
Abp Depo do pracowników mediów: Przekazujmy nadzieję i ufność 

(dokumentacja) 

 

Drodzy „Współpracownicy Prawdy”! 

 

Na tegoroczny Dzień Środków Społecznego Przekazu, który obchodzimy w 

Polsce 17 września, papież Franciszek wybrał hasło:„«Nie lękaj się, bo jestem z 

tobą» (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”. Ojciec 

Święty zwraca uwagę, aby nie koncentrować się tylko na „złych 

wiadomościach”, i zachęca do przedstawiania wersji faktów naznaczonej logiką 

„dobrej nowiny”. W kontekście tych słów przypomnę myśli z tegorocznych 

przesłań papieskich z okresu Wielkiej Nocy: „Jezus nie dostosowuje się do 

świata, tolerując fakt, że są w nim wojna, śmierć, smutek, nienawiść, moralne 

niszczenie osób. Nasz Bóg nie jest obojętny. (...) Każdego z nas Bóg woła jego 

własnym imieniem” (por. audiencja generalna, 17 maja 2017 r.). Bóg mówi do 

nas: „Nie lękaj się, bo jestem z tobą”. 

 

Tylko na fundamencie prawdy o Zmartwychwstałym Chrystusie można 

budować nową nadzieję życia. Ta prawda pozwala nam rozwiązywać poważne 

problemy, a przede wszystkim różne formy totalitaryzmu. Rodzi się on bowiem 

„z negacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez 

posłuszeństwo której człowiek zdobywa swą pełną tożsamość, to nie istnieje też 

żadna pewna zasada, gwarantująca sprawiedliwe stosunki między ludźmi (...). 

Jeżeli się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy dąży 

do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków do narzucenia 

własnej korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych” (Jan 

Paweł II, encyklika „Veritatis splendor”, nr 99). 

 

Dziękuję Wam Wszystkim za zaangażowanie się w przekaz i misję prawdy. 

Miejcie świadomość, że to właśnie prawda i solidarność najskuteczniej 

przyczyniają się do przezwyciężenia nienawiści i braku jedności oraz 

rozwiązania konfliktów. Prawda i solidarność są również niezbędne do 

przekazywania nadziei i ufności w naszych czasach. 

 

Modlę się przez wstawiennictwo Maryi, ukoronowanej Matki naszej Ojczyzny, 

by nigdy nie zostało zmarnowane dziedzictwo polskiej solidarności, wolności i 

prawdy, które jest dziełem pokoleń. 
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