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Ewangelizacja przez sieć Internet

W ostatnich latach na stronach WWW znajduje się coraz więcej
informacji dotyczących religii katolickiej.
Autorka poniższego artykułu przedstawiła nową drogę
ewangelizacji, jaką umożliwia powszechny dostęp do sieci
Internet.
Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej omówiono
ogromną rolę jaką odgrywa powszechny dostęp do mediów –
w tym do sieci Internet – w przekazywaniu informacji
dotyczących Kościoła Katolickiego i wiary katolickiej.
W drugiej zebrano i posegregowano strony WWW dostępne
w Sieci, a także zamieszczono adresy wybranych katolickich
witryn.
W kończącej części omówiono wady i zalety, jakie niesie ze sobą
ewangelizacji przez Internet.

Ewangelizacja przez media
Historia pokazuje, że jedną z najcenniejszych rzeczy dla
człowieka jest informacja. Zawsze poszukiwano sposobów na jak
najszybszą jej wymianę. W latach 60. zaczął się rodzić Internet jedno z najważniejszych współczesnych mediów międzynarodowej wymiany informacji. Sieć jest bogatym i powszechnym
źródłem danych. Gwałtowny rozwój techniki komputerowej oraz
spadek cen sprzętu i oprogramowania przyczyniają się do
powiększania się ilości osób korzystających z Internetu.
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Internet oferuje swoim użytkownikom nieograniczone
niemal możliwości. Dostęp do zasobów serwerów całego świata
pozwala na uzyskanie bardzo wielu przydatnych informacji bez
ruszania się z domu czy biura.
Stojąc u progu XXI wieku coraz więcej instytucji stara się o
to, aby informacje o nich były dostępne w Internecie. Młodzi
ludzie (i nie tylko) chętniej szukają potrzebnych im informacji na
stronach WWW, niż na kartach książek i informatorów.
Od samego początku swojego istnienia Kościół zastanawia
się nad sposobami głoszenia Słowa Bożego. Niezmienna od 2000
lat Ewangelia jest przekazywana zgodnie z potrzebami odbiorców,
tak, aby „...mogli ją zrozumieć ludzie żyjący w każdym czasie i
pośród wszystkich narodów. Już zawsze tak było, że
urzeczywistnienie się zbawczego posłannictwa szło w ścisłym
powiązaniu z konkretną sytuacją historyczną i kulturą ludzką,
występującą w konkretnym czasie...”1.
Innymi słowy sposoby i formy ewangelizacji zmieniają się
w zależności od czasu, miejsca i kultury odbiorców.
Koniecznością jest znalezienie odpowiedniego języka i środków,
aby dotrzeć do wiernych. Ewangeliczna misja Kościoła polega na
„...zanoszeniu Dobrej Nowiny do wszelkich kręgów rodzaju
ludzkiego...”2.
Nowe sposoby głoszenia Ewangelii odnoszą się przede
wszystkim do tak zwanych publikatorów. Ewangelizacja przy
pomocy mass-mediów oznacza dotarcie do wiernych przy pomocy
środków i języka jakim aktualnie się posługują. Już sama nazwa
„środki masowego przekazu” mówi o szerokim zasięgu
odbiorców, dla których przeznaczone są przekazywane
wiadomości. Mass-media pozwalają ludziom lepiej i szybciej
kontaktować się ze sobą.
Kościół od dawna interesował się wykorzystaniem
możliwości publikatorów. Wyrazem zainteresowania mediami są
orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu,
1

Lehmann K. bp: Czym jest nowa ewangelizacja Europy? „Nowa
Ewangelizacja” Poznań 1993, s.69.
2
Por. Łyka W.: Ewangelizacja. „Słownik teologiczny”. T. 1. Katowice 1985,
s.183.
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dokumenty soborowe, czy nauczana papieskie. Widocznym
przejawem udziału Kościoła w ewangelizacji za pomocą mediów
jest powołanie Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego
Przekazu, wydawanie dzienników i czasopism o masowym
nakładzie, nadawanie audycji przez Radio Watykańskie, Centrum
Telewizji Watykańskiej, a także tworzenie licznych lokalnych
stacji radiowych i telewizyjnych. Ostatnio nagrywanych jest wiele
filmów i audycji na kasetach magnetofonowych i video, a także
w coraz większym stopniu wykorzystywany jest komputerowy
przekaz informacji.
Papież Jan Paweł II jest zwolennikiem przekazywania informacji
przez publikatory. Uważa, że mogą one służyć ewangelizacji.
Podczas Orędzia Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
zaznaczył: „...Niechaj orędzie religijne i religijne inicjatywy będą
obecne w środkach przekazu wszelkiego typu: w środkach
audiowizualnych,
kinematografii,
w
„pamięciach”
i
informatycznej wymianie banków informacji, w przedstawieniach
teatralnych i stojących na wysokim poziomie widowiskach
kulturalnych, w debatach i rozważaniach na temat spraw
bieżących, w programach formacyjnych i wychowawczych, w
kulturze masowej, dzięki wartościowym filmom animowanym i
komiksom oraz dzięki szerokim możliwościom, jakie stwarza
użycie druku, zapisu dźwiękowego i wizualnego, w momentach
relaksu przy muzyce nadawanej przez rozgłośnie lokalne lub o
dużym zasięgu. Gorąco pragnę, aby ośrodki katolickie
i chrześcijańskie mogły w sposób konstruktywny współpracować
z różnego typu ośrodkami przekazywania kultury, pokonując
trudności wynikające z konkurencji w trosce o najwyższe dobro
orędzia religijnego...”3.
Dostrzegając potrzeby dzisiejszych chrześcijan, wiadomości
dotyczące Kościoła Katolickiego są w coraz większym stopniu
widoczne na witrynach internetowych.
3

