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Przegląd Katolickich Serwisów Internetowych
W ostatnich latach Internet staje się co najmniej tak samo
istotnym środkiem przekazu jak radio i telewizja. Szybko
rośnie liczba jego użytkowników. Wiele osób związanych z
Kościołem Katolickim doceniło już rolę, jaką odgrywa ten
środek przekazu. Obecnie coraz więcej instytucji
kościelnych zaczyna zwracać uwagę na wykorzystanie Sieci.
Wciąż powstają nowe internetowe Strony Katolickie.
W poniższym artykule omówiono i oceniono serwisy
informacyjne, podające informacje związane z Kościołem.
Autorka zachęca do samodzielnego korzystania z
zamieszczonych adresów i wędrówki po sieci.
„...Bezpośredni dostęp do informacji umożliwia Kościołowi
pogłębienie dialogu ze współczesnym światem. W nowej kulturze
komputerów Kościół może szybciej informować świat o swoim
'credo' i wyjaśniać swe stanowisko wobec każdego problemu czy
wydarzenia...”1 - są to słowa Ojca Świętego Jana Pawła II
przekazane w Orędziu na XXIV Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu z 24 stycznia 1990 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi końca XX w.
Kościół zaczął wykorzystywać Sieć Internet. W ostatnich latach
powstało bardzo dużo stron katolickich. Ogromne możliwości,
jakie daje Internet, sprawiają, że wiele instytucji i ludzi
związanych z Kościołem zakłada swoje strony WWW.
Na każdej z takich stron mamy wiele ciekawych informacji.
Pojawił się jednak problem szybkiego dotarcia do poszukiwanych
1

Misja Kościoła w erze komputerów. „L'Osservatore Romano” 1990 [nr] 1 (120)
ss. 1 i 3 [wyd. polskie]

28

FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2/1998

wiadomości. Inną trudnością jest też to, że część danych jest dla
nas bezużyteczna, gdyż często wiadomości podawane na różnych
stronach powtarzają się lub są nieprawidłowo poklasyfikowane.
Najpopularniejszą metodą odnajdywania w Internecie
potrzebnych informacji jest wykorzystanie wyszukiwarki 2 lub
katalogów stron3
Ostatnio powstaje coraz więcej katolickich serwisów
wyszukiwawczych
lub
coraz
popularniejszych
Portali
Internetowych4.
Aby ocenić i porównać wybrane przez autorkę serwisy5
zastosowano kryteria porównawcze w oparciu o artykuł Alastair
Smith Criteria for evaluation of Internet information resources.
http://www.vuw.ac.nz/agsmith/evaln/index.htm [28.01.1998].

