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ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

KOMUNIKAT DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
W SPRAWIE KATOLICKIEGO RADIA „RODZINA” WE WROCŁAWIU
Drodzy Archidiecezjanie,
Każdego roku we wrześniu w Kościele w Polsce obchodzimy NIEDZIELĘ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO
PRZEKAZU. W tym roku 20 września będziemy się modlić w intencji dzieła ewangelizacji, jakie
dokonuje się za pośrednictwem katolickich mass mediów, ale i o poszanowanie wartości
chrześcijańskich, wartości dobra, piękna, szacunku do człowieka przez nadawców i wydawców;
prywatnych i publicznych.
W tegorocznym Orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu Papież Benedykt XVI kieruje
swoją myśl ku ludziom młodym. Papież zwraca uwagę, że technologie cyfrowe wnoszą zasadnicze
zmiany w międzyludzkie relacje. Widoczne to jest szczególnie w młodym pokoleniu, które rośnie
w ścisłym kontakcie z tymi nowymi technikami. Młodzi czują się „u siebie” w „świecie cyfrowym”.
Dzieląc się refleksją z młodym pokoleniem, Papież podkreśla, że technologie te mają sprzyjać
zrozumieniu i solidarności między ludźmi. Trzeba sprawić, by płynące z nich korzyści służyły
wszystkim ludziom i wspólnotom, a zwłaszcza najsłabszym i najbardziej potrzebującym. Dają one
niespotykaną dotąd możliwość komunikowania z całym światem, co odpowiada najgłębszym ludzkim
pragnieniom i powołaniu człowieka przez Boga do jedności z innymi. Przypominając przykazanie
miłości Boga i bliźniego, Ojciec Święty zachęca, by przy korzystaniu z komunikacji cyfrowej
promować kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Mają one służyć także dialogowi między kulturami
i religiami. Dialog ten musi być oparty na prawdzie – podkreśla Benedykt XVI w swym przesłaniu.
Na naszej Dolnośląskiej Ziemi od 16 lat to dzieło ewangelizacji podejmuje Katolickie Radio
RODZINA. Nadając 24-godzinny program w swojej bogatej ramówce ma audycje modlitewne,
katechetyczne, edukacyjne, adresowane do osób młodszych i starszych. Radio nadaje swój program na
terenie Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej. W rejonie Wrocławia słuchać można Radia
RODZINA na częstotliwości 92 UKF, w rejonie Świdnicy 98,1 UKF oraz z dwóch nowych
uruchomionych tego lata nadajników w Kotlinie Kłodzkiej 107,2 UKF i na Ziemi Strzelińskiej
94.8 UKF. Rozgłośnia nadaje też swój program w internecie pod adresem www.radiorodzina.pl
Od lat Radio RODZINA, jako stacja niekomercyjna, utrzymuje się tylko ze wsparcia materialnego
ofiarodawców. Również wspomniane nowe stacje nadawcze mogły powstać dzięki pomocy finansowej
i życzliwości wielu darczyńców. Zgodnie z wieloletnią tradycją w naszej Archidiecezji w Niedzielę
Środków Społecznego Przekazu, która w tym roku wypada 20 września, naszymi modlitwami
i ofiarami składanymi na tacę wspierać będziemy nasze Katolickie Radio RODZINA. Składam
serdeczne Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.

____________________________________

+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA
L.dz. 1382/2009
Zarządzenie
Powyższy Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę
13 września br. Zebrane ofiary na tacę należy wpłacić do kasy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.
Wrocław, 3.09.2009 r.
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