
                           

 

 

 

 

Wystąpienie Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 

Jana Zimroza na rozpoczęcie Sesji Naukowej „Sacrum w mediach” 

(Skrót) 

 
Czcigodny Księże Biskupie,  

Szanowna Pani Senator,  

Szanowna Pani Poseł, 

Przewielebni Księża, 

Szanowni Państwo, 

 

Uczestnicząc w  14 już sesji naukowej w cyklu corocznych sesji papieskich, możemy po raz 

pierwszy oddać hołd już Świętemu Janowi Pawłowi II, rozważając Jego myśli tym razem te, 

które wyrażają Jego troskę o środki społecznego przekazu. 

Przez całe swoje życie Ojciec Św. był aktywnym uczestnikiem i kreatorem życia 

społecznego, na wielu jego polach. W Jego myśleniu i nauczaniu o środkach komunikacji 

społecznej szczególne znaczenie miała prawda w opisywaniu rzeczywistości i 

przekazywaniu informacji. 

Niestety, nie zawsze towarzyszące nam każdego dnia media, służą prawdzie ograniczając się 

do uczciwego opisywania faktów – chcą je tworzyć. Robią to, niekoniecznie w dobrej 

intencji, czasem angażując się po określonej stronie, narzucając swój lub czyjś punkt 

widzenia. Niestety znowu, duża część odbiorców pozbawiona krytycznego stosunku lub 

wiedzy taką zamierzoną manipulację im ułatwia.  

Dlaczego tak jest? Myślę, że klucz do odpowiedzi na to pytanie znajdziemy słuchając 

dzisiejszych wykładów a już na pewno poznając to co na ten temat mówił Św. Jan Paweł II. 

Jako organizatorzy mamy przekonanie, że atmosfera towarzysząca takim spotkaniom jak to, 

zmusza nas do osobistej refleksji: jak zrealizowaliśmy zadanie, które pozostawił nam Św. 

JPII. Np. jak mocno przylgnęliśmy do prawdy w naszym życiu społecznym, jak szeroko 

otworzyliśmy Chrystusowi, który jest prawdą i życiem, drzwi naszych domów, naszych 

wspólnot, środowisk. I naszych serc.  

Stawiamy sobie pytania: Na ile jesteśmy skłonni przyjąć i zastosować w swoim życiu te i 

inne wołania Ojca Św. Na ile gotowi jesteśmy czerpać z wielkiego bogactwa myśli i słowa 

Wielkiego Papieża? 

Czy ludzi odpowiedzialnych za życie publiczne dręczy pytanie o gotowość stosowania  w 

swojej działalności wołania Ojca Św. wzywającego do odpowiedzialności i troski o prawdę 

w życiu społecznym? 

Idea sesji naukowych, jako formy oddania hołdu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, poprzez 

zgłębianie i upowszechnianie treści Jego nauczania z czasu 26 letniego pontyfikatu i 

wcześniejszej działalności pastoralnej, naukowej i artystycznej, zrodziła się z potrzeby 

zademonstrowania naszej miłości i naszego zobowiązania wobec Osoby Św. Jana Pawła II, 

Papieża, który wskrzesił Akcję Katolicką w Polsce. 

Czyniliśmy to przez kolejnych 13 lat w różnych miejscach diecezji legnickiej. Chcemy 

nadal, kontynuując to dzieło poświęcać nasz wysiłek intelektualny i organizacyjny Św. JP II.  

Niech dzisiejsza sesja będzie naszym wspólnym darem i odwzajemnieniem tego całego 

dobra, jakie z Jego strony otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy. 

Życzę Państwu i sobie by dzisiaj, w  czasie trwania sesji i zgłębiania myśli i słów Św. JPII, 

zwykle obszernie cytowanych i analizowanych przez wykładowców, towarzyszy nam 

radosne poczucie Jego obecności wśród nas.  

 

Witam wszystkich, którzy zechcieli dziś przybyć na to zgromadzenie. W imieniu 

organizatorów i Zarządu DIAK  zapewniam, że jest to dla nas wielki zaszczyt. 

 


