Media-Kościół – kiedy jest
dobrze, a kiedy nie?
Ksiądz Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
oraz wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
był gościem szóstego dziennikarskiego Podwieczorku u biskupa.

W corocznym spotkaniu ordynariusza diecezji płockiej Piotra
Libery z przedstawicielami działających na jej terenie mediów
wzięło udział około 30 osób. Wszyscy zebrani w sali biskupiej
Opactwa Pobenedyktyńskiego z wielką uwagą wysłuchali prelekcji
Ks. Józefa Klocha „Kościół i media – blaski i cienie”.
Jeśli Kościół chce liczyć na dobre kontakty z mediami,
powinien wyznaczyć do tego kompetentną osobę. Ale otwarty na
kontakty z przedstawicielami prasy, radia, telewizji czy
portali internetowych powinien być również zwierzchnik takiej
osoby.
Ks. Józef Kloch nie ukrywał, że pełniąc swoją posługę
rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski już od
jedenastu lat, zdołał nauczyć się szybkiego odróżniania
dziennikarzy oczekujących od niego rzetelnych informacji od
tych, którym zależy jedynie na potwierdzeniu z góry założonej
tezy. – Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, bym pomógł mu w
budowaniu pewnego z góry założonego przekazu, nie ma na co
liczyć – nie ukrywa ks. Józef Kloch. – A odkrycie tego nie
wymaga szczególnie dużego wysiłku. Wystarczy kilka pierwszych
pytań, aby zorientować się, jakie są prawdziwe zamiary
rozmówcy.
Gość Podwieczorku u biskupa przypomniał, że Karta Etyki Mediów
kładzie szczególny nacisk na uczciwość, szacunek i tolerancję.
Nie mniej ważne według dokumentu opracowanego i przyjętego
przez Radę Etyki Mediów są wolność i odpowiedzialność,

pierwszeństwo dobra odbiorcy oraz postępowanie zgodne z
własnym sumieniem.
W trakcie Podwieczorku nie mogło zabraknąć miejsca na
tradycyjne „komunikaty duszpasterskie” czyli informacje o
najbliższych planach kurii diecezjalnej oraz działających w
Diecezji Płockiej ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Niezwykle
interesująco zapowiada się wizyta księdza Sławomira Odera,
postulatora procesu kanonizacyjnego papieża w Parafii Świętego
Benedykta w Płocku-Radziwiu. Ks. Włodzimierz Piętka, redaktor
naczelny płockiej edycji „Gościa Niedzielnego” przedstawił
ramowy program zapowiadających się niezwykle interesująco Dni
Kultury Chrześcijańskiej. A dr Iwona Zielonka, dyrektor
Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza
Ewangelisty zaprezentowała ideę rekolekcji kerygmatycznych.

