
zatot adnak be, melyben kifejt ik véleményüket. Végül a teljes ülésen a
bíborosok testülete dönt arró l, hogyaz Isten szolgája hősies erényeiró1 sz óló
határozatot a Szentatya e lé terjesszék-e. A mint a pápa aláírja a "Super vita
et virtutibus"dckr éturnot, lezárul a bold oggáavatási eljárás római ügyrnene
t ének 2. sza kasza.

A harmadi k, és egybe n utolsó eljárás , am i megelőzi a boldoggáavatást,
és elvileg már most is folyhatn a egy egyházmegyében, egy, az Isten szolgája
közbenjárására tört ént csoda bizonyítása. Ezt a "Super miro", a csodáról
szóló dekrétum zárja le.

Szeretném Batthyány László t isztelőit arra inteni, hogy ügyeikb en kér
jék Isten sze lgáj ának közbenjár ását. A szombathelyi püspökségen kapható
a "Szent Kilenced Dr. Batthyány-Strattmann László közbenjár ásáért" c.
könyvecske. Ha valaki imameghallgatásban részesült, kérem, tegyen arról
jelentést az illetékes egyházi hatóságnak, vagy küldje a levelet közvetlenül
a szombathelyi, illetve a kismartoni püspökség címére .

Ternyák Csaba
(Szerk. megj.:Azok a paptcstv érek, akik intencióvállalással szerétn ének

hozzáj árulni az ügy tetemes költségeinek fedezésé hez. forduljanak Ternyák
Csaba posztulátorhoz: Via Giulia 1, 1-00186 ROMA)

A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZK ÖZÖK

"Inter rnirifica" címmel hat ározatot adott ki a II. Vat ikáni Zsinat (1963)
a tömegtájékoztatási eszkö zökről . A technikai talá lmányok közül "kiemel
kednek azok, amelyek természetüknél fogva nem csak az egyénekkelterem
tenek kapcsolatot, hanem elérhetik és befolyásolhatják a tömegeket, sőt az
egész emberiséget is, ezért joggal nevezhetők tömegkommunikációs eszkö
zöknek. A sajtóról, a filrnr ő l, a r ádióról, a televízióról és hasonl ókról van
sz ö (1). Az anyaszentegyház jól tudja, hogy ezek az eszközök, helyesen
alkalmazva, hasznos segítői az emberis égnek, mert előmozdítják az ember
pihenését és szellemi kim űvel é s ét ; az Isten országát is lehet velük terjeszteni
és megszilárdítani (2) ... A tömegkommunikációs eszközök helyes haszná
lata feltétlenül megkövet eli az erkölcsi rend törvényeinek ismeretét és
azoknak lelkiismeretes érvényesít és ét eze n a területen (4) ... Kivétel nélkül
mindenkinek vallaInia kell az erkölcsi re nd elsőbbs ég ét, mert egyedül ez
múlja felül és rendezi el az emberi élet mind en egyéb bármilyen magas
rendű megnyilvánulását , a müvészetct sem véve ki (6) ... Azon legyen (a
társ adalom) a tömegkommunikációs eszközök felhasználásával is, hogy
helyes közvélemény alakuljon ki, minél szélesebb körben (8) ... A tömeg
kommunikációs eszközök használatában kiemelkedő erkö lcsi felelősség

hárul az újságírókra, írókra, színészekre, a színházi és filmrendezőkre, el ő

állítókra, müsorszerkeszt ökre, filmk ölcs önzőkre, vállalkozó kra , eladókra,
kritikusokra... Feladatuk úgy egyeztetni a gazdasági, politikai és műv é szi