Jan Paweł II: Religia w środkach masowego przekazu: Orędzie na Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu. „L’Osserwatore Romano” 1989 nr 1-2 s.
28.
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Przegląd polskich, katolickich stron WWW
Przegląd polskich stron WWW autorka rozpoczęła od
dotyczących osoby Papieża Jana Pawła II.
Ojciec Święty Jan Paweł II
Jan Paweł II jest człowiekiem bardzo przychylnym mediom.
Podczas przemówienia do Papieskiej Komisji ds. Środków
Społecznego Przekazu powiedział: „...kolumny gazet, mikrofony
radiowe i telewizyjne kamery są amboną, z której współczesne
społeczeństwo czerpie wiele swych moralnych i duchowych
postaw...”4. Podczas pielgrzymek i audiencji papieskich zawsze
obecni są dziennikarze, którzy wiernie towarzyszą Ojcu
Świętemu. Sprawujący obecnie posługę papież świadomie tworzy
tzw. wydarzenia medialne5. Takimi wydarzeniami są audiencje
środowe, podróże papieskie i spotkania z wiernymi. Specjalnie
wyznaczeni dziennikarze zajmują się rejestracją wydarzeń
związanych z działalnością Ojca Świętego. Podczas spotkań
z wiernymi Papież stara się zwrócić uwagę na godność człowieka,
wzywa do solidarności między biednymi, a bogatymi, przypomina
o jedności Kościoła.
Wiele katolickich stron WWW poświęca dużo miejsca
wydarzeniom związanym z pontyfikatem Jana Pawła II. Możemy
tu zobaczyć relacje ze wszystkich pielgrzymek, poznać treść
listów apostolskich, encyklik, adhortacji i innych dokumentów
papieskich, a także poznać liczne szczegóły z życia Ojca
Świętego.
4

Jan Paweł II: Aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało: przemówienie do
Papieskiej Komisji Środków Społecznego przekazu. „L’Osservatore Rmano”
1986 nr 2 s. 32.
5
Zob. Wobec mediów : wywiad z ks. kardynałem Andrzejem Marią Deskur
honorowym przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego
Przekazu. „Powściągliwość i Praca” 1986 nr 4 s. 2-3.
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Najbardziej interesującymi stronami poświęconymi Papieżowi są:
 Oficjalna strona Papieża - www.catholic.net/RCC/POPE/Pope.htm
 Strona dokumentująca pontyfikat Jana Pawła II - www.papa.com.pl
 Biografia – www.papabiog/biografia.htm
 Strony Fundacji Opoka poświęcone Papieżowiwww.opoka.org.pl/zycie_kosciola/jan_pawel_ii/index.html
 Nauczanie Papieża na stronach KAI – www.stary.kai.pl
 Nauczanie Papieża na stronach tygodnika katolickiego "Niedziela" www.niedziela.pl/2dokumen.htm
 Serwis Mateusza o Papieżu Janie Pawle II - www.mateusz.pl/JPII/
 Strony o Pielgrzymce do Polski w 1997 r. - www.pielgrzymka.pol.pl
 Strony o Pielgrzymce do Polski w 1999 r. www.pielgrzymka.pap.com.pl
 Dokumentacja Pielgrzymki Ojca Świętego do Ziemi Świętej w 2000
r. - www.papa.com.pl/ziemia/
 Strona poświęcona Janowi Pawłowi II www.personalizm.republika.pl
 Stolica Apostolska (Watykan) - www.vatican.va

Biblia, katechizm, inne dokumenty Kościoła
umieszczone na stronach WWW
Misyjna rola Kościoła przejawia się poprzez
propagowanie
i udostępnianie
odbiorcom
wszystkich
ważniejszych tekstów związanych z Kościołem Katolickim.
Spoczywający na Kościele obowiązek krzewienia wiary jest
urzeczywistniany również za pomocą sieci Internet „...wiara
umacnia, gdy jest przekazywana....”6.
Ciekawie i profesjonalnie przedstawione dokumenty kościelne,
katechizm, a także dokumenty Soboru Watykańskiego
przyczyniają się do upowszechnienia prawd głoszonych przez
Kościół. Na szczególną uwagę zasługują dostępne przez sieć
Internet różne wydania Biblii począwszy od Biblii Brzeskiej,
Biblii Tysiąclecia, Biblii Warszawsko-Praskiej, aż po najnowsze
6