2

Wyszukiwarka (z angielskiego searcher, search engine), usługa sieciowa
umożliwiająca odnajdywanie w Internecie dowolnych informacji określonych za
pomocą słów kluczowych i operatorów (and, or, nor, near). Dodanie nowego
hasła do bazy danych wyszukiwarki odbywa się zazwyczaj na polecenie add przez
wypełnienie odpowiedniego ekranowego formularza. Istnieje wiele różnych
wyszukiwarek, np. Yahoo, Lycos, Altavista, Infoseek, Hotbot, Google lub polska
wyszukiwarka Wow (są to tylko rdzenne części ich nazw, np. pełny adres
wyszukiwarki Yahoo ma postać - www. yahoo. com).
za: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
http://wiem.onet.pl/wiem/fts?q=wyszukiwarka [11.09.2000]
3
Katalogi stron dzielą strony WWW na kategorie. Każda kategoria ... może być
następnie podzielona na kategorie podrzędne.... Aby poruszać się po katalogu na
ogół trzeba klikać kolejne łącza do kategorii i kategorii podrządnych, dopóki nie
znajdzie się pożądanego miejsca. Można również stosować wyszukiwanie za
pomocą słów kluczowych.
za: Kasser B.: Internet praktycznie. Warszawa 2000 s.140.
4
Portal, rodzaj wielotematycznego serwisu internetowego. Poprzez portal
użytkownicy sieci mają dostęp do najnowszych informacji z różnych dziedzin, z
reguły portale wyposażone są też w mechanizm wyszukiwania plików (stron
WWW) w Internecie. Za pomocą portalu można więc otrzymać dowolną
interesującą nas informację. Największe światowe portale to Yahoo, Altavista czy
Lycos, zaś w Polsce Onet i Wirtualna Polska.
za: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
http://wiem.onet.pl/wiem/013453.html [11.09.2000]
5
Autorka zaznacza, że wszystkie informacje dotyczące wyglądu i zasobu
wymienionych stron pochodzą z września 2000.
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Są to:
1. zakres
a) szerokość, mówi czy wszystkie zagadnienia dotyczące
omawianego na stronie WWW tematu zostały poruszone;
b) głębokość,
to
inaczej
ocena
szczegółowości
przedstawionych zagadnień;
c) czas, dotyczy daty utworzenia strony i jej aktualizowania;
d) format - podaje zasady łączenia ze źródłem przez telnet, ftp
gopher.
2. zawartość
a) dokładność lub inaczej celność podanych wiadomości;
b) autorytatywność – mówi, czy na stronie podane jest
nazwisko twórców witryny i czy autorzy powołują się na
inne źródła;
c) unikalność, czyli oryginalność materiałów zawartych na
stronie;
d) częstotliwość modyfikowania;
e) linki czyli odnośniki do innych serwisów;
f) jakość tekstu – czystość językowa treści;
3. wygląd graficzny mówi o sposobie zagospodarowania ekranu;
4. cel określa odbiorcę dla którego adresowana jest dana witryna;
5. przeglądy np. dostępna literatura na temat serwisu;
6. wykonanie
a) przyjazność dla użytkownika;
b) czy musi być specjalne oprogramowanie do przeglądania
strony
c) sposób wyszukiwania i organizacja źródła - czy szukanie
odbywa się tylko w obrębie serwisu, czy też w całej sieci czy jest schemat, według którego ułożone są informacje;
d) interaktywność;
e) jakość połączenia;
f) grafika;
7. koszt – autorka nie ocenia kosztów, ponieważ do wszystkich
stron katolickich jest wolny dostęp; nie trzeba płacić za
przeglądanie i wyszukiwanie danych.
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Vatican the Holy See
Począwszy od Świąt Wielkanocnych 1997 r. w światowej
sieci komputerowej zaistniała Stolica Apostolska. Wpisując
adres: http://www.vatican.va możemy oglądnąć bogate
i codziennie uaktualniane wiadomości o Kościele Powszechnym.
Serwis dostępny jest w języku niemieckim, angielskim,
hiszpańskim, francuskim, włoskim i portugalskim.
Po wybraniu odpowiedniego języka przenosimy się na
stronę, która umożliwia wybranie poszeregowanych tematycznie
informacji.
Decydując się na połączenie z witryną dotyczącą Ojca
Świętego, możemy uzyskać informacje dotyczące nieżyjących już
papieży – Leona XIII, Piusa X, Benedykta XV, Piusa XI, Piusa
XII, Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I, a także obecnie
sprawującego posługę Jana Pawła II. Mamy możliwość
przeglądnięcia wypowiedzi papieży, pism apostolskich, encyklik,
konstytucji apostolskich i innych materiałów związanych z osobą
Ojca Świętego.
Część serwisu poświęcona Informacjom i ofertom
(propozycjom) zawiera odnośniki do katolickich gazet, a także
programy wybranych audycji radiowych i telewizyjnych.
Osobny katalog poświęcony jest Kurii Rzymskiej. Możemy
tu uzyskać wiadomości dotyczące Sekretariatu i Kongregacji
Stolicy Apostolskiej, a także Gwardii Szwajcarskiej. Dostępne są
zalecenia Stolicy Apostolskiej, przepisy prawne i zajmowane
przez Watykan stanowiska w sprawach istotnych dla świata.
Ze strony głównej możemy przenieść się do Muzeum
Watykańskiego i podziwiać najpiękniejsze jego zbiory, a także
„zwiedzić” Święte Miasto.
Witryna Stolicy Apostolskiej pozwala także na
przeglądnięcie zbiorów Biblioteki Watykańskiej, w tym zdjęć
historycznych dokumentów i pieczęci z XII – XIV w.
Prezentowane są tu dzieje Tajnego Archiwum Watykańskiego
począwszy od VI w., aż po czasy współczesne.
Dostęp do Biblioteki Watykańskiej (Hytelnet - Vatican
Library - Biblioteca Apostolica Vaticana) w trybie tekstowym jest
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możliwy poprzez telnet pod adresem:
http://www.cam.ac.uk/Hytelnet/it0/it009.html
Strona wyróżnia się szybkimi łączami i estetyczną grafiką.
Poruszane zagadnienia dotyczą wyłącznie spraw związanych
z Kościołem Katolickim. Są one omówione dokładnie i starannie.
Główne tematy, według których zebrano informacje są zawsze
widoczne na górze witryny. Ułatwia to poruszanie się po
kolejnych ekranach. Jest to bardzo ważne, bo serwis nie ma
własnej wyszukiwarki.
Umieszczone tu materiały są oryginalne i uwierzytelnione
przez autorów. Przeglądanie informacji z tej strony zalecane jest
przez autorów wielu innych serwisów katolickich, jako najbardziej
wiarygodne. Wadą tej witryny jest brak połączeń z innymi
serwisami katolickimi, a także (być może chwilowa) niemożność
uzyskania połączeń z częścią poświęconą zabytkom Watykanu.
Bardzo ciekawie i wyczerpująco przedstawiono informacje
dotyczące Jana Pawła II. Autorka ma nadzieję, że również inni
Papieże doczekają się tak szerokiego serwisu. Gdzie bowiem, jak
nie ma stronie Vatican szukać dokumentów dotyczących np.
papieża Leona XIII?

