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KAZANIE BISKUPA GLIWICKIEGO WYGŁOSZONE Z OKAZJI OTWARCIA
KATOLICKIEGO RADIA "PULS"
Drodzy radiosłuchacze katolickiego radia PULS w Gliwicach
W atmosferze Świąt Wielkanocnych, akcent radości udziela się niemal wszystkim. Radość ta
płynie, dla nas wierzących od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć
wskazując nam drogę do radosnego życia nie tylko w wymiarach doczesnych ale i wiecznych.
Ci którzy w tych dniach tę prawdę o Zmartwychwstaniu uznają są ludźmi radości. Pisarz
wczesnochrześcijański Orygenes nazywa właśnie chrześcijan ludźmi "radosnej Wielkanocy".
Tej radości pragnę dzisiaj, jeszcze w okresie Świąt Wielkanocy wszystkim radiosłuchaczom z
całego serca życzyć.
I. Myśli z pouczenia wielkanocnego.
Wydarzenia Wielkanocne przybliżają nam różne postacie z Nowego Testamentu, postacie
które zatrzymawszy się na wydarzeniach Wielkiego Piątku, na doświadczeniach bólu,
cierpienia straciły radość życia, nie widząc perspektywy lepszego życia. Chrystus
Zmartwychwstały staje jednak na drodze ich życia i wiara w Zmartwychwstałego, wiara w
Zmartwychwstanie staje się dla nich nowym bodźcem, źródłem energii na lepsze,
radośniejsze życie. Czerpiąc z wydarzeń przeszłości patrzą w przyszłość. Umieją się
zdystansować do tego co wczorajsze a patrzą w to Nowe. Opromienia ich blask
Zmartwychwstałego Chrystusa, mają radosną wizję życia i tego nie zamykają w sobie, ale
chcą się nią dzielić.
II. Radio katolickie na radość życia.
Do akcentu wielkanocnego dochodzi dziś radość z otwarcia katolickiego radia PULS w
Gliwicach. Myślę, że właśnie radio katolickie ma mieć takie zadanie, ma wnosić do naszego
życia radosną nowinę - ewangelię, ma ewangelizować, ma wnosić optymizm, zapalać do
lepszego życia w konkretnych wymiarach naszej rzeczywistości, ma wyzwalać moc do
zawracania i wkraczania na drogę bardziej odpowiedzialnego życia, budowanego na
fundamencie wartości nieprzemijających, trwałych.
a) W nasze życie poprzez fale RADIA chciałby wejść Zmartwychwstały Chrystus:
— do przestraszonych, płaczących i szukających Jezusa niezliczonych rzesz dzisiejszych
Magdalen,
— do zmęczonych różnymi wydarzeniami i zamkniętych w ścianach własnego domu
Piotrów, Janów,
— do ukrytych, zalęknionych i niekiedy zniechęconych dzisiejszych uczniów i apostołów,
— do tych przestraszonych i zagubionych dziś wędrowców z Emaus,
— do tych, którzy jak Szaweł chcą stawiać czoła Chrystusowi, by ich uspokoić a może
nawet uczynić jak św. Paweł szczególnym naczyniem wybranym na apostołowanie,
ewangelizowanie, przekazywanie radosnej nowiny.
b) W naszym życiu poprzez fale eteru chciałby być obecny Kościół, oczywiście z rzeszą
oddanych ludzi laikatu, ludzi różnych grup także naszego lokalnego Kościoła. Stąd Kościół
poszukuje i dziś odpowiednich metod i najwłaściwszych środków, które mogłyby zapewnić
działalności ewangelizacyjnej oczekiwaną skuteczność i długotrwałe owocowanie.

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z ważniejszych "języków" współczesnej cywilizacji są
właśnie środki społecznego przekazu. Mają one być "narzędziem" w służbie prowadzonej
przez Kościół ewangelizacji. Co więcej, "ewangelizacja w dzisiejszych czasach powinna
czerpać środki i możliwości z aktywnej obecności Kościoła w świecie środków przekazu"
(Instrukcja — St.Ap. — duszpasterska o przekazie społecznym). A zatem im bardziej Kościół
jest obecny w mediach masowych, tym wyraźniej dzieło ewangelizacji staje się powszechne i
skuteczne. Dzięki tym nowym sposobom przekazu, a do nich zaliczyć trzeba właśnie i radio,
treści ewangelizacyjne, wartości chrześcijańskie, nadto również wartości ogólnoludzkie mogą
być przekazywane w sposób komunikatywny i mogą dotrzeć do człowieka, który ich
potrzebuje, który ich niekiedy bardzo a bardzo poszukuje. Kościół głosząc i stając w obronie
takich wartości pragnie bronić i chronić przed nadużyciami innego człowieka. Wszystkie, te
wartości ewangeliczne, chrześcijańskie i ogólnoludzkie służyć mają dobru człowieka i
rozwojowi osoby ludzkiej. Radio ma także możliwość wzmacniania tradycyjnych wartości w
sferze etyki, kultury, religii, życia rodzinnego, małżeńskiego, społecznego.
Respektowanie tego dobra jest budowaniem odpowiedniego fundamentu dla życia zarówno
jednostki, rodziny czy całości życia społecznego. Życie bowiem społeczne, które nie jest
oparte na trwałym fundamencie dojrzałych norm i uznanych powszechnie wartości będzie
niestabilne. Takie wartości trzeba nam wciąż ukazywać, objaśniać i przybliżać w sposób
obiektywny dzisiejszemu niejednokrotnie zagubionemu człowiekowi. Kościół Lokalny
pragnie poprzez Katolickie Radio PULS skuteczniej służyć człowiekowi, służyć
społeczeństwu ziemi i diecezji gliwickiej. Należy żywić nadzieję, że i ta rozgłośnia poprzez
głoszenie takich wartości przyczyniać się może do odnowy moralnej naszych braci i sióstr.
Pragnę wyrazić głęboką i serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy swoim ofiarnym
zaangażowaniem przyczynili się do zaistnienia tej radiostacji. Pragnę jeszcze dodać, że
wszyscy jesteśmy za to katolickie radio odpowiedzialni co z kolei zobowiązuje nas do
odpowiedniego zaangażowania, w tym i do uczestniczenia w programach tego radia.
Niech Bóg obdarza mocą i wsparciem wszystkich działających na rzecz katolickiego radia w
Gliwicach.
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