„A wy za kogo Mnie uważacie?”1
(XXIV Niedziela Zwykła, Rok B)
(Czyt. Iz 50,5-9a; Ps 116A; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35)
Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Wielebne Siostry i Bracia zakonni,
Umiłowani Diecezjanie,

Potrzeba osobistego wyznania wiary
Jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę, że centrum i fundamentem naszego życia
nie jest jakaś idea, ideologia, opracowany system filozoficzny, zbiór nakazów i praw, ale
osoba Jezusa Chrystusa. Jak sam mówi o sobie, jest On Drogą, Prawdą i Życiem. Wyznajemy
wiarę w Niego nie tylko ze względu na to, że dokonał wspaniałych czynów, pomagał innym,
głosił słowo pokrzepienia duchowego. W historii ludzkości moglibyśmy wskazać na wiele
podobnych postaci, które istotnie wpłynęły, czy nawet zmieniły losy świata. Jednak mówiąc o
Chrystusie, naszym Panu, centralnym wydarzeniem nie są Jego cudowne czyny, za które
ludzie chcieli Go nawet obwołać królem, ale dzieło zbawienia, którego dokonał przez mękę,
krzyż, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. Drogę zbawienia, prowadzącą przez cierpienie
i krzyż, zapowiedział już prorok Izajasz. Słyszymy dziś w pierwszym czytaniu fragment
Trzeciej pieśni o Słudze Pańskim. Mimo cierpienia, którego boleśnie doświadcza, Sługa jest
pewien wsparcia i bliskości samego Boga, który jest gwarantem jego zwycięstwa. Słowa
proroka urzeczywistniły się w życiu Jezusa. Przeszedł On drogą cierpienia, krzyża i śmierci,
aby dać życie i szczęście każdemu człowiekowi. Zapowiedź męki oraz zmartwychwstania
słyszymy też w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa wyznamy za chwilę, razem odmawiając Credo. Wyznanie wiary wspólnie z innymi
domaga się osobistej odpowiedzi na pytanie postawione przez Chrystusa, który pyta
apostołów, za kogo uważają Go ludzie, a następnie: „...a wy, za kogo Mnie uważacie?”
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Pytanie to staje przed każdym z nas: Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Prawdziwą
odpowiedź usłyszeliśmy od Szymona Piotra: „Ty jesteś Mesjasz”. Aby to wyrazić, Piotr
uzyskał pomoc z wysoka, o czym poinformował go sam Chrystus: „Błogosławiony jesteś,
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie” (Mt 16,17). Jak słyszymy, prawdy objawionej przez Boga nie odczytamy w pełni,
do końca i właściwie bez Bożej pomocy. O tym powie Chrystus swoim apostołom: „Jeszcze
wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,12-13).