Christus Rex et Redemptor Mundi
Inną ciekawą witryną stworzoną z myślą o katolikach na
całym świecie jest Christus Rex et Redemptor Mundi
(Chrystus Król i Odkupiciel Świata) o adresie:
http://www.christusrex.org/.
Serwis można przeglądać od 8 grudnia 1994 r, a od 1996 r.
dostępna jest oficjalna strona poświęcona wizytom papieskim.
Wiadomości dostępne w tym portalu podzielone są na:
Kalendarz Roku Świętego 2000, Katechizm Kościoła Katolickiego
i informacje dotyczące Jana Pawła II (m. in. biografia, podróże,
listy apostolskie, encykliki, homilie). Z witryny Christus Rex et
Redemptor Mundi dostępna jest modlitwa Ojcze Nasz, którą
możemy przeczytać w 1102 językach, a także indeks świętych.
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Po wybraniu odpowiedniego napisu podziwiamy zabytki
Świętego Miasta i Muzeum Watykańskiego. Ciekawych
zainteresuje galeria malarstwa renesansowego, rosyjskie ikony,
czy sanktuaria Ziemi Świętej. Można tu znaleźć przejścia do
witryn pozwalających obejrzeć Drogę Krzyżową w Jerozolimie
i bazylikę Grobu Bożego, a także zdjęcia z wielu innych miejsc
świata.
Ze strony Christus Rex możemy przeglądnąć najnowsze
wydanie „L’Osservatore Romano” - także w języku polskim.
Witryna Christus Rex et Redemptor Mundi nie spełniła
oczekiwań autorki. Trudno się zorientować jak posegregowane są
informacje, brak też wyraźnego oddzielenia zagadnień
dotyczących Kościoła, od np. części przeznaczonej na podziwianie
ikon czy obrazów. Odnalezienie potrzebnych zagadnień utrudnia
także brak wyszukiwarki. Są tu natomiast linki do innych witryn
katolickich. Strona dostępna jest głównie w języku angielskim;
tylko niektóre wiadomości są przetłumaczone na język francuski i
hiszpański. Ciekawy reportaż z pielgrzymek Jana Pawła II nie
daje, niestety możliwości powrotu do strony tytułowej.
Autorka uważa, że witryna istniejąca od 1994 r. nie
wyczerpuje zagadnień dotyczących Kościoła Katolickiego tak pod
względem szerokości, jak i głębokości. Zastrzeżenie budzi też
wielkość czcionki, zbyt małej i niewyraźnej. Szkoda, bo
umieszczono tutaj wiele niespotykanych gdzie indziej, wręcz
unikalnych informacji.
Kościół rzymskokatolicki w Polsce - Opoka
Aby zaspokoić potrzeby polskich internautów stworzono
Oficjalny Serwis Kościoła w Polsce – Opoka, o adresie:
http://www.opoka.org.pl.
Strona ta jest aktualizowana codziennie. Znajdziemy na niej nie
tylko najświeższe wiadomości dotyczące Kościoła Katolickiego,
ale również informacje z życia codziennego. Bogatsze wiadomości
uzyskamy łącząc się z katolickimi serwisami informacyjnymi
(KAI, KNA lub CNS).
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Duchowni przeglądający tę stronę mogą znaleźć propozycje
kazań na niedzielę, a także bogate pomoce homiletyczne
i katechetyczne.
Mając zainstalowany program do odtwarzania dźwięku
możemy wysłuchać np. wiadomości Radia Watykańskiego lub
fragmenty wystąpień Piusa IX i Jana XXIII.
Na stronie głównej mamy do dyspozycji kilka punktów
docelowych.
Są to: Nauczanie (z możliwością przeglądnięcia tekstów
Biblii, Katechizmu lub dokumentów Kościoła), a także pełne
teksty dokumentów i wypowiedzi biskupów polskich. Są tu też
informacje poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II – encykliki,
homilie, konstytucje apostolskie, listy i przemówienia, a także
podróże apostolskie ze szczególnym uwzględnieniem podróży
apostolskich do Polski. Wszystkie te informacje dostępne są w
języku polski.
Z części Nauczanie mamy możliwość sprawdzenia
dokumentów wydawanych przez Kongregacje i inne instytucje
związane ze Stolicą Apostolską.
W dziale Życie Kościoła, poznajemy najnowsze informacje
z życia Kościoła m.in. terminy rekolekcji i dni skupienia,
kalendarium, patronów na dany dzień roku, liturgie na każdy
dzień, bieżące wiadomości (nie tylko dotyczące Kościoła),
aktualności diecezjalne, praktyczne materiały duszpasterskie pomoce homiletyczne, katechetyczne.
Są tu również anonse dotyczące kultury chrześcijańskiej:
programy telewizyjnych i radiowych redakcji katolickich, recenzje
wybranych pozycji prozy i poezji, a także repertuar teatrów