Zob. Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus.
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elektroniczne wydanie Starego i Nowego Testamentu nazwane
Biblią 2000. Wybór dostępnych w Sieci adresy do stron
przeznaczonych na prezentowanie Dokumentów Kościoła
zgrupowano poniżej:
 Biblia Warszawsko-Praska - www.diecezja.waw.pl/biblia
 Biblia Tysiąclecia - www.pik-net.gliwice.pl/biblia
 Elektroniczne wydanie Starego i Nowego Testamentu www.biblia.poznan.pl/PS/Biblia.htm
 Biblia Tysiąclecia - wydanie nieoficjalne, nieautoryzowane www.pik-net.pl/biblia/
 Multimedialna Biblia dla dzieci - www.pid.wroc.pl
 Strona Biblijna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu - www.biblia.pl
 Fragmenty Pisma Świętego - www.mateusz.pl/mt_asp/wersety.asp
 Katechizm Kościoła Katolickiego www.mateusz.logon.bydgoszcz.pl/mt_asp/katalogpl/url.asp?urlid=272
 Kodeks Prawa Kanonicznego –
www.polonez.man.lodz.pl/DIECEZJA/prawo.htmlKonkordat
 Serwis Sekretariatu Prymasa - wwwspp.perytnet.pl
 Dokumenty Soboru Watykańskiego II –
www.mateusz.logon.bydgoszcz.pl/mt_asp/katalogpl/url.asp?urlid=297
 Dokumenty Soboru Watykańskiego II –
www.polonez.man.lodz.pl/DIECEZJA/sobor.htm
 Dokumenty Soboru Watykańskiego II www.archidiecezja.lodz.pl/sobor.html
 Konkordat Polski 1993 – www.friko.sos.com.pl/~jezuici
 II Polski Synod Plenarny (1991-1999) - Dokumenty www.pallottinum.poznan.pl/Pallottinum.html
 Katechizm Kościoła Katolickiego - www.katechizm.opoka.org.pl
 Katechizm Kościoła Katolickiego www.diecezja.elk.pl/katechizm/index.html
 Kodeks Prawa Kanonicznego www.archidiecezja.lodz.pl/prawo.html
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Instytucje Kościoła katolickiego w Polsce
Umacnianie więzi między Kościołem, a wiernymi odbywa
się obecnie również za pośrednictwem sieci. Lepszy przebieg
informacji wewnątrz wspólnoty kościelnej, między kościołami
lokalnymi, a wiernymi przyczynia się do umocnienia jedności
katolików. W Internecie znajdziemy informacje o Strukturze
i hierarchii Kościoła Katolickiego w Polsce. Potrzebę zaistnienia
na stronach WWW zauważył także Prymas Polski Józef Glemp.
Wybranym czynnościom duszpasterskim i treściom niektórych
kazań poświęcona jest oddzielna witryna.
 Sekretariat Prymasa Polski - Ks. Kardynała Józefa Glempa wwwspp.perytnet.pl/contents.htm

Na 42 polskie diecezje aż 31 posiada własne strony internetowe7.
Ciekawie prezentują się diecezje: częstochowska, gdańska,
krakowska, poznańska, wrocławska i legnicka.
W marcu 1996 r. otworzyła swoją stronę Diecezja BielskoŻywiecka. Była to nie tylko pierwsza diecezja, ale także pierwsza
instytucja Kościoła katolickiego w Polsce, która zdecydowała się
na WWW.
Na stronach diecezjalnych znajduje się najczęściej krótka historia
i podstawowe wiadomości z życia diecezji, kalendarium
duszpasterskie i milenijne, spis dekanatów i parafii, a także
godziny Mszy Św. Można przeglądnąć wykaz kościołów
jubileuszowych. Są też odnośniki do stron zakonów i zgromadzeń
danej diecezji, a często do stron (lub tylko adresy a-mail) księży
pracujących w danej diecezji. Poniżej przedstawiono adresy stron
WWW archidiecezji i diecezji polskich.
 Archidiecezja Białostocka - www.bialystok.opoka.org.pl/
 Archidiecezja Częstochowska www.archidiecezja.czestochowa.niedziela.pl
 Archidiecezja Gdańska - www.diecezja.gda.pl
 Archidiecezja Katowicka - www.kuria.katowice.pl
 Archidiecezja Krakowska - www.diecezja.krakow.pl
7

