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Czcigodni, Goście!
Pragnę jak najserdeczniej powitać Was w naszej Kurii. Okazja ku naszemu
spotkaniu jest niecodzienna: Seminarium na temat Internetu, który ma służyć
Kościołowi ku chwale Bożej i dla dobra ludzi. Popularność i powszechność tego
środka społecznego przekazu i komunikacji otwiera przed nami nowe możliwości
głoszenia Dobrej Nowiny.
Gdy w grudniu ubiegłego roku uruchomiliśmy w naszej Kurii serwer internetowy,
zaczęliśmy się od początku zastanawiać nad sposobami skutecznego wykorzystania
tego nowego narzędzia, Stwierdziliśmy jednak, że złożony charakter materii
związanej z internetem przerasta mozliwosci jednej kurii. Postanowilismy więc
zorganizować to dzisiejsze seminarium aby razem wymienić się doświadczeniami
oraz ustalić wspólne działania w tym zakresie. Internet jest dwoistej natury: z
jednej strony jest wytworem skomplikowanej techniki, za którą stoją dziesiątki lat
badań wielu tysięcy inżynierów i 11_97istów na całym świecie, z drugiej zaś jest
narzędziem, które - roztropnie zastosowane - może niesłychanie upraszczać życie
każdej instytucji, a i Kosciołowi daje zupełnie nowe możliwości działania.
Wymaga ono jednak stworzenia odpowiedniej organizacji pracy w samym
Kościele.
Jeżeli Internet ma dobrze służyć Kościołowi, tu powinniśmy:
po pierwsze: dołożyć wszelkich starań, aby osoby duchowne i świeckie
pracujące w kuriach, parafiach, zgromadzeniach zakonnych, seminariach
duchownych, szkołach, wspólnotach posiadały rzetelną wiedzę na temat
obsługi komputerów, tej nowej "tabliczki mnożenia", bez której korzystanie
z Internetu jest niemożliwe. Dobrym przykładem dla nas wszystkich może
służyć tu diecezja tarnowska, gdzie wszyscy klerycy w seminarium muszą
zdobywać zaliczenie ze znajomości obsługi komputera. Czego się Jaś nie
nauczy, tego Jan nie pojmie, mówi stare polskie przysłowie. Myślę jednak,
że i duchowni starsi rocznikiem są w stanie opanować obsługę komputera
w stopniu zadowalającym.
po drugie: należy stworzyć w kuriach odpowiednie warunki techniczne do
korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej techniki informatycznej. o nich
w sposób szczegółowy będzie mowa w dalszych wystapieniach naszego
seminarium. Nasze kilkuletnie doświadczenie w Gliwicach pokazuje, jak
bardzo sieć komputerowa oraz odpowiednie o11_97owanie usprawiniły
działalność naszej Kurii.
po trzecie: powinniśmy - tak, jak tutaj wszyscy jesteśmy - dzielić się
wzajemnie doświadczeniami dotyczącymi wykorzystania Internetu w
inf`ormacji i komunikacji, na przyklad w tworzeniu katolickich stron
internetowych. Moim zdaniem winniśmy jednak zachować
ich zdecentralizowaną strukturę, która w pełni odpowiada
zasadzie subsydiarnosci. Każda diecezja winna samodzielnie rozwijać
możliwości działania w Internecie, aktywując własne talenty i środki. z
drugiej jednak strony odczuwamy palącą potrzebę koordynacji działań

Kościoła w Internecie. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo powstania
internetowej "wieży Babel", która nie będzie odpowiedzią na znaki czasu,
jakie Kościół winien rozpoznawać. Chciałbym w tym miejscu zwrócić
uwagę na możliwość umieszczania w Internecie pod pozorem stron
katolickich treści nieautoryzowanych, czasem sprzecznych z Magisterium
Kościoła.
po czwarte: katolicki Internet w języku polskim powinien mieć charakter
misyjny, dlatego jego struktura i język powinne również uwzględniać
innych użytkowników Internetu, którzy nie uczestniczą w życiu Kościoła.
po piąte wreszcie: Kościół winien uświadamiać wiernych i całe
społeczeństwo o mechanizmach zniewolenia człowieka przez Internet.
Masowe samobójstwo 36 " internautów" w Stanach Zjednoczonych jest
tylko przysłowiowym wierzchołkiem góry lodowej. Internet bowiem to nie
tylko nieograniczona możliwość przekazywania rzeczy Bożych,
pożytecznych, dobrych i pięknych, ale również Zła w róznych postaciach,
takich jak pornografa, przemoc, totalitarne ideologie, New Age, Scientology
czy satanizm.
Mam nadzieję, że tych kilka przemyśleń pomoże czcigodnym gościom w
naszej wspólnej pracy. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa w
budowie internetowej wspólnoty.
Szczęć Boże !