chrześcijańskich i odnośniki kierujące do stron chórów katolickich
wraz z tekstami utworów.
Zamieszczone na stronie odnośniki pozwalają na
wyszukanie informacji na temat sanktuariów w Polsce i na
świecie.
Ciekawą częścią serwisu jest dział poświęcony szkolnictwu
katolickiemu w Polsce z adresami ośrodków nauczania.
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Dane teleadresowe umożliwiają dostęp do połączeń
Internetowych ze Stolicą Apostolską i Diecezjami Kościoła
Katolickiego. Swoje miejsce w Internecie mają również męskie
i żeńskie zakony i zgromadzenia w Polsce. Można też sprawdzić
stan osobowy i adresy członków Konferencji Episkopatu Polski.
Kolejnym miejscem, z którego uzyskujemy wiele cennych
wiadomości jest Biblioteka. Jest tu dostępny wykaz zasobów
bibliotecznych, reportaże i wiadomości w formie plików
dźwiękowych i video.
Z Opoki możemy połączyć się między innymi z opisaną
wcześniej Oficjalną Stroną Watykanu (http://www.vatican.va),
a także zobaczyć dokumenty związane z Rokiem Jubileuszowym:
Grande Giubileo 2000 (http://www.jubil2000.org) lub w polskiej
wersji (http://www.jubileusz2000.org.pl).
Serwis umożliwia również zapoznanie się z czynnościami
duszpasterskimi i kazaniami Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa
Glempa - http://www.spp.perytnet.pl/contents.htm
Autorzy zadbali też o to, aby uprościć znalezienie
potrzebnych informacji. Na stronie zamieszczone jest okienko
wyszukiwarki, w które wpisujemy interesujące hasło. Klikamy
Szukaj: i po chwili otrzymujemy poszukiwane wiadomości.
Rezultat wyszukiwania może nas zdziwić, ponieważ
wyszukiwarka jest programem, który automatycznie przegląda
zasoby serwisu Opoka, a ilość zebranych tu informacji jest
naprawdę ogromna.
Aby ograniczyć ilość odpowiedzi można korzystać z tzw.
wyszukiwania złożonego. Otrzymujemy wiadomości przeglądając
serwis według autora, tytułu, kategorii (aktualności, antropologia,
beletrystyka, biblia, diecezje, dokumenty biskupów i dokumenty
kongregacji), czy typu pliku (audio, grafika, tekst, video). Innym
sposobem przeszukiwania jest wyszukiwanie złożone według tzw.
słów kluczowych, które łączymy spójnikami „and”, „or” lub „and
not”.
Część najważniejszych, zdaniem autorów, informacji
tłumaczona jest na język niemiecki, włoski, angielski i rosyjski.
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Serwis przeznaczony jest dla wszystkich osób związanych
ze środowiskiem Kościoła Katolickiego (księża, siostry,
zakonnicy, Ruchy katolickie, pracownicy świeccy instytucji
i urzędów kościelnych). Dla tych osób fundacja „Opoka” oferuje
bezpłatnie konta poczty elektronicznej, serwery wirtualne, grupy
dyskusyjne, doradztwo i pośrednictwo w zakresie zakupu sprzętu
komputerowego ułatwienia w dostępie do Internetu - usługi
Telekomunikacji Polskiej S.A.
Fundacja „Opoka”, która nadzoruje wiarygodność
i poprawność przedstawionych informacji „...została powołana
przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 1998 r.
Zadaniem Fundacji jest służenie Kościołowi katolickiemu w
Polsce w zakresie tworzenia systemu wymiany informacji oraz
tworzenie serwisu internetowego www.opoka.org.pl....”6
Podane na stronie WWW informacje wyczerpują całość
tematu dotyczącą Kościoła Katolickiego. Są godne zaufania,
autorytatywne i bezstronne. Opoka wyróżnia się przejrzystą
grafiką i dobrą jakością połączeń. Codzienna aktualizacja
i oficjalny patronat Kościoła są dodatkową zaletą serwisu. Strona
jest ciekawie i dobrze zrobiona, a dostęp do podanych informacji
jest szybki i wyczerpujący.
Chrześcijański serwis WWW Mateusz
Kolejnym polskim, katolickim serwisem WWW jest
Mateusz (http://www.mateusz.pl/), widoczny w sieci od 29 maja
1996 roku. Redaktorami Mateusza są o. Wojciech Jędrzejewski
OP, Krzysztof Jurek i Andrzej Rozkrut.
Na stronie głównej znajduje się Katalog Mateusza
z adresami chrześcijańskich stron WWW. Strona poświęcona jest
głównie przedrukom ciekawych tekstów religijnych. Są tu
zamieszczone aktualizowane w każdym miesiącu rozmowy z
ciekawymi ludźmi, polemiki i dyskusje. Na stronie znajduje się
okienko wyszukiwarki, w którym przeszukiwane są wyłącznie
dokumenty z serwera Mateusza.
6

