
 

 
KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO 

NA 51. DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU 
 
Drodzy Diecezjanie, 
Już po raz 51. przeżywamy w Kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. Inicjatywa, 
zapoczątkowana przez ojców Soboru Watykańskiego II, zwraca uwagę na obecność i rolę 
mediów w naszym życiu.  
Media tradycyjne, takie jak radio i telewizja, prasa, a także portale internetowe oraz 
media społecznościowe są częścią naszej codzienności. Kształtują nasz obraz świata, 
wpływają na nasze wybory, informują i formują. Nie sposób banalizować czy lekceważyć 
ich znaczenia we współczesnym świecie. 
Dzisiejsza niedziela to dobra okazja, by przypomnieć o mediach katolickich, zwłaszcza 
tych, związanych z naszą archidiecezją i podziękować tym wszystkim, którzy regularnie 
czytają „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego”, słuchają naszego 
archidiecezjalnego Radia eM oraz korzystają z portali internetowych gosc.pl i wiara.pl. 
Ludzie, tworzący te media, starają się rzetelnie dostarczać sprawdzone informacje  
o świecie i Kościele, próbują patrzeć na wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne  
z perspektywy wartości chrześcijańskich i komentować je w świetle katolickiej nauki 
społecznej.  
Tygodnik „Gość Niedzielny” przygotowuje się do swoich setnych urodzin. Radościom  
i wspomnieniom coraz częściej zaczynają towarzyszyć troski z uwagi na pojawiające się 
trudności związane z kryzysem energetycznym i ekonomicznym, w tym z rosnącymi 
cenami papieru. Czas pandemii i aktualna wojna wpłynęły także na podniesienie kosztów 
dystrybucji. Tym bardziej dziękuję tym wszystkim, którzy w każdą niedzielę zapraszają 
„Gościa” do swoich domów i kupując nasze pismo, wspierają pracę i zaangażowanie 
dziennikarzy i redaktorów. Oby było nas coraz więcej. Tylko wspólnymi siłami będziemy 
w stanie stawić czoła nowym wyzwaniom i pokonywać trudności. Jestem przekonany,  
że dojrzałe i profesjonalne media katolickie mogą pomagać nam wszystkim jeszcze 
pełniej żyć duchem Ewangelii. 
Życzę owocnej lektury i dobrego słuchania, a wszystkim zgromadzonym na niedzielnej 
Mszy św. udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 
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Zarządzenie 
Komunikat Księdza Arcybiskupa należy odczytać w niedzielę 18 września br. w ramach 
ogłoszeń duszpasterskich. 
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