Potrzeba prawdy
Wieść o Jezusie rozchodziła się szeroko. Przyciągało to tłumy, które gromadziły się
wokół Mistrza. Jezus, pytając, za kogo uważają Go ludzie, przeprowadza swoisty sondaż. Jest
On bowiem postacią, o której się mówi w różnych środowiskach. Każdy próbuje na swój
sposób odpowiedzieć, kim On właściwie jest. Świadczą o tym różnorodne stwierdzenia.
Niektórzy mówią, że to Jan Chrzciciel, inni że Eliasz, jeszcze inni, że to jeden z proroków. Z
odpowiedzi wynika, że ludzie nie znają prawdy o Chrystusie. Wydaje się, że dzisiaj jest
podobnie. Na co dzień w sprawach życiowych wystarczają nam obiegowe opinie i poglądy,
jednak gdzieś w głębi nosimy w sobie potrzebę poznania prawdy o świecie, w którym
żyjemy, o sprawach doczesnych i wiecznych. Same sensacje już niekiedy nas męczą. O tym
napisał papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Środków społecznego
Przekazu. Ojciec Święty zwraca uwagę na potrzebę rzetelnych informacji, bez próby
manipulowania nimi, tym bardziej że coraz częściej pojawiają się tzw. fake news, czyli
fałszywe informacje. „Wyrażenie to odnosi się zatem – napisał papież – do bezpodstawnej
informacji, opartej na nieistniejących lub zniekształconych danych i zmierzającej do
oszukania, a nawet manipulowania czytelnikiem. Ich rozpowszechnianie może odpowiadać
pożądanym celom, wpływać na decyzje polityczne i sprzyjać korzyściom ekonomicznym”.
Niestety, bezkrytyczne przyjmowanie docierających do nas informacji sprawia, że mijamy się
z prawdą i mamy zniekształcony obraz rzeczywistości.
W trosce o prawdę w mediach
Lekarstwem na „fałszywe wiadomości” – zdaniem papieża – są dwa zasadnicze środki
zaradcze. Pierwszy z nich to prawda, która ma moc oczyszczającą; drugi to „osoby będące
wolnymi od chciwości, które są gotowe do wysłuchania, i poprzez trud szczerego dialogu
pozwalają wyłonić się prawdzie; osoby pociągnięte dobrem,
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odpowiedzialność za używanie języka”. W przypadku środków społecznego przekazu takimi
osobami są dziennikarze. Ojciec Święty nazywa ich „strażnikami wiadomości”, którzy mają
do wykonania niezwykle odpowiedzialną misję rzetelnego przekazu informacji. Wiemy, że
obecnie wykorzystując dostępne nam środki techniczne, zasięg przekazywanych wiadomości
jest zasadniczo nieograniczony. Chodzi jedynie o osoby korzystające z tych środków.
Manipulacja medialna czy dezinformacja mogą być brzemienne w skutkach. Jeśli w
dziennikarzu brakuje fundamentalnego pragnienia poznania prawdy i przekazania jej
odbiorcy, w pewien sposób sprzeniewierza się swojej misji bycia „strażnikiem wiadomości”.
Potrzebne nam są osoby odpowiedzialnie i kompetentnie pełniące służbę w przestrzeni
medialnej. Bowiem tylko rzetelne dziennikarstwo sprawia, że odbiorca czuje się bezpiecznie.
Świadomość bycia manipulowanym skutkuje obniżeniem poczucia wiarygodności, zaufania
do informacji i społeczeństwa. Jedynie przekazywana prawda umacnia więzy społeczne,
buduje wzajemne zaufanie i daje poczucie bezpieczeństwa.
Media kościelne
Jako wyznawcy Chrystusa, w swej apostolskiej misji mamy do zakomunikowania
światu, zawartą w jednym zdaniu, tę najważniejszą wiadomość: zmartwychwstały Chrystus
jest naszym Panem i Zbawicielem. Pragniemy, aby ta wieść docierała do jak najszerszego
kręgu osób. Potrzebujemy, aby w Kościele również korzystano z dostępnych środków
technicznych, które dają nam większe możliwości oddziaływania. W tym miejscu warto
przywołać dwie wyjątkowe postaci, które uczą nas, jak korzystać z dobrodziejstw techniki w
celu budowania królestwa Bożego. Zarówno bł. Ignacy Kłopotowski, nasz diecezjanin, jak i
św. Maksymilian Maria Kolbe mieli świadomość, że ówcześnie dostępne im środki medialne
mogą i powinny służyć głoszeniu Ewangelii. W tym względzie odważnie szli z duchem czasu.
Ich celem było doprowadzenie odbiorców do szczerego i płynącego z głębi serca wyznania
wiary o Jezusie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Media w naszej diecezji
W naszej diecezji dziełu ewangelizacji za pomocą środków społecznego przekazu
służy powołane dwa lata temu Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej. Pragnie
przekazywać informacje o wydarzeniach, które dzieją się w naszych parafiach, wspólnotach,
lokalnych społecznościach. Koordynuje działania strony internetowej naszej diecezji,
odpowiada za „Niedzielę Podlaską”, przygotowuje audycję „Z Bogiem nad Bugiem”
emitowaną w każdą niedzielę w Polskim Radiu Białystok, zapewnia obecność naszej diecezji
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w mediach społecznościowych, dba o kontakt z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
troszczy się o łączność między parafiami oraz wśród księży naszej diecezji z uwzględnieniem
też posługi duszpasterskiej wśród osób zaangażowanych w środki społecznej komunikacji.
Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej, jako młoda instytucja, pragnie dbać o
dalszy rozwój w duchu ewangelizacyjnym i docierać do coraz większej liczby odbiorców. Jak
każde dzieło potrzebuje wparcia duchowego i modlitewnego. Szczególnym orędownikiem w
tej sprawie niech będzie bł. Ignacy Kłopotowski, urodzony w Korzeniówce i ochrzczony w
Drohiczynie. Obok wsparcia duchowego oraz postawy czynnego odbiorcy medialnego, do
rozwoju działalności Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej potrzebne są również
środki materialne. Ufam, że nasza szczera modlitwa oraz ofiary złożone dziś do puszek,
umożliwią budowanie tego nowego dzieła w naszej diecezji. Za każde okazane dobro niech
Bóg stokrotnie wynagrodzi. Nasza troska o media diecezjalne wpisuje się w obchodzony dziś
w Kościele w Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej okazji wyrażam
wdzięczność Pracownikom mediów za posługę i życzę radości w odkrywaniu prawdy i jej
przekazywaniu.
Wszystkich was, Bracia i Siostry, ogarniam swoją pasterską modlitwą i z serca
błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

+ Tadeusz Pikus
Biskup Drohiczyński
Drohiczyn, 11 września 2018 r.

Kuria Diecezjalna
Kościelna 10
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Zarządzenie: Niniejszy List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego należy odczytać we
wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji w XXIV Niedzielę Zwykłą – 16 września
2018 r.

Ks. dr Zbigniew Rostkowski
Wikariusz Generalny
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