http://www.opoka.org.pl./info/o_nas.html [11.09.2000]
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Osoby odwiedzające stronę mogą pocztą elektroniczną
nadesłać prośby o modlitwę. Intencje te zawożone są do Sióstr
Karmelitanek ze szczecińskiego klasztoru.
Na stronie widoczne są też działy tematyczne Mateusza,
które ułatwiają dotarcie do potrzebnych informacji.
Korzystając z Czytelni jeszcze raz wracamy do artykułów
polecanych na dany miesiąc z możliwością powrotu się do
archiwum.
W dziale Duchowość czytamy wypowiedzi na tematy
związane ze Spowiedzią Św., Biblią, omówienie przykazań
kościelnych i inne odnoszące się do religii i kościoła.
Nowości książkowe wraz z omówieniem przeglądamy
w części zatytułowanej Książki.
Dla osób mających jakiekolwiek problemy i wątpliwości
przeznaczono Pytania o wiarę. „...Pytania o Wiarę są dla
wszystkich, którzy szukają Boga lub doświadczają, że są szukani
przez Niego...”7 Jest to bardzo ciekawe wykorzystanie możliwości
jakie niesie połączenie przez sieć rozmówcy z odpowiadającym na
stawiane pytania duchownym. Forma to umożliwia zachowanie
zupełnej anonimowości i co za tym idzie sprzyja poruszaniu
wszystkich nurtujących problemów.
Mając zainstalowany program RealPlayer możemy
odtwarzać audycje, wypowiedzi, fragmenty książek i muzykę
znalezione w części Radio Mateusz.
W Dodatkach tematycznych znajdujemy działy poświęcone
Janowi Pawłowi II, Świętym miesiąca, Rodzinie, znanym ludziom,
są tu też zebrane dokumenty Kościoła Katolickiego.
Serwis Mateusz przeznaczony jest tylko dla osób
zainteresowanych
wiadomościami
dotyczącymi
Kościoła
katolickiego, ponieważ na stronie nie znajdziemy żadnych
informacji nie związanych z tą tematyką. Strona jest dobrze
i ciekawie wykonana.
W dziale Goście Mateusza można znaleźć linki do innych
katolickich stron. Serwis patronuje Festiwalowi muzyki dawnej
7

