piękną
i jednoznaczną odpowiedzią na pytanie, za kogo uważamy Syna Bożego.
Przyjmij, Panie nasze prośby i wspomóż nas swoją łaską. Spraw, by moc
Twojej miłości chroniła nas przed wszelkim złem i zgorszeniem. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Rrozważania i modlitwy wiernych
- ks. Marek Studenski

