
7 listopada 1997 r. w  Kurii Diecezjalnej w  Gliwicach, odbyło się drugie
ogólnopolskie seminarium na temat "Kościół w  Polsce a Internet. Nowa Misja".
Dynamiczny rozwój komputeryzacji stawia przed Kościołem nowe możliwości
dotarcia z  Ewangelią do człowieka. Informatyzacja wszystkich dziedzin życia i 
coraz szerszy dostęp do Internetu, stawiają przed nami pytania
- jak zagospodarować te media?
- jak wykorzystać bogactwo ich możliwości? 
- i  jak realizować misję Kościoła w  XXI wieku?
Dotarcie do wielu środowisk za pomocą "klasycznych" środków komunikacji jest
bardzo trudne. Intenet pozwala na przekaz informacji stosownie do poziomu i 
możliwości percepcji odbiorcy: tekst napisany językiem prostym i  dostępnym dla
wszystkich może mieć w  "tle" materiał, z  którego skorzysta student teologii lub
duszpasterz - każdy sięga do interesującej go "strony". (Poprzez system odsyłaczy;
strona może fizycznie snajdować się w  zupełnie innej części świata, dostęp do niej
jest jednakowo możliwy z  każdego punktu kuli ziemskiej). 
Internet nie może zastąpić takich zasadniczych środków przekazu Dobrej Nowiny
jak katecheza, homilia, czy osobisty przykład życia, ale może być ich cennym
uzupełnieniem. Jego rolą jest rozbudzenie zainteresowań, formacja intelektualna,
przekaz informacji - podobnie jak w  przypadku innych mediów - nic jednak nie
zastąpi osobistego przekazu wiary i  włączenia we wspólnotę wiary i  sakramentów.
(por. Rz 10,14-18)

Plan Seminarium

"Kościół w  Polsce a Internet. Nowa misja"

Gliwice, 7-11-1997 r.

czwartek 6-11-1997

18.00 kolacja

19.00
spotkanie użytkowników programu "Baza danych Kurii"

dostęp do Internetu w  pracowni komputerowej

piątek 7-11-1997

9.00 śniadanie

10.00 POWITANIE - ks. Biskup Ordynariusz Jan Wieczorek

10.10
REFERAT "Możliwości realizacji zadań Kościoła w  sieci Internet" - ks. Biskup Jan

Chrapek

10.35
REFERAT "Katolickie nowości w  Internecie. Przegląd ostatnich 6-ciu miesięcy" -

ks. W. Mróz
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11.00 przerwa (10 minutowa)

11.10 REFERAT "Projektowanie strony www" - mgr inż. M. Oczkowski

11.35 REFERAT "Redakcja strony www" - ks. J .Gnat

12.00 Anioł Pański

12.20
REFERAT "Kilka uwag do dyskusji o  ogólnopolskim serwerze katolickim

Opoka" - ks. J. Kloch

12.50
REFERAT "Internetowa usługa IRC jako narzędzie dotarcia do człowieka" - mgr K.

Zawadzka

13.20 obiad

14.30

KOMUNIKATY:

biblioteki katolickie w  Internecie

katolicki Informator Wydawniczy w  Internecie

14.50

praca w  grupach problemowych:

praktyczne wprowadzenie do IRC

Opoka - nasz udział w  tworzeniu katolickiego serwera

15.50 podsumowanie pracy w  grupach

16.00 dyskusja - komunikat końcowy

17.00 prezentacja Internetu

18.00 Eucharystia

19.00 kolacja

20.00 spotkanie w  pracowni komputerowej i  wymiana doświadczeń

sobota 8-11-1997

9.00 śniadanie

10.00 spotkanie w  pracowni komputerowej

Przez cały czas trwania seminarium była otwarta pracownia z  16 komputerami

podłączonymi do Internetu