Kot T. SJ: Pytania o wiarę. http://www.mateusz.pl/pow/ [11.09.2000]
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w Jarosławiu, Rzeźbom Kazika (Kazimierza Kowalczyka) oraz
Chrześcijańskiej szkole pod żaglami. Są tu podane adresy między
innymi stron Duszpasterstwa akademickiego, parafii, wspólnot,
stowarzyszeń i innych. Informacje podane w Mateuszu są
dostępne tylko w języku polskim, co jest niewątpliwą wadą
witryny.
Strona poświęcona jest głównie katolickim nowościom
wydawniczym i artykułom dotyczącym Kościoła i wiary. Zebrane
informacje są łatwe do odszukania, ponieważ zadbano tu o dobrą
organizację i przejrzystość zagospodarowania ekranu. Serwis jest
rzadko modyfikowany – średnio raz w miesiącu – lecz podane tu
informacje nie wymagają częstszego uaktualniania. Z podanej na
ekranie statystyki widać, że witryna cieszy się dużym
zainteresowaniem. Podano tu bowiem unikalne i dokładne
wiadomości dotyczące wydawnictw katolickich.
CREDO – katalog stron chrześcijańskich
Wielu
internautów
korzysta
z
katalogu
stron
chrześcijańskich Credo, powołanego do życia 8 kwietnia 2000
roku. Adres tej strony to: http://www.credo.iq.pl.
Grupuje on linki o tematyce i przesłaniu chrześcijańskim.
Są to przede wszystkim strony katolickie, choć jest tu też miejsce
na strony niekatolickie (prawosławne i protestanckie). Zadaniem
katalogu jest też promocja chrześcijańskich stron w sieci.
Oryginalnym pomysłem Credo są zawsze widoczne ikonki
kierujące nas do różnych segmentów katalogu. Są to informacje
o katalogu; nowości (50 ostatnio dodanych adresów); części pt.
dodaj stronę i aktualizuj link, z formularzem dla osób chcących
dołączyć swoją witrynę lub uaktualnić połączenie; nasz konkurs
zachęcający do promocji dobrych stron WWW; kontakt – część
przeznaczona na uwagi, propozycje i sugestie osób
odwiedzających Credo; powrót na stronę początkową.
Do katalogu Credo dodawane są na bieżąco nowe strony
chrześcijańskie. Informacje o nowościach Credo można bezpłatnie
uzyskać podając swój adres Internetowy.
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Autorzy strony Polecają czytania na każdy dzień, skrzynkę
intencji i webring katolicki8.
Podobnie jak we wcześniej opisanych stronach znajdują się
tutaj linki do innych Serwisów (Opoka, Serwer Mateusz, Jubileusz
2000, Episkopat Polski, Caritas Polska, Biblia, Biblia
Warszawsko-Praska, Katechizm, Pielgrzymki Jana Pawła II ’99,
KUL) i Aktualności z kraju i z zagranicy (podawane przez KAI,
Nasz Dziennik, Tygodnik Powszechny, Niedzielę i Gościa
Niedzielnego).
Osobne miejsce znalazły odnośniki do Katalogów takich
jak: Katalog Amen, Katolickie strony, Katalog Mateusza, Katalog
linków Opoki i Portal Chrześcijański.
Ciekawe wydarzenia chrześcijańskie są polecane w dziale
Ogłoszenia.
Są tu też odnośniki do stron Niekatolickich - protestanckich
i prawosławnych, jak również informacje o sektach i adresy
instytucji, do których można się zwrócić w przypadku zagrożenia
ze strony sekt.
Miłośnicy Sztuki mogą przeglądać strony poświęcone
różnym galeriom i poezji.
Odnośniki do Stron prywatnych mają tu zarówno osoby
duchowne, jak i świeckie.
Katolickie rozgłośnie radiowe – Radio Maryja i Radio Plus
– mają swoje linki w Posłuchaj on-line.
Strona wzbogacona jest o dwie wyszukiwarki. Pierwszą,
dającą możliwość odnalezienia informacji w Polskim Infoseeku,
a także drugą, przeszukującą Wirtualną Polskę, Polską Altavistę,
Netoskop, WOW, Yahoo, Lycos, Infoseek, Hot Bot i Webcrawler.
8

