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Boża mądrość 

List Pasterski na Dzień Środków Społecznego Przekazu 

XXV Niedziela Zwykła (B), 19 września 2021 r. 

(Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37) 

 

 

Czcigodni Kapłani, 

Drogie Osoby Konsekrowane, 

Umiłowani w Panu Diecezjanie! 

 

1. Liturgię słowa dzisiejszej niedzieli odczytujemy w kontekście obecnej sytuacji w naszej 

Ojczyźnie, w Europie i na świecie. Niepokojące wieści z Afganistanu, czy innych części świata, 

stały się nam szczególnie bliskie z powodu sytuacji na wschodniej granicy naszego państwa, 

która jest też po części granicą naszej diecezji. Zresztą nie brak nam trosk i zmartwień 

płynących z innych źródeł. Wystarczy wspomnieć o wciąż panującej epidemii i obawach 

związanych z kolejną jej falą. Niektóre elementy obrazu dzisiejszej rzeczywistości nie są 

zależne od ludzkich wyborów, ale inne są ukształtowane przez człowieka, który ma swoje 

ograniczenia,  słabości, a czasem także złe intencje. Św. Jakub Apostoł w II czytaniu napisał: 

„Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek (…). Skąd się biorą wojny i 

skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach 

waszych”. Nieuporządkowane żądze, które drzemią w każdym człowieku - zwłaszcza wszelkie 

formy egoizmu, zachłanności, czy zazdrości - generują spory międzyludzkie i wprowadzają 

nieład, zarówno we wspólnotach rodzinnych, w społeczności państwowej, jak i w relacjach 

między państwami. 

 Podobną postawę dostrzegamy u ludzi bezbożnych z I czytania. Pełni podstępu i perfidii 

planują zasadzkę na sprawiedliwego. Za narzędzia swoich niecnych działań obierają obelgi i 

katusze. Posuwają się nawet do wydania niesprawiedliwego wyroku skazującego na haniebną 

śmierć sprawiedliwego. Wszystko dlatego, że jest on niewygodny, a jego niezachwiana 

postawa staje się wyrzutem sumienia dla oprawców. Dążenie do wielkości i robienia „kariery” 

nie ominęło i uczniów Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że w drodze posprzeczali się, kto z 

nich jest największy. Dali dowód błędnego wyobrażenia na temat misji Mesjasza, Królestwa 

Bożego i charakteru władzy we wspólnocie Chrystusowych uczniów. Jak więc widzimy serce 

i sumienie człowieka jest polem nieustannej walki pomiędzy złymi żądzami, a dążeniem do 

tego, co dobre i szlachetne. 
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2. Św. Jakub Apostoł w rozważanym dziś fragmencie listu nie tylko diagnozuje sytuację, ale 

również wskazuje na dwa lekarstwa. Jednym z nich jest Boża mądrość, która „jest przede 

wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych 

owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy”. Drugim lekarstwem jest modlitwa płynąca z 

czystego serca. 

 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje w jak pomysłowy sposób Jezus uzdrawia konfliktową 

sytuację wśród swoich uczniów. Wskazując na dziecko, przypomina zasadę: „Jeśli ktoś chce 

być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Bardzo trudne do 

przyjęcia były słowa Nauczyciela dla zwaśnionych uczniów, trudne są i dla nas, którzy nie raz 

idziemy drogą pychy, wpadamy w pułapkę karierowiczostwa, niezdrowej rywalizacji i 

próżności. Do osiągnięcia własnych celów nie boimy się sięgać także po nieuczciwe narzędzia. 

Wśród nich nie brak oszczerstw, kłamstw, czy hejtu, byleby wyeliminować tego, który stoi na 

przeszkodzie. Tymczasem Jezus wskazuje drogę pokory, miłości i służby. Sam daje przykład 

takiej postawy. Wprawdzie zapowiada swoje ostateczne zwycięstwo, zmartwychwstanie, 

jednakże podkreśla, że droga ku temu prowadzi przez przyjęcie niesprawiedliwego wyroku, 

cierpienie, krzyż i haniebną śmierć. Bardzo różni się logika Bożej mądrości od naznaczonych 

grzechem ludzkich dążeń. Ona stawia bardzo wysokie wymagania, wzywa do zapierania się 

siebie i opanowywania żądz, ale sprawia, że zwycięża dobro, przychodzi sprawiedliwość i 

pokój. W dobie dzisiejszych konfliktów, niepokojów i obaw co do przyszłości, trzeba na nowo 

odwołać się do Ewangelii i Bożej mądrości. Tej, która choć po ludzku budzi sprzeciw, bo każe 

przebaczać, miłować nieprzyjaciół i nadstawiać drugi policzek, to jednak jest cudowną i ciągle 

aktualną propozycją chrześcijaństwa. Jej piękny przykład dał nowy błogosławiony, kardynał 

Stefan Wyszyński. Decyzje, które podejmował, środki, których używał, logika, którą się 

kierował, wyrastały z Ewangelii. Oto tajemnica jego zwycięstwa. 