szempontokat, hogy ezek a közjóval soha se ellenkezzen ek... Gondoljanak
állandóan arra, hogy az olvasók és nézők nagy része fiatalkorú ... Ugyeljenek
arra is, hogy vallásos témákat komoly és tap asztalt személye kre bízza nak,
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és kellő tisztelettel dolgozzanak fel (11) ... A lelkipásztorok siessenek ezen
a területen is eleget tenni feladataiknak, amely általános igehirdetőitisztük
nek szerves része. Azok a világi hívők, akik hivatásszerűen foglalkoznak
ezekkel az eszközökkel, törekedjenek tanúságot tenni Krisztus mcllett,
főleg úgy, hogy ki-ki szakmailag felkészülten és apostoli lelkülettel áll helyt
a maga munkaterületén (13) ... Haladéktalanul ki kell képezni papokat,
szerzeteseket és világi hívőket, hogy megfelelő szakértelemmel dolgoz
zanak ezekkel az eszközökkel az apostoli célokért (15) ... A világ minden
egyházmegyéjében állapítson meg a püspök egy napot, amelyen felhívják a
hívek figyeImét az ezekkel az eszközökkel kapcsolatos kötelezettségeikre
(18) ... Országonként is létesítsenek bizottságokat a sajtó, a film, a rádió és
televízió ügyeinek intézésére (21) ... Az országokon belüli kezdeménye
zéseket nemzetközi szinten is össze kell hangolni" (22).

1967 óta rendszeresen megrendezik a "tömegtájékoztatási eszközök
világnapját", Ez alkalomra a pápák 1971 óta egy-egy "üzenetei" írtak, az
utóbbi években Szalézi Szent Ferenc napján, január 24-én. Az alábbiakban
közöljük a világnap dátumát és témáját, valamint rövid szemelvényt az erre
vonatkozó pápai üzenetbó1.

ÖTÖDIK VILÁGNAP, 1971. V. 23-án: "Az emberiség egységének szol
gálatában".

"Súlyos és tragikus feszültségek választják el egymástól a szociális
rétegeket, a társadalmakat és az egyes embereket, az Iparosodott népeket
és a harmadik világ országait, az egymással harcoló ideológiák és politikai
rendszerek tagjait. Az összeütközések gyakran az egész világban
visszhangra találnak, állandóan új és veszélyes szakadékokat hasítanak föl
és - sajnos - az erőszak cselekedeteihez, valamint a háborúhoz hasonló
viszonyokhoz vezetnek. Az emberek és népek viszályaival és ellentéteivcI
kapcsolatban semmiképpen sem várhatjuk cl a sajt ótól, a rádiótól, a tele
víziótól és a filmtől, hogy ezeket a jelenségeket enyhftsék vagy elhalIgassák.
Nemde éppen az ellenkező a feladatuk: hozzák világosságra az egész
igazságot, annak legfeketébb árnyoldalaival, hogy azután megkíséreljenek
mélyebb és tárgyilagosabb látószöget nyitni és megmutatni, miben rejlik a
baj gyökere, hol uralkodik az egoizmus bűne? Egyszóval rámutatnak
minden sebre, amelyek által vérzik az emberiség szíve. Másrészt igyekeznek
bemutatni, milyen pozitív kísérletek jelentkeznek és hol tűnnek fel a
megújulás jelei és a remény alapjai" (VI. Pál, 1971. III. 25.).

HATODIK VlLÁGNAP, 1972.V.14-én: "Az igazság szolgálatában".
"A fiatalok és felnöttek a híradások és fejtegetések, a képek és hangok,

a kihívások és ingerek végeláthatatlan áradatával szembesülnek. Ilyen
helyzetben az értelemmel megáldott ember a "Hol az igazság? nyugtalanító
kérdés feltevésére kényszerül...

1. Minden esemény hordozza a saját igazát, számtalan szempontjával,
amit nem mindig könnyű egységében áttekinteni. Csak a hírek közve
títőinek és befogadóinak közös és becsületes közrcműködéscgarantálhatja
az események csorbítatlan igazságának megértését.,
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2. Ugyanez érvényes - bizonyos követelm ények mellett - a vallási in
formációkra, vagy azokra a körülményekre, amelyek vallási kiértékélést igé
nyelnek. Kellően nem érthető meg a vallás i jelenség, ha pusztán pszi
chológiail ag és szociológiailag felismerhető dimenzi óiban nézzük. Lelki
vonatkozásait is, azaz az Isten és az ember közöss ég ét, a megváltás titkát is
fel kelltárni ...

3. A kutat ási vágy és az igazság tiszteleténe k kell áthatnia azokat is, akik
a tömegtájékoztatási eszközökkel élnek , hogy általuk ismeretekhez és
irányelvekhez jussanak, és saját ítélet üket megaJkothassák...