Intencją tej inicjatywy jest zapewnienie ludziom wyznania rzymskokatolickiego
w Polsce dostępu do stron dotyczących ich religii, które zostały przygotowane ze
szczególną dbałością o poziom merytoryczny i plastyczny całości. (...) Aby
zminimalizować konieczność przeszukiwania sieci i skupić się wyłącznie na
treściach, które nas interesują, wymyślono wirtualne zgrupowania stron, które są
znane jako "Web Rings". Ta strona jest właśnie stroną główną takiej inicjatywy i
grupuje religijne strony katolickie w języku polskim.
http://www.credo.iq.pl [11.09.2000]

Dorota Górska, Przegląd...

39

Na stronie Credo jest też miejsce przeznaczone na konkurs
mający na celu promocję najlepszej strony katolickiej miesiąca.
Aby zachęcić do udziału w tej rywalizacji przewidziano liczne
nagrody.
Strona przeglądana przez autorkę we wrześniu 2000 była
aktualizowana 14 lipca 2000. Żadna z podanych wiadomości nie
jest przetłumaczona. Zgodnie z tytułem strony „Katalog stron
chrześcijańskich” są tu podane adresy najciekawszych, zdaniem
autorów, serwisów chrześcijańskich. Strona spełnia wszystkie
wymogi dotyczące zarówno szerokości (wszystkie ważne
wiadomości dotyczące Kościoła Katolickiego zostały tu
poruszone), jak i głębokości tematu (przedstawione zagadnienia
omówiono w sposób bardzo szczegółowy). Poszczególne działy
zostały wyraźnie od siebie oddzielone, co bardzo ułatwia
przeglądanie witryny. Brak tu zbędnych, rozpraszających uwagę
ozdobników. Strona godna polecenia.
Amen - Zasoby internetowe ks. Wiesława Mroza
Godnym polecenia serwisem są „Zasoby internetowe
ks. Wiesława Mroza – Amen”. Adres tej strony to:
http://www.amen.pl.
Na stronie głównej mamy do dyspozycji kilka odnośników
tematycznych.
Nowości kierują nas do najnowszych stron serwisu. Są tutaj
też odsyłacze do religijnych obrazków animowanych, śpiewnika
komputerowego z tekstami ponad 1800 piosenek, a także porady
i literatura dotycząca Spowiedzi Świętej.
Czytelnia Amen to miejsce, w którym ks. Mróz notuje
ciekawsze teksty, które odnalazł w Internecie i przejścia do
interesujących wiadomości z dzienników, tygodników i agencji
informacyjnych, a także adresy wybranych stron WWW.
W Galerii znajdują się grafiki i animowane obrazki
religijne.
W „Zasobach Internetowych ks. Mroza” jest też część
poświęcona rozrywce. Jest ona zatytułowana: Humor.
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Odnośniki do polskojęzycznych stron katolickich zostały
poszeregowane tematycznie i umieszczone w Katalogu polskim.
Te same strony zostały ułożone alfabetycznie w Leksykonie.
Są tutaj wiadomości dotyczące Ojca Świętego Jana Pawła II, linki
do Instytucji Kościoła katolickiego w Polsce i dział zatytułowany:
„Wydarzenia z życia Kościoła na stronach WWW”. Nowości
dotyczące radia, telewizji i wydawnictw katolickich (gazety,
książki) są umieszczone w dziale „Środki społecznego przekazu
(media)”.
W katalogu polskim można znaleźć odnośniki do stron
„Ruchy i wspólnoty religijne”, a także „Osoby mające swoje
strony WWW”. W Katalogu polskim znajdują się odnośniki do
bibliotek, parafii, sanktuariów, a także do ważniejszych tekstów
katolickich takich jak Biblia, czy Dokumenty kościelne.
Strony katolickie w językach obcych zostały ujęte
w Katalogu zagranicznym.
Podobnie jak w katalogu stron polskich znajdujemy tutaj adresy
osób i miejsc związanych z kościołem katolickim, jak również
odnośniki do oficjalnych stron katolickich różnych państw świata.
Kazania to część, w której autor zamieścił niektóre swoje
kazania i homilie.
Ks. Wiesław Mróz jest osobą zajmującą się „Katolicką listą
promocyjną – Promocja”. Na stronie umieszczone są informacje
o możliwości korzystania z subskrypcji listy. Poniżej przytaczam
obszerne fragmenty wypowiedzi Księdza zachęcające do
korzystania z „Promocji”
„...Bardzo
wielu
użytkowników
Internetu,
zarówno
duchowieństwa jak i ludzi świeckich, widzi potrzebę powołania
do istnienia specjalnego ośrodka, który integrowałby i
wspierał działania autorów katolickich stron Internetowych w
Polsce. Ma być nim Projekt „Opoka” - Katolicki Serwer
Internetowy przy Konferencji Episkopatu Polski, wspomniany
już w marcu br. podczas obrad Konferencji
Aby w konkretny sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom sporej
rzeszy internautów i przygotować pole działania Opoki został
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założony specjalny serwis informacyjny, który służyć będzie
promocji nowych stron katolickich.
Nosi on nazwę „Promocja”. Jest to ogólnie mówiąc
moderowana lista adresowa, za pomocą, której każda zapisana
na nią osoba będzie otrzymywać wiadomości o powstających
stronach katolickich oraz o innych ważnych informacjach
przydatnych zwłaszcza dla webmasterów. Jej właścicielem jest
kuria diecezjalna w Gliwicach.
Pod adres moderatora każdy może wysłać list z informacją
o powstałej nowej stronie katolickiej lub o jej rozbudowaniu o
nowe elementy. Następnie ta wiadomość - jeśli zostanie
zaklasyfikowana jako ważna - zostanie rozesłana do wszystkich
uczestników.
Aby otrzymywać wiadomości serwisu promocyjnego, wystarczy
wysłać list pod adres majordomo@kuria.gliwice.pl z tekstem
subscribe-promocja. W każdej chwili można zrezygnować z
odbioru listów poprzez wysłanie listu na ten sam adres z
tekstem unsubscribe promocja...”9
Serwis ks. W. Mroza jest bardzo dobrze zrobiony. Układ
jest przejrzysty i czytelny. Przy przeglądaniu kolejnych stron
zawsze widoczne są główne elementy wyszukiwawcze.
Ułatwieniem jest też to, że w każdej chwili można wrócić do
strony głównej. Podane informacje dostępne są też w języku
angielskim.

Jest to specyficzna strona, gdyż jej autorem jest jedna
osoba. W wielu miejscach zaznaczono, że wybór odnośników
i różnych przeglądów ma służyć autorowi, który udostępnił wyniki
swoich poszukiwań. Autor włożył wiele pracy w to, aby ułatwić
dostęp do zebranych informacji. Strona nie jest przeładowana
grafiką. Wyczerpuje tematykę związaną Kościołem Katolickim w
sposób bardzo przystępny i dociekliwy. Zgromadzono tu
niespotykane gdzie indziej informacje. Strona może służyć
zarówno osobom świeckim, jak i duchownym, gdyż podano tu
9