Stan z września 2000 roku.
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 Archidiecezja Lubelska - www.kuria.lublin.pl
 Archidiecezja Łódzka - www.archidiecezja.lodz.pl
 Archidiecezja Poznańska - www.archpoznan.org.pl
 Archidiecezja Wrocławska - kongres.pft.wroc.pl/kuria/index.htm
 Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska www.diecezja.szczesin.opoka.org.pl
 Diecezja Bielsko-Żywiecka - www.diecezja.bielsko.pl
 Diecezja Elbląska www.opoka.org.pl/struktury_kosciola/diecezje/diecezja.elb.pl/
 Diecezja Ełcka - www.diecezja.elk.pl
 Diecezja Gliwicka - www.kuria.gliwice.pl
 Diecezja Koszllińsko-Kołobrzeska - koszalin.opoka.org.pl
 Diecezja Legnicka - www.kurialeg.rubikon.pl
 Diecezja Łomżyńska - www.kuria.lomza.pl
 Diecezja Łowicka - www.lowicz.perytnet.pl
 Diecezja Opolska - www.diecezja.opole.pl
 Diecezja Pelplińska - www.pelplin.opoka.org.pl
 Diecezja Radomska - www.radom.opoka.org.pl
 Diecezja Rzeszowska - www.rzeszow.opoka.org.pl
 Diecezja Sandomierska - www.sandomierz.opoka.org.pl/
 Diecezja Siedlecka - www.siedlce.opoka.org.pl
 Diecezja Sosnowiecka - www.kuria.sosnowiec.pl
 Diecezja Tarnowska - www.diecezja.tarnow.pl
 Diecezja Toruńska - www.diecezja.torun.pl
 Diecezja Warszawsko-Praska - www.kuria.sosnowiec.pl
 Diecezja Włocławska - www.diecezja.wloclawek.pl/
 Diecezja Zamojsko-Lubaczowska - www.ispol.com.pl/diecezja-zamlub
 Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska - www.ispol.com.pl/diecezjazam-lub

Wyższe Uczelnie Katolickie, Zakony i Zgromadzenia
Zakonne, Seminaria Duchowne, Sanktuaria
Na stronach WWW można znaleźć odnośniki kierujące do
informacji o adresach uczelni katolickich, warunkach przyjęcia,
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przebiegu studiów i uczestnictwie w życiu kulturalnym danej
uczelni. Często są też podane nazwiska wykładowców i alumnów:
 Gorzowska Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu - www.gswtuam.edu.pl
 Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach www.isr.org.pl
 Instytut Teologiczny św. Jana Kantego w Bielsku Białej www.diecezja.bielsko.pl/instytut.html
 Katolicki Uniwersytet Lubelski - www.kul.lublin.pl
 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie jadwiga.pat.krakow.pl
 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - www.pft.wroc.pl
 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie www.uksw.edu.pl
 Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu - www.thfac.poznan.pl
 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego www.uni.opole.pl/teolog/
 Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie - www.uwm.edu.pl/pl/wt
 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" - Księży
Jezuitów w Krakowie - www.jezuici.krakow.pl/uczelnia/

Szczegółowe informacje o oficjalnych stronach WWW
Zakonów i Zgromadzeń Zakonnych męskich i żeńskich można
znaleźć pod adresami:



www.salwatorianie.pl/miba/
www.amen.pl/katalog/zakony.html

W Internecie znajdują się także odnośniki do stron
seminaryjnych:
 Gdańskie Seminarium Duchowne - www.gsd.gda.pl
 Kaliskie Seminarium Duchowne www.info.kalisz.pl/pope/Seminar.htm
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 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie www.kuria.lublin.pl/wsd/
 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu www.pft.wroc.pl/mwsd/
 Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie www.seminarium.org.pl
 Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie www.wmsd.edu.pl/wmsd
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
- www.seminarium.koszalin.opoka.org.pl/main.html
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej www.wsd.legnica.opoka.org.pl
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji zamojsko-Lubaczowskiej www.kuria.lublin.pl/ZAMOSC/00.HTM
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Łowickiej www.wsd.perytnet.pl
 Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Katowicach www.us.edu.pl/katowice/informator/tekst/polascii/sw10.shtml
 Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej
"Hosianum" w Olszytnie - www.wmsd.edu.pl/~hosianum/
 Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów w ŁodziŁagiewnikach - www.ofmconv.opoka.org.pl/seminarium_lodz.htm
 Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej - www.bernardyni.ofm.pl/wsd/
 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej - www.wsdsc.poznan.pl
 Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu - diecezji gliwickiej i
opolskiej - www.kuria.gliwice.pl/seminarium/
 Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu www.efekt.pl/seminarium1
 Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie www.wsd.rzeszow.pl
 Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie www.seminarium.szczecin.opoka.org.pl
 Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie www.tarnow.kana.pl/wsd/seminarium
 Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi www.archidiecezja.lodz.pl/wsd/
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 Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku www.diecezja.wloclawek.pl/Seminarium/

