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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Pracownicy telewizji – dyrektorzy i kierownicy, producenci i reżyserzy, autorzy, 

reporterzy i dziennikarze, osoby występujące przed kamerami i personel techniczny – 

wszyscy mają bardzo poważne obowiązki moralne wobec rodzin, które stanowią tak wielką 

część ich odbiorców. W swoim życiu zawodowym i osobistym pracownicy telewizji powinni 

kierować się szacunkiem i uznaniem dla rodziny jako najważniejszej w społeczeństwie 

wspólnoty życia, miłości i solidarności. Świadomi wielkiego wpływu, jaki wywiera środek 

przekazu, w którym pracują, powinni szerzyć zdrowe wartości moralne i duchowe, unikając 

«wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić istnieniu, trwałości, harmonii i szczęściu rodziny», a 

więc «pornografii i przemocy, propagowania rozwodów lub aspołecznych postaw wśród 

młodzieży»”. 

 Jan Paweł II, Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów, Orędzie Ojca Świętego 

Jana Pawła II na XXVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24.01.1994, w: 

Jan Paweł II, Orędzia Papieskie na Światowe Dni Młodzieży 1967-2002, Częstochowa 2002,  

s. 195-196. 

 „Z uwagi na to, że środki społecznego przekazu – na równi ze szkołą i środowiskiem – 

wpływają często, i to w znacznej mierze, na formację dzieci, rodzice, jako odbiorcy, powinni 

sami uczestniczyć w korzystaniu z umiarem, krytycznie, czujnie i roztropnie z tych środków, 

a zdając sobie sprawę z tego, jaki wpływ wywierają one na dzieci, wpajać im zasady 

pozwalające na takie wykształcenie sumienia, by spokojnie i obiektywnie wskazywało, które 

wśród proponowanych programów należy przyjąć a które odrzucić”. 

 Jaw Paweł II, adh. Familiaris consortio, 76, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, Kraków 2006, s. 195. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus 

ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona 

poszła i oznajmiła to tym z jej otoczenia, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i 

płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał 

się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili 

pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za 
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stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 

zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu!»” (Mk 16,9-15). 

 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu pozostaje w służbie 

dobra wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, 

sprawiedliwości i solidarności: właściwe zastosowanie tego prawa domaga się, by co do 

swego przedmiotu informacja była zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu 

sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby co do sposobu była godziwa i odpowiednia, to 

znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw i godności człowieka tak 

przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich”. 

 KKK 2494, por. KKK 2497. 

 