 

3. Prymas Tysiąclecia jest osobą wyjątkową, zarówno z powodu roli, jaką odegrał w Kościele, 

w Polsce i w Europie, jak też z powodu niezwykłych walorów intelektualnych oraz duchowych. 

W związku z jego niedawną beatyfikacją zastanawiamy się, co zrobić, by wzbudzić na nowo 

zainteresowanie ludzi jego życiem i jego nauczaniem. Pytamy też jaką rolę w tej sprawie mogą 

odegrać media i jak w ogóle radzą sobie z pokazywaniem prawdziwych wartości i prawdziwie 

wartościowych ludzi. W Kościele w Polsce przeżywamy dziś Dzień Środków Społecznego 

Przekazu. Każdego dnia przekonujemy się, że media są wielką siłą. Niewłaściwie używane 

mogą szkodzić i niszczyć człowieka. Z pewnością „bezbożni”, o których mówi I czytanie, aby 

urządzić „zasadzkę na sprawiedliwego” użyliby dzisiaj mediów. Także uczniowie Jezusa 

skorzystaliby zapewne z mediów, zwiększaliby swoje zasięgi w sieci, aby głosić Ewangelię. 

Używanie jednak zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych środków komunikacji, zawsze 

wymaga Bożej mądrości, służebnego podejścia wobec prawdy i szacunku dla każdego 

człowieka. Przypomina o tym papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Dzień Środków 

Społecznego Przekazu, zatytułowanym „«Chodź i zobacz» (J 1, 46). Komunikować, spotykając 

osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są”. Ojciec święty wskazuje między innymi na szanse i 

zagrożenia płynące z mediów społecznościowych. Sieć ze swoimi rozlicznymi formami 

połączeń zwiększa możliwości opowiadania i dzielenia się wiadomościami. Nowe technologie 

umożliwiają przekazanie informacji z pierwszej ręki. Papież Franciszek zauważa, że „wszyscy 
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możemy stać się świadkami wydarzeń, które w przeciwnym razie zostałyby pominięte przez 

media tradycyjne, możemy wnieść nasz obywatelski wkład, ujawnić więcej historii, również 

pozytywnych. Dzięki sieci mamy możliwość opowiedzenia tego, co widzimy, tego, co dzieje się 

na naszych oczach, podzielenia się świadectwami”. Media społecznościowe przekazują jednak 

treści niezweryfikowane. Wiadomości tekstowe, a nawet obrazy są łatwe do zmanipulowania. 

Ojciec święty podkreśla, że z tego też powodu „wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz 

przekaz, za informacje, które podajemy, za kontrolę, której razem możemy dokonywać odnośnie 

do fałszywych wiadomości, demaskując je. Wszyscy jesteśmy wezwani, by być świadkami 

prawdy – aby pójść, zobaczyć i się podzielić”. 

 Poza tym, nawet najnowocześniejsze środki komunikacji nie zastąpią realnego spotkania z 

drugim człowiekiem. Pozostaną tylko namiastką rzeczywistości. „Niektórych rzeczy można się 

nauczyć jedynie z własnego doświadczenia - zauważa papież. Porozumiewamy się nie tylko 

słowami, ale oczami, tonem głosu, gestami. Wielka atrakcyjność Jezusa dla tego, kto Go 

spotykał, wynikała z prawdziwości Jego przepowiadania, ale skuteczność tego, co mówił, była 

związana z Jego spojrzeniem, Jego postawą, a nawet z Jego milczeniem. Uczniowie nie tylko 

słuchali Jego słów, patrzyli na Niego, gdy mówił. W rzeczywistości w Nim – 

wcielonym Logosie – Słowo zyskało Oblicze, Bóg niewidzialny pozwolił się zobaczyć, usłyszeć 

i dotknąć, jak pisze św. Jan (por. 1 J 1,1-3). Słowo jest skuteczne tylko wtedy, gdy je «widać», 

tylko wtedy, gdy włącza nas w doświadczenie, w dialog. Z tego powodu «chodź i zobacz» miało 

i ma zasadnicze znaczenie”. 