Podobne informacje znajdujemy na stronach kierujących do
polskich sanktuariów:
 Archidiecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin
w Wambierzycach - www.mateusz.pl/goscie/wambierzyce/
 Bazylika Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie www.jezuici.krakow.pl/bazylika/
 Bazylika św. Mikołaja w Bochni - Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej - www.mikolaj.bochnia.pl/
 Jasna Góra - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski www.jasnagora.pl
 Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie www.niepokalanow.pl
 Parafia Nawiedzenia NMP w Topolnie i Sanktuarium Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych - www.topolno.pelplin.opoka.org.pl
 Parafia św. Józefa w Nisku - Sanktuarium św. Józefa Opiekuna
Rodzin - www.swjozef.sandomierz.opoka.org.pl
 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach www.milosierdzie.pl
 Sanktuarium Krzyża św. Diecezji Ełckiej - parafia Podwyższenia
Krzyża św. w Olecku - republika.pl/jareksut/
 Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach www.dziekanowice.diecezja.krakow.pl
 Kult Maryjny - www.free.polbox.pl/a/apolog/index.htm
 Sanktuarium Madonny Bytomskiej www.kuria.gliwice.pl/sanktuaria/mb-bytomska.html
 Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskiej www.kuria.lublin.pl/DIV/0202/
 Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej www.kuria.gliwice.pl/sanktuaria/mb-lubecka.html
 Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej www.kuria.gliwice.pl/sanktuaria/mb-rudzka.html
 Sanktuarium Matki Boskiej Łysieckiej www.kuria.gliwice.pl/sanktuaria/ormianie/
 Sanktuarium Najśw. Maryi Panny Uśmiechniętej www.poczta.com/sanktuarium
 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych www.wmsd.edu.pl/~pmg/htm_para/lewiczyn.htm
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 Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej www.europapress.com/gora-chelmska
 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
w Zakopanem - www.zakopane.top.pl/smbf/
 Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu www.mbludzm.pl
 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach republika.pl/mbkawnicka/
 Sanktuarium Maryjne w Licheniu www.ipipan.waw.pl/~klopotek/church/lichenpl.htm
 Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Ojców
Franciszkanów z Poznania - www.ofmconv.opoka.org.pl/poznan/
 Sanktuarium Męczenników Unitów Podlaskich w Kostomłotach www.sim.pl/~KLObp/kostomloty.html
 Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Boskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej - www.if.uj.edu.pl/~gierula/Kalwaria/kalwaria1.htm
 Sanktuarium Najśw. Maryi Panny Uśmiechniętej w Pszowie www.geocities.com/Athens/Acropolis/4730/
 Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej - www.kalwaria.ofm.pl
 Sanktuarium św. Józefa w Nisku www.swjozef.sandomierz.opoka.org.pl
 Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu www.inwar.com.pl/Kalisz/inkalisz/kalisz/jozef.htm

Środki masowego przekazu (media)
Obecnie coraz więcej stacji nadawczych zaczyna
interesować się wykorzystaniem Sieci. W Internecie można
prześledzić programy telewizyjne nadawane z myślą o katolikach.
 Redakcja Programów Katolickich TVP S.A. www.tvp.com.pl/katolik/
 Telewizja Niepokalanów II - www.tn.com.pl
 TV Puls - www.tvpuls.pl