4. Másrészt enged élyezni kell a míívészck sajátságos szabadságát: a
valóság szépségének kifejezésénél joga van a míívésznek élni fantáziájávaJ...

5. Kereszt ények, azaz Krisztus tanítván yai vagyunk , ő minden ember
szá mára "az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6), még azok számára is, akik
még nem ismerik ŐL." (VI. Pál, 1972).

HETEDIK VILÁGNAP, 1973.VI.3-án: "A sze llemi értékek elérésének
és fejleszt ésének szolgálatában".

"A szellemi értékekről tanúságot tettek életükkel és sokszor ha lálukkal
is a különbözö életkorú keresztények... Ez minden ker esztény kötelessége
is... A jószándékrú embereket nyugtalanítja az a jelenség, mennyire vissza
élnek egyesek a kommunikációs eszközökkel, hogy kétségbe vonják vagy
megsemmisítsék az emberi élet alap ért ékeit , esetleg szé thúzást és rosszat
ültessenek eL: (VI. Pál , 1973.Y.1.)

NYOLCADIK VILÁGNAP, 1974.Y.26-án: "Az evangélium szol
gálatában".

"Az igehirdetés az Egyh áz küldet ésénck lényeges tartozéka., Erre
felhasznál minden eszk özt., Korunk a követ kezökre tereli Iigyelm ünket: Az
első abban áll: fejless zük a hírközlés és míívészi alkotás területét abba az
irányba, hogy könnyítsék az örömhír terj esztését és elmélyítsék az ember
mélt óságának, az igazságosságnak és az egye temes tes tvériségnek meg
értését... Másik feladatunk: has znosítsuk az audiovizuális eszközöket a ka
tckézisnél, a nevelésnél, az Egyház éle té nek bcrnutatás ánál, a liturgiában,
mindenckel ött pedig a hit és a szer éte t tanúságtételében..: (VI.Pál,
1974.V.16 .).

KILENCEDIK VILÁGNAP, 1975.V.ll-én: "A kiengesztelődés szol
g álatában",

"Az emberek kőzötti kiengesztelődés csak a kölcsönös tiszteletadás,
testvéri egymásra hallgatás, az igazságosságra igyek-vés és az együttmű

ködés légkör ében teremhet meg... A keresztények közőtti ellentétek
élez ése, a polarizálódások erősítése, a különbözö csoportok nyomásának
foko zása és a pártok közötti szak ad ék elm élyítése helye tt, járuljanak hozzá
a tömegtájékoztatási eszközök a kölcs önös megbecsüléshez és megér
téshez, a másik szerctö elfogadásához és a megbocsátáshoz..." (VI. Pál,
1975.IV.19.).

TIZEDIK VILÁGNAP, 1976.V.30-án: "Az emberi jogok szo l
g álatában".
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"Milyen jogokról van itt szó? Szükséges-e egyáltalán felsorolni? Röviden
mégis megemlítjük: az élethez, neveléshez és munkához való jog, igen,
mindezek előtt először a megszületés joga és az élet felelősségteljes tovább
adásának joga; ezután a jog a békéhez, szabadsághoz és szociális igaz
ságossághoz; azután a döntések meghozatalában való közrernük ödés
joga..., végül az a jog, hogy vallását egyediles és közösségileg vallhassa és
tanúsíthassa... Másrészt a jogok egyoldalú kiemelése a velük járó kötele
zettségek hangsúlyozása nélkül csak egyensúlyvesztést jelent, ami negatív
hatással van a társadalom életére..." (VI. Pál, 1976.IV.11.).

TIZENEGYEDIK VILÁGNAP, 1977.V.22-én: "Hirdetések szol
gálatában".

"A hirdetések nagy jelentőségűek az emberi társadalomnak... Jóaka
ran al szemléli az Egyház az ember termelőerejének fejlődését...A hirdetés
ugyanakkor információ. Súlyos kötelességgel jár: legyen igaz és felelős

ségteljes, tisztelje az embert és alapvető értékeit. Gondosan válogassa meg
a körülményeket és a bemutatás módját. A hirdetés továbbá érdekkép
viselete t is jelent. Bár lehet ez önmagában nagyon is igazolt, mégis tekin
tettel kell lennie a közjóra..." (VI. Pál, 1977.V.12.).