 

4. Mając to na uwadze, media diecezjalne skupione przy Centrum Informacji Diecezji 

Drohiczyńskiej (CIDD) starają się prowadzić odbiorców do spotkania z Bogiem i ze sobą 

nawzajem. Mają one w znacznej mierze formę mediów internetowych i społecznościowych w 

postaci strony internetowej, profilu na Facebooku, Twitterze, czy kanale YouTube, gdzie 

publikowany jest między innymi coniedzielny komentarz do Ewangelii przygotowywany przez 

kapłanów naszej diecezji. Dzięki transmisjom na żywo wiele osób mogło w tym roku łączyć 

się z Pieszą Pielgrzymką Drohiczyńską na Jasną Górę. O naszej diecezji można usłyszeć w  

cotygodniowej audycji „Z Bogiem nad Bugiem” w Polskim Radiu Białystok. Od ponad 25 lat 

towarzyszy nam „Niedziela Podlaska”, będąca dodatkiem do „Niedzieli” ogólnopolskiej. 

Centrum organizuje również kursy dla fotografów oraz filmowców przygotowujące do 

nagrywania uroczystości religijnych. W tym roku udało się opracować mobilną wersję 

diecezjalnej strony internetowej. Można ją pobrać na telefony komórkowe oraz urządzenia 

przenośne. Oprócz aktualności i zapowiedzi wydarzeń, zawiera ona kalendarz liturgiczny 

naszej diecezji oraz wyszukiwarkę parafii i godzin Mszy św. Może się okazać użyteczną 

pomocą nie tylko dla księży i katechetów, ale dla każdego diecezjanina i gościa nas 

odwiedzającego. 

 Korzystając z nowych środków społecznego przekazu, nie nastawiamy się na zdobywanie 

wysokich pozycji w rankingach. Cel jaki nam przyświeca, to głoszenie Ewangelii, dzielenie się 

dobrem, motywowanie i prowadzenie do spotkania człowieka z Bogiem oraz z drugim 

człowiekiem. W czasie pandemii mogliśmy korzystać z transmisji Mszy św. i nabożeństw, co 

w tamtych warunkach było cenną pomocą, jednak - jak podkreśla wiele osób - odczuwało się 

znaczną różnicę między realnym uczestnictwem w Eucharystii, a oglądaniu jej na ekranie 

telewizora czy komputera. 
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 Centrum Informacji chce nadal rozwijać się i doskonalić. Planowane jest na najbliższy czas 

między innymi przygotowanie profesjonalnego studia. Wszystkie przedsięwzięcia mogą jednak 

być realizowane tylko dzięki duchowemu i materialnemu wsparciu diecezjan. Pragnę 

wszystkim darczyńcom powiedzieć „Bóg zapłać”, szczególnie za ofiary złożone dzisiaj do 

puszek, a przeznaczone na dalszy rozwój i bieżące funkcjonowanie Centrum Informacji 

Diecezji Drohiczyńskiej. 

 W dzisiejszą niedzielę otaczamy szczególną modlitwą wszystkich pracowników środków 

społecznego przekazu: dziennikarzy, redaktorów, filmowców i pracowników technicznych. 

Dziękujemy im za każde rzetelne przedstawienie otaczającej nas rzeczywistości, za 

utwierdzanie wiary, za budzenie naszej wrażliwości na prawdę, dobro i piękno i za wszelką 

pracę wykonywaną w duchu służby. Wypraszamy też dla nich światło Ducha Świętego na 

przyszłość. 

 Wszystkim drogim diecezjanom, pracownikom massmediów i ich odbiorcom udzielam z 

serca pasterskiego błogosławieństwa. 

 /-/ + Piotr Sawczuk 

        Biskup Drohiczyński 

 

Drohiczyn, 17.09.2021 r. 

L. 719/2021 

 

 

ZARZĄDZENIE: Niniejszy List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego na XXV Niedzielę 

Zwykłą (B) należy odczytać w niedzielę, 19 września 2021 r., we wszystkich kościołach i 

kaplicach Diecezji Drohiczyńskiej. 

 

 

/-/ Ks. prał. Zbigniew Rostkowski 

Wikariusz Generalny 

 

 

 