Mając zainstalowany odpowiedni program można
wysłuchać przez sieć część z audycji radiowych proponowanych
przez redakcje katolickie. Autorka przedstawia adresy wybranych
katolickich rozgłośni radiowych.
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 ‘Arka’ Radio Archidiecezji Katowickiej –
www.kuria.gliwice.pl/~archidie/Arka/index.html
 ‘AVE’ Radio Radom - www.polbox.com/r/radave
 ‘Dobra Nowina’ Radio z Tarnowa www.student.uci.agh.edu.pl/~wojcikgr/radio/radio_dobra_nowina.html
 ‘Fara’ Katolickie Radio Krosno www.radiofara.przemysl.opoka.org.pl
 Godzina Różańcowa Ojca Justyna z Buffalo, NY (USA) www.RosaryHour.net
 ‘VOX’ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rozgłośni Katolickich www.atm.com.pl/~sepol
 Katolickie Radio Podlasie - www.radiopodlasie.pl
 Katolickie Radio Rodzina - rozgłośna archidiecezji wrocławskiej www.92fm.wroc.pl
 Radio Jasna Góra - www.rjg.pl
 Radio 'L' - Legnica - www.radioel.legnica.pl
 Radio Mateusz - mateusz.logon.bydgoszcz.pl/radio
 Radio Mariackie - Kraków - www.atm.com.pl/~sepol/17.htm
 Radio Maryja - www.radiomaryja.pl
 Radio Maryja z Torunia- www.man.torun.pl/RadioMaryja
 Radio Podlasia - www.tnet.pl/radiopodlasie
 Radio Via – Rzeszów - www.intertele.pl/kuria
 Radio Victoria - Łowicz -- www.victoria.perytnet.pl
 Radio Plus - www.pluspolska.pl
 Radio Plus Białystok - www.plus.bialystok.com.pl
 Radio Plus Legnica - www.plus.legnica.pl
 Radio Plus Opole - www.rdo.pl
 Radio Plus Szczecin - www.szczecin.pluspolska.pl
 Radio Plus Tarnów - www.radioplus.pl
 Radio Plus Warszawa-Praga - www.radio-praga.medianet.pl
 Radio Plus Łowicz - www.victoria.perytnet.pl
 Radio Rodzina Wrocław – www.kongres.pft.wroc.pl/krr
 Stowarzyszenie Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza - sort.regle.pl
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Wydawnictwa i księgarnie katolickie
Również wydawnictwa i księgarnie katolickie mają swoje
strony WWW. Przedstawiono na nich omówienia najciekawszych
i polecanych książek. Niektóre z wydawnictw prowadzą sprzedaż
książek przez Internet. Są to tak zwane księgarnie wirtualne. Oto
adresy wydawnictw umożliwiających zakup wydawanych pozycji
przez Internet:
 "Bernardinum" - wydawnictwo diecezji pelplińskiej www.webmedia.pl/bern/
 "Hlondianum" - Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego www.wsdsc.poznan.pl/hlondianum
 Internetowa Księgarnia Fundacji Rozwoju Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego - www.kul.lublin.pl/ksiegarnia
 "Księgarnia Mateusza" - www.kmt.pl
 "Księgarnia św. Jacka" - wydawnictwo, Katowice - www.ksjarscath.com.pl
 Oficyna Wydawnicza "Vocatio" - Warszawa - www.vocatio.com.pl
 Sklep Telewizji Niepokalanów - www.tn.com.pl/sklep/

Podobne informacje znajdujemy na stronach kierujących do
wydawnictw katolickich:



Katolicki Serwis Wydawniczy - www.swk.pl/index.html
Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) - www.kai.pl/polish;

 „Pallotinum” - Wydawnictwo OO. Pallotynów z Poznania www.pallottinum.poznan.pl
 Oficjalna strona Wydawnictwa SALWATOR - www.salwator.com
 Oficyna Wydawnicza "Oratorium" z Tarnowa - www.owo.ip.pl
 Oficyna Wydawnicza "Vocatio" - Warszawa - www.vocatio.com.pl
 Wydawnictwa archidiecezji przemysko-warszawskiej obrządku
greckokatolickiego www.kuria.lublin.pl/GRKURIA/INFO/WYDAW.HTM
 Wydawnictwo "Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy" - Kraków www.witkm.pl
 Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej http://www.pat.krakow.pl/
 Wydawnictwo "M" - Kraków - www.wydm.pl
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 Wydawnictwo Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu
- www.pft.wroc.pl/pft/wydawn/
 Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów w Krakowie www.jezuici.krakow.pl/wam/

Wiarygodne informacje o Kościele w świecie
współczesnym można znaleźć na stronach czasopism katolickich.
Wiele z nich ma swoje odpowiedniki w wersji elektronicznej.
W czasopismach ukazane jest życie religijne nie tylko w Polsce,
ale i na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności Stolicy Apostolskiej.
 Apostolstwo Chorych - www.ap-chorych.katowice.opoka.org.pl/
 Ateneum Kapłańskie - www.diecezja.wloclawek.pl/Ateneum/
 Być Sobą - whisky.peryt.waw.pl/sacra/apostolicum/bycsoba.htm
 Droga - www.droga.com.pl
 ESPE - www.pijarzy.pl/espe/
 Gazeta Chrześcijańska - www.chs.univ.waw.pl/rgazeta.html
 Gość Niedzielny - www.goscniedzielny.pl
 Katecheta - www.katecheta.pl
 List –- www.pp.com.pl/~list_red/
 Ład Boży (tygodnik katolicki) - www.niedziela.pl/edycje/wloc.htm
 Mały Gość Niedzielny -- www.goscniedzielny.pl/MGN/index.html
 Miłujcie się - www.wsdsc.poznan.pl/milujcie/
 Msza Święta - www.wsdsc.poznan.pl/hlondianum/
 Nasz Dziennik - www.naszdziennik.pl
 Niedziela - www.niedziela.pl
 Oaza - www.oaza.org.pl/polski/czasopisma/oaza/
 Przewodnik Katolicki - www.pk.poznan.pl
 Rycerstwo Niepokalanej - www.niepokalanow.pl/mi/mi.htm
 Słowo – www.pol.pl/news_p/slowo
 Tygodnik Powszechny - www.tygodnik.com.pl
 Vox Domini (magazyn katolicki) www.voxdomini.com.pl/pismo1.html
 W drodze - www.mateusz.pl/wdrodze/
 Więź (miesięcznik katolicki) - free.ngo.pl/wiez/
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 Wzrastanie (katolicki miesięcznik dla młodzieży) www.wzrastanie.tarnow.opoka.org.pl/  Ziarno - www.wsdsc.poznan.pl/hlondianum/ziarno.htm
 Znak Pokoju (miesięcznik katolicki) www.medziugorje.ipl.net/znak128.htm
 Źródło - www.zrodlo.com.pl
 Życie duchowe - www.ii.uj.edu.pl/~slodki/zd/zd.html