TIZENKETIEDIK VILÁGNAP, 1978.V.7-én: "A nézők-olvasók el
várásai, jogai és kötelezettségei".

"ALelső elvárás a hozzászólás lehetősége... Ami azután arra szólítja fel
a "kornmunikátorokat", hogy állandó és építő kapcsolatban álljanak az em
beri t ársadalommal, s az olvasókat, hallgatókat és nézőket tevékeny rész
vételre vezcssék... A második elvárás az igazság követelménye... A nézők

és hallgatók joga, hogy gyorsan megbízható hírekhezjussanak, ide tartozik
a tárgyilagosságra törekvés és az értékek ranglétrájanak szem előtt tartása
is.A művészi bemutatásoknál joggal várják cl, hogy annak emberképe valós
legyen ... Nem becsülhetjük le a modern ember Igényét a szórakozásra és
pihenésre, hogy ezáltal új erőt gyüjtsön... Ha igaz, hogy az emberiség
családj ának jövője nagyban függ attól, mennyire képes élni a tjékoztatási
eszközökkel, akkor nagyon is szükséges a hallgatók, nézők és olvasók
képzése... Ennek első foka a családban történik: a kommunikációs eszközök
kínálat ai között válogatni, azokat kiértékélni és értelmezni... Folytatódjék
ez a nevelés az iskolában... A hívek helyi közösségci is adjanak segítséget
tagjaiknak... (VI. Pál, 1978.IV.23.).

TIZENHARMADIK VILÁGNAP, 1979.V.27-én: "A gyermek védel
méért és fejlődéséért a családban és a társadalomban".

"A gyermekek olyanok, mint a viasz, minden nyomásra reagálnak... A
képernyő és a vetítővászon lebilincseli őket. Minden bemutatott tevé
kenység nyomása alá kerülnek, érzelmileg és hangulatilag egyaránt... Ebben
a fényben teljesen jogos a krisztusi figyelmeztetés keménysége: 'Aki meg
botránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsinyek közül, akik hisznek
be nnem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fene
kére vetnék' (Mt 18,6)... A gyermek segítségre szorul fejlődése közben...
Első helyen azon szülökés nevelők segítségére, akik a kommunikációs esz
közöknél..; a sz órakoztató és kultúrprogramokon dolgoznak... A gyermek
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itt a legfontosabb... Felszólítom a szülőket és nevelőket, a katekét ákat és a
felelősöket az egyházi egyesületekben: érezzenek felelősséget , hogyan
használják fel a gyerekek a tömegkommunikációt. Szolgálja-e az fejlődésü
ket, fejleszti-e önfegyelmükct, képesíti-e őket a választásra... Szelg áljukte
hát mindannyian a gyermeket! ..," (II. János Pál , 1979.V.23.).

TIZENNEGYEDIK VILÁGNAP, 1980.V.18-án: -»: család szol
g álatában",

"A mai család fokozott feszült ségek rniatt és növekvő bizonytalanságban
szenved... Ezekhez járulnak gyakran a tömegtájékoztatási eszközök is mint
tehertétel. Kínálataik tartalma nem ritkán hamis képet nyújt a családról, a
nevelésró1. A családtagokat hamis magatartásformák felé tereli...Az ifjúság
szocializálódását befolyásolják a kommunikációs eszközök, különösképpcn
a televízió... Gyakran a legfiatalabbak életébe is bel ép, anélkül, hogy a szü
lők vagy nevelők megadták volna nekik a szükségcs tájékozódási alapot...
Vitathatatlan viszont , hogy a tömegtájékoztatási eszközök a kulturális gaz
dagodás forrásai is, az egyedek és az egész család számára... Előmoz

díthatják a beszélgetést és véleménycser ét. tágítják érdeklődési körét és
nyitottá teszik a családot az emberiség iránt., Távoli vallási eseményekben
is részt vehetnek, k ül őnöscn a betegek és elfoglaltak... Ahhoz azonban, hogy
ezen előnyöket élvezhesse a család, és ne essen halálos áldozatául ezen
eszközöknek, az aktivitást kell gyakorolnia: ne fogadjon el mindent vakon,
hanem érték élje ki, bírálja felül a felkínáltakat... A szülök feladata, önma
gukat és ezzel gyermekeiket is arra képesítcni, hogy a kommunikációs esz
közöket megértsék, a felkínált tartalmak között válogassanak és önálló
ságukat megőrizzék." (II. János Pál , 1980.V.1.).