Promocja - lista adresowa. Strona WWW Diecezji Gliwickiej http://www.kuria.gliwice.pl/onas/majordomo/promocja/ [11.09.2000]
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unikalne i ciekawe wiadomości, zarówno pod względem
obszerności, jak i szczegółowości ich omówienia. Jest to, zdaniem
autorki, jedna z najlepiej opracowanych stron katolickich.
Jezus.pl - Chrześcijański portal inetrnetowy
Chrześcijański portal Jezus (http://jezus.pl/) został
stworzony przez międzywyznaniowe zrzeszenie ludzi, którzy chcą
popularyzować zastosowanie Internetu w środowiskach
chrześcijańskich10. Został utworzony 5 maja 1999 roku.
Oferuje on szeroki pakiet usług, m.in. bezpłatne konta e-mail
i dostęp do pierwszej w Polsce Chrześcijańskiej Wirtualnej
Kawiarenki. Popularne już w Internecie Listy dyskusyjne są tu
podzielone na części: chrześcijanie, dobra muzyka, nowości
w katalogu stron WWW i Słowo dnia.
Zwracają uwagę serwisy tematyczne poświęcone Ludziom
i Organizacjom związanym z Kościołem Katolickim.
Zbiór publikacji o tematyce chrześcijańskiej zebrany jest
w działach zatytułowanych: Czasopisma i Literatura.
W części Edukacja można wyszukać adresy szkół,
uniwersytetów, seminariów i kursów.
Oddzielne miejsce poświęcono Organizacjom – są tu linki
do parafii, kościołów, stowarzyszeń, fundacji i organizacji
religijnych.
Jest tu też część związana z różnymi wydaniami Biblii.
Odsyłacze kierują do Biblii 1000-lecia, Biblii WarszawskoPraskiej, Biblii Brzeskiej i Internetowej Biblii 2000.
Do strony przyciągają ciągle aktualizowane informacje,
serwis z chrześcijańskimi kartkami na (prawie) każdą okazję
i animowane rysunki pomocne w ozdabianiu chrześcijańskich
stron WWW.
Wpisując w formularzu, widocznym na głównej stronie
portalu, swój numer telefonu komórkowego lub adres poczty
elektronicznej otrzymamy codziennie werset z Biblii.
Strona zawiera też Wyszukiwarkę ułatwiającą znalezienie
informacji w Czytelni portalu, Biblii i katalogu stron WWW. Dla
10

http://jezus.pl/deklaracja.html [11.09.2000]
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osób mogących mieć trudności przy wyszukiwaniu dodano
szczegółową instrukcję postępowania.
Witryna dostępna jest tylko w języku polskim. Jest
autoryzowana przez osoby świeckie, które zachęcają do
współtworzenia portalu.
Autorka zdecydowała się na umieszczenie tego adresu
wśród stron o typowo katolickim charakterze, ponieważ jest tu
wiele ciekawych i dostępnie podanych informacji. Układ graficzny
portalu jest bardzo przejrzysty i pozwala bez trudu zorientować
się, w którym miejscu można szukać interesujących wiadomości.
Sposób poruszania się po ekranie jest jasny i prosty. Podane
zagadnienia są przedstawione wyczerpująco i dokładnie. Strona
ma dobre łącza, które pozwalają na szybkie przemieszczanie się w
portalu. Wszystkie wiadomości i ogłoszenia mają podane daty ich
wprowadzenia. Można też, co jest szczególnie ważne, przesyłać na
adres redakcji wszelkiego rodzaju uwagi, korespondencje i
materiały.
Od początku istnienia Kościoła Katolickiego zmieniają się
sposoby jego opisywania. Koniec XX wieku pozwala na szybki
dostęp do informacji przez wykorzystanie sieci Internet.
Nowy środek przekazu, jakim jest dostęp do Światowej
Pajęczyny docenili także ludzie kierujący Kościołem. Katolickie
Serwisy Informacyjne nie odbiegają w niczym od tych
prezentowanych przez świeckie organizacje. Umożliwiają
znalezienie informacji m.in. o strukturze Kościoła, kalendarium
duszpasterskim, a także zapewniają dostęp do internetowych
wydań katechizmu, Biblii i innych chrześcijańskich wydawnictw.
„...Internet w bardzo krótkim czasie stał się nowym
środkiem komunikacji międzyludzkiej. Ruchy i stowarzyszenia
katolickie w Polsce coraz bardziej aktywnie uczestniczą w
tworzeniu
internetowej
wymiany
myśli,
doświadczeń,
poszukiwaniu dróg współpracy. Internet nie zastąpi osobistego
spotkania z człowiekiem i Bogiem, ale może pomóc w tym
spotkaniu, przygotować je lub pogłębić jeśli już zaistniało.
Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, której celem jest
stwarzanie przestrzeni do spotkania, wymiany, współpracy i
budowa jedności między różnymi środowiskami zarówno
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wewnątrz wspólnoty Kościoła, jak i na zewnątrz, z nadzieją
przyjmuje nowe możliwości jakie zaistniały dzięki Interntowi...”11
Nowa droga ewangelizacji, jaką daje dostęp do Internetu
została przez Kościół wykorzystana.
Internet daje ogromne możliwości wymiany myśli.
Codziennie powstają dziesiątki nowych stron WWW (w tym także
stron chrześcijańskich). Coraz trudniej znaleźć dobrą i właściwą.
Aby ułatwić dotarcie do konkretnej informacji, a także
skrócić czas przeszukiwań sieciowych autorka przedstawiła
i oceniła najczęściej odwiedzane i gromadzące najwięcej
wiarygodnych wiadomości serwisy chrześcijańskie.

11

Schulz A. SJ: Wprowadzenie. Materiały konferencyjne INE98
http://www.oaza.org.pl/INE98/toc.html [11.09.2000]