Informacje o sektach
Wiadomości podawane na stronach internetowych
poruszają zarówno sprawy czysto religijne, katechetyczne, a także
społeczne i etyczne. Dążąc do poznania prawdy o sobie
i otaczającym nas świecie człowiek spotyka się często z błędnym
poglądami. „...człowiek jest drogą Kościoła, drogą codziennego
życia i doświadczenia, posłannictwa i trudów – Kościół naszej
epoki musi być wciąż na nowo świadomy jego sytuacji – to znaczy
świadomy równocześnie jego możliwości, (...) zagrożeń, (...) aby
wszystko, co na to życie się składa, odpowiadało prawdziwej
godności człowieka...”8.
Również do ludzi błądzących i potrzebujących wsparcia
kierowane są katolickie strony WWW.
Odrębne miejsce w sieci poświęcone jest informacji o sektach
i ich destrukcyjnych wpływach.
 Centrum Informacji o Kultach Destrukcyjnych - Lublin www.kuria.lublin.pl/CIKD/
 Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i
Sektach - Szczecin - www.sekty.dominikanie.pl
 Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych
i Sektach w Polsce - Kraków - www.infosekt.info.pl
 Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Zagrożeniach
Duchowych - Wrocław - www.centrum.k.pl
 Gdańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach
Religijnych - www.gsd.gda.pl/centrinf/

8

Zob. Encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis 14.
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 Ostrzegawczy Serwis Informacyjny - poświęcony ostrzeganiu przez
sektami, ruchami religijnymi i innymi zagrożeniami - www.sekty.iq.pl
 Pracownia Dokumentacji i Badań wyznań religijnych w Polsce
współczesnej - Uniwersytet Jagielloński, Kraków www.uj.edu.pl/Relig/Prac/
 "Quo vadis?" - Centrum Informacji o Sektach i Kultach, OlsztynWarmia - www.sekty.olsztyn.opoka.org.pl
 Sekty - na stronie "Agriosa" www.accessv.com/~agrios/sekty_i_kulty.html

Wady i zalety przekazywania treści religijnych przez Internet
Nowe medium, jakim jest Internet może wywierać dwojaki
wpływ na odbiorców. Aby lepiej zastanowić się nad efektami
przekazu Internetowego podzielono i omówiono wady i zalety
ewangelizacji przez Sieć.
Ogromną zaletą Internetu jest możliwość błyskawicznej
łączności i selektywnego doboru informacji. Większość stron
katolickich posiada wyszukiwarki. Służą one do łatwiejszego
i szybszego odnajdywania potrzebnych wiadomości9. Coraz
szybsze łącza pozwalają na niemal natychmiastowy dostęp do
bieżących informacji.
Wiadomości podawane na stronach katolickich są dobrze
przygotowywane, a treść wzbogacana przez sugestywną grafikę
i odnośniki do witryn o pokrewnej tematyce.
Redaktorzy witryn starają się podawać interesujące,
aktualne i wszechstronne informacje. Strony Katolickie
wyróżniają się czytelnym językiem. Pozytywnie należy również
ocenić fakt, że na stronach poruszane są tematy trudne i nurtujące
odbiorców. Przekazywane informacje są wiarygodne i
wszechstronne. Twórcy starają się dokładnie i jasno przedstawić
poruszane zagadnienia. Wybrane tematy są odpowiednio
i ciekawie prezentowane.
9