TIZENÖTÖDIK VILÁGNAP, 1981.V.31-én: "A felelős szab adság
szolgálat ában".

"Az ember szabadságban valósítja meg önmagát..., mert az ember a leg
fönségesebb jele az Isten képmásának. Mélt ósága megköveteli, hogy az
ember tudatosan és szabad elhatározásból cselekedjék, ami annyit jelent:
vezesse őt a személyes meggyőződés, ne a puszta belső ösztön vagy külsö
kényszer... A kommunikációs eszközök nem ritk án 'r áeröltetett parancs',...
hatalom kifejezői, ami - küJönösen ott, ahol hiányzik a pluralizmus 
'elnyomássá' válik... Soha sem szabad manipulálni az igazságot, elmellőzni

azt, megfeledkezni a szcrctctröl.. a párttagsá~, botrányvágy, alávetettség
miatt... Bárcsak a tájékoztatási eszközök rrnnél ritkábban válná nak az
ember manipulációjának eszközeivé!" (ll. János Pál , 1981.V.I0.).

TIZENHATODIK VILÁGNAP, 1982.V.23-án: "Az idős emberek szol
gálatában".

"Az idősek terhei... a fejletlen országok szegénys ég étől a nyugdíjasok ki
erőszakolt tétlenségéig nyúlnak... Keserű magánya azoknak, akik barátok
és az igazi családi szcrctet nélkül élnek. Amint az évek szaporodnak, az erők

fogynak és a betegségek gyakoribbakká válnak, a testi törékenység és min
denekelőtt az élet terhe mind észlelhetőbbéválik. A harmadik életszakasz
problémái nem nyerhetnek megfelelő megoldást, ha nem fogadja el öket
mindenki valósaknak... Az egész emberiséget érintik. Mindenki feladata,
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hogy - az emberi méltóság és az élet jelentősége miatt, ami 'mindig is
ajándék' - az időseket bátorítsa... A Szentírás ajándéknak nevezi a öreg
kort... 'Az aggok koszorúja a gazdag tapasztalat' (Sir 25,6) ... Éppen a har
madik életszakasz olyan , amit önbevetéssel és szeretettel valósíthatunk
meg. Mindazt támogatni kell, ami az idős embert segíti, hogy kiléphessen a
bizalmatlanság, az elmagányosodás és rezignáció állásából... A tömegtájé
koztatás munkásainak küldetése van az idősek javára, méghozzá pótolha
tatlan... Egyetemes hatóerejükkel és üzenetük tartósságával gyorsan és ele
venen fordíthatják mindenki figyelmét az idősekre és problémáikra... Prog
ramjaikkal visszaadhatják a időseknek hasznossági érzetüket és fokoz
hatják értékelésüket a társadalomban .." (II. János Pál, 1982.V.I0.).

TIZENHETEDIK VILÁGNAP, 1983.V.15-én: "A béke szolgálatában".
"l. Lehetövé kell tenni a dialógust és megértést a különbözö csoportok,

népek és társadalmi rendek között...
2. Mindenekelőtt a kommunikációs rend kialakításával az intézmények

szintj én, ami biztosítaná a korrekt, igazságos és építő jellegű hírközlést,
miközben kiiktatja a támadást, visszaélést és igazságtalan megkülönböz
tetést, ami a politikai, gazdasági és ideológiai hatalomra épül.,

3. A kommunikáció szolgálja másodsorban a békét azzal, hogy anya
gával alkotóan nevel a béke szellemére...

4. Végül azzal is szelgálják a tömegtájékoztatási eszközök a békét, hogy
- mindenekelőtt - maguk a szerkesztök és irányítók ténylegesen a békét kép
viselik..." (II. János Pál , 1983.111.25.).

TIZENNYOLCADIK VILÁGNAP, 1984.VI.3-án: "A vallás és a kultúra
találkozásának szolgálatában".

"A kultúra önmagában... az ember kommunikációja az emberekkel.
Nem más, mint az emberi lét kapcsolatteremtő és társadalmi dimenziója.
Ha azután a vallás kifejezi, megvalósítja az ember teljes kapcsolatát Istennel
Krisztusban és az Istentől kinyilatkoztatott igazságok segítségével köny
nyebben megtalálja az emberi igazságok alapjait, ami a közösjót szolgálja...

Aggódó szívvel fordulok a kommunikációs eszközök embereihez min
den országban és valamennyi vallási közösséghez:

- Szakemberek, ne mutassátok be az embert eltorzított, szétroncsolt és
igazi emberi értékeivel szemben álló formájában!

- Adjatok helyet a transzcendensnek, ami az embert emberibbé teszi!
- Ne gyalázzátok, ne becsüljétek le a vallási értékeket és ne ma-

gyarázzátok azokat ideológiai sablonok alapján!
- Információitokat irányítsa az igazság és az igazságosság elve, miközben

kötelességteknek kell tekintenetek, hogy becsúszott tévedéseiteket helyes
bítsétek és jóvá is tegyétek!

- Ne tegyétek tönkre a társadalmat és különösen az ifjúságot azzal, hogy
a rosszat, az erőszakot és az erkölcsi züllést vonzóan, tolakodóan mutat
játok be, s ezzel ideológiailag manipuláltok és széthúzást keltetek!
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- Szakemberek, tudnotok kell, hogy híradástok sokakat érint, akik szá
muk szcrint tömeget jelentenek, de mindegyikük valóságos emb er, ado tt és
megismételhetetlen emberi személy, akit mint ilyent el kell ismerni és meg
kell becsülni. Jaj annak, aki különösen a legkisebbeket rosszra csábít ja (vö.
Mt 18,6)!

- Egyszóval: Törekedjetek olyan kultúra fejlesztésére, amely tényleg
megfelel az embernek. Azzal a tudattal, hogy megkönnyítitek az ember
találkozását a vallással, amelytől senkinek sem kell félnie ... (II. János Pál,
1984.V.24.).

TIZENKILENCEDI K VILÁGNAP, 1985.V.19-én: "Az ifjúság keresz
tény szolg álatában".

"l. 1985 az ifjúság nemzetközi éve...
2. A technológia és elektronika korszakában élünk... Ez forradalmat je 

lent..., ami egész kultúránkat, az emberi szem ély szociális és lelki világát
érinti...

3. A kommunikációs eszközök hivatása, hogy kísérjék az emberiséget a
béke útján és segítsék a népeket a testvéri eggyéforrásban és szelida
ritásban ...

4. Az újság, a könyv, a hanglemez, a film, a rádió, mindenekelőtt a
televízió, és most már a videó meg a mindinkább vonzó komputer fontos,
ha nem is egyedüli eszköze az ifjúság kapcsolatának a valósággal és rnin
dennapjai megszervezésének... Nem hallgathatjuk el, menn yire károsak
egyes adások, amiket éppen akkor sugároznak, amikor az ifjúság tömegesen
ül a készülékek előtt..., miközben úgy tűnik, minth a az életet a szcxhullám
és erőszak vezérelné...

5. Különös felelősség terheli a szülöket és a nevelőket...

6. Hogy a szociális kommunikációs eszközök a vallás elmélyülését szol
gálják..., szükségcs:

- az alapos nevelőmunkaa családban, az iskolában és a plébánián a kate
kézis által, hogy az ifjúságot a kommunikációs eszközök kiegyensúlyozott
és fegyelmezett használatára neveljük...

- a gondos és szakszerű; elméleti és gyakorlati képzés a papnevelő inté
zetekben, a laikus apostolok egyesületeiben, az újabb egyházi mozgal
makban, különösen az ifjúsági szervezetekben...

- a keresztények aktív és következetes jelenléte a tömegtájékoztatási
eszközök minden területén...

- a katolikus szervezetek köteless égtudata. hogy - amennyiben az szük
s éges - szembehelyezkedjenek azon el őad ásokkal és müsorokkal,
amelyekben az ifjúság erkölcse veszélyeztetett...

- az evangél iumi üzenet bemutatása a maga teljességében..." (II . János
Pál, 1985.IV.15.).