Górska D.: Przegląd Katolickich Serwisów Informacyjnych. „Biuletyn Bibliotek
Kościelnych FIDES” 1998 nr 2 s. 27-44.
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Większość katolickich stron WWW jest autoryzowana
przez Kościół lub ludzi z Nim związanych. Zamieszczone
informacje są więc godne polecenia dla wszystkich odbiorców.
Coraz częściej użytkownicy mają szansę aktywnego
współuczestnictwa przy powstawaniu stron. Wiele osób tworzy
własne witryny z odnośnikami do ciekawych, ich zdaniem, miejsc
w sieci. Dostęp do Internetu jest coraz powszechniejszy. Ma to
niewątpliwie duży wpływ na kształtowanie się współczesnego
społeczeństwa. Powstające katolickie listy dyskusyjne pozwalają
na wymianę poglądów na tematy związane z wiarą. Za pomocą
poczty elektronicznej można się kontaktować z kompetentnymi
osobami udzielającymi wyczerpujących odpowiedzi na stawiane
pytania10.
Twórcy katolickich stron WWW kierują prezentowane
informacje zarówno do ludzi żyjących w zgodzie z Ewangelią,
niewierzących, a także do tych, którzy utracili wiarę. Starają się,
aby przekazywanie przez nich wiadomości były właściwie
zrozumiane przez internautów. Warto podkreślić fakt, że
katolickie strony są adresowane do odbiorców o różnym poziomie
wykształcenia i o różnym doświadczeniu życiowym. Dlatego też
autorzy tak je komponują, aby były one czytelne dla wszystkich
użytkowników.
Internet wywiera ogromny wpływ na prywatne i publiczne
życie ludzi wszystkich warstw społecznych. Można powiedzieć,
że coraz popularniejsze serfowanie po Sieci, a zarazem
odwiedzanie katolickich stron WWW, kształtuje opinię publiczną
i pozwala właściwie odebrać posłannictwo Kościoła.
Do niewątpliwych wad przekazywania informacji o treści
religijnej na stronach WWW należy często bezkrytyczne
przyjmowanie przedstawianych wiadomości. Związane jest to
z prostą i niewymagającą zaangażowania formą przekazu.

10

Górska D.: Przegląd Katolickich Serwisów Informacyjnych. „Biuletyn
Bibliotek Kościelnych FIDES” 1998 nr 2 s. 27-44.
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Brak bezpośredniego i osobistego kontaktu stwarza
niebezpieczeństwo wielorakiej i dowolnej interpretacji
przekazywanych Prawd Wiary.
Rozpowszechniający się coraz bardziej sposób przekazu
informacji za pomocą sieci Internet cechuje się jednostronnością.
Dane przekazywane są z jednego ośrodka do wielu różnych
odbiorców. Internauta nie ma najczęściej bezpośredniego kontaktu
z nadawcą.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że próba dotarcia do zbyt
wielu odbiorców może prowadzić do spłycenia i zeświecczenia
przekazywanych treści. Odbiorcy mają bowiem niejednakowe
rozeznanie i zdolność osądu.
Kolejną, niewątpliwą wadą Internetu jest możliwość
podawania treści pseudokatolickich na nieautoryzowanych
stronach. Informacje podawane na witrynach tworzonych przez
anonimowych autorów cechuje wybiórczość informacji
i przemilczanie kłopotliwych i niewygodnych tematów.
Z powyżej przedstawionej analizy jasno wynika, że zalety
ewangelizacji przez Sieć znacznie przewyższają wady.
Powszechna komputeryzacja niesie tak wiele korzyści, że
tendencje do intensywnej rozbudowy i wykorzystania sieci są
powszechne w Kościele Katolickim. Już w roku 1990 papież Jan
Paweł II zaaprobował wykorzystanie techniki komputerowej jako
jeszcze jednej z dróg ewangelizacji11.
Coraz łatwiejszy dostęp do Internetu kształtuje nowy rodzaj
szeroko pojętej kultury, nowy sposób myślenia i nową wrażliwość
człowieka.
„...zbliżenie telekomunikacji i systemów komputerowych
sprawia, że konstytuuje się przestrzeń elektroniczna, w której
lokalizacja uczestników jest bez znaczenia. System przekazywania
informacji nie polega na prostym układzie „przekazywanieodbieranie”. Znaczenie zostaje wytworzone dzięki wymianie
między uczestniczącymi w danym systemie, którzy za
11

Misja Kościoła w erze komputerów. „L'Osservatore Romano” 1990 [nr] 1
(120) ss. 1 i 3, wyd. polskie.
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pośrednictwem komputera uzyskują asynchroniczny dostęp do
nowej przestrzeni informacyjnej. Oznacza to brak ograniczeń
czasowych i przestrzennych...”12.
W czasach ogromnego postępu nauki i techniki, jaki
przeniósł ze sobą koniec XX wieku, Kościół nie pozostał
obojętnym wobec nowej możliwości dotarcia do wiernych. Na
coraz liczniejszych katolickich stronach WWW ludzie związani
z Kościołem informują, pouczają i przekazują naukę katolicką.
Nowa droga ewangelizacji, jaką jest Internet jest w pełni
wykorzystana. Nie można jednak nie wspomnieć tu o innych
sposobach przekazu Słowa Bożego. Prawdy wiary są
przekazywane zarówno przez czasopisma katolickie, rozgłośnie
radiowe i telewizyjne, jak i przez liczne publikacje o tematyce
związanej z wiarą. Nadal jednak najbardziej rozpowszechnioną
formą przekazu Prawd Wiary jest ustne głoszenie Słowa Bożego,
tak jak miało to miejsce przed dwoma tysiącami lat.

12

Wimmer T.: Fabrykowanie fikcji? Próba opisu filmu i obrazów cyfrowych. „Po
kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych” Kraków 1994,
s. 197-198.