HUSZADIK VILÁGNAP, 1986.V.ll-én: nA közvélem ény keresztény
formálása szolgálatába n".
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"A közvélemény erősen befolyásolja mindazok gondolkodását, érze
lemvilágát és magatartását , akik - fiatal korukra való tekintettel vagy kép
zettségük hiányosságai miatt - képtelenek a kritikus döntésekre... Ebbó1
következik az er kölcsileg egészséges közvélemény kialakításának fontos
sága, minda zon kérdésekb en, am elyek közvetlenül érintik az emberiség ja
vát korun kban . Ide soro ljuk az élet érté keit, a család, a béke, az igazságos
ság kér déseit és a szolida ritás t a népek között ..: (II. János Pál, 1986.1.24.).

HUSZO NEGYEDIK VILÁGNAP, 1987.V.31-én: "Az igazságosság és
béke szolgálatában".

"Elképzelhetetlen a bé ke párbeszéd nélkül... A kommunikációs eszkö
zökkel is folytath atunk dialógust. Ide tartozik akkor természetesen a közlés,
de a szórakoztatás, hirde tés, rnűvészi alkotás, nevelés, a kultúra értékeinek
érzékeltet ése ... Dialógus lehetetl en bizalom nélkül... Az igazságosság is
csak a biza lom légkörében élhet. Különben csak 'valaki ellen sz óló igazsá
gosság lenne', de nem 'igazságosság valakiért' és 'igazságosság valakivel',
vagyis az embe ri szemé lyért, az emberi személlyel... A kommunikációs esz
közök bizalomfejlesztő str atégiája - úgy vélem - hét dolgot foglal magában:
tudatosítani, bevádol ni, lemondani, áthidalni, hozzásegíteni, elterjeszteni
és megerősíteni ..:' (II . Ján os Pál, 1987.1.24.).

HUSZONKETIEDIK VILÁGNAP, 1988.V.15-én: liA szelidarit ás és
testvériség szolgálata az emberek és népek között".

"A testvér iség és szolida ritás alapvető és sürgető, a mai népeket és kul
túrákat kellene je llemezniük... A kommunikációs eszközök egyes csoportok
felfogásait ismert etik. Akko r segítik elő az igazságosságot, ha azokat jut
tatják szóhoz,akiknek a hangja egyébk ént nem hallatszik. A televíziós míí
sorok szinte az é let minde n területével foglalkoznak. Hálózatuk számtalan
összeköttetést tesz lehet övé. Ha szá molunk befol yásukkal, akkor etikai
felelősségük még nagyobb, hogy az embereknek és közősségeknek olyan
képeket kínáljanak fel, ame lyek lehetövé teszik a kultúrák kölcsönös
megismerésé t, de türelmetl enség és erőszak nélkül, az egységet szolgálva ..."
(II. János Pál, 1988.1.24.).

HUSZONHARMADIK VILÁGNAP, 1989.V.7-én: nA vallás szol
gálatában".

"Jelenleg megállap íthatjuk, hogy növekszik az érdeklődés az emberi
valóság vallási és szociá lis dim enziója iránt. Ezért mind több teret kapnak
a vallási kérdések a kommunikációs eszközökben... Az egész Egyház nevé
ben szcrctnék e kommunikációs vilásnapon köszönetet mondani azért a
térért, amit a vallásnak felkínálnak. Bizonyos, hogy minden jóakaratú em
be r nevében mondom ezt, még akkor is, ha gyakran úgy t űnik: a nyilvános
vitákba n még erősíten i kellen e a keresztény jelenlétet. Ma~am részéről

mcgköszö nöm azt a l ehetőséget , amit a vallás kap az inform ációknál, az ok
mányok ismertetésénél, a párbeszédeknél és az összefoglalókban... Buzdí
tom mindazokat, ak ik szívükön viselik a kommunikációs apostolkodást:
szorgoskodjanak továbbra isaz evangélium ügyéért, ami mindenki feladata:
'Menj és hirdesd az Isten országát' (Lk 9,60) ..." (II. János Pál , 1989.1.24.).

(Forrás: Arbeitshitfen 64. Sekretanat der De utschen Bischofskonfcrenz, 7.Mai 1989)
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