
1. Co zrobić, aby idea czasowej abstynencji medialnej (tzw. Biały Tydzień i Triduum Sacrum) upowszechniła się w diecezji 

tarnowskiej? 

Biskup/Instytucje diecezjalne 
Parafia 

Rodzina 
Duszpasterze Świeccy  

- Listy pasterskie na temat roli 
  mediów i roztropnego korzystania 
  z nich 
- Propozycja czasowej abstynencji 
  medialnej w liście pasterskim –  
  jako forma postu w intencji osób 
  uzależnionych od mediów 
- Artykuły w lokalnej prasie 
  katolickiej 
- Audycje w radiu diecezjalnym 

- Na lekcjach religii zwracad  
  uwagę na zagrożenia płynące 
  z mediów 
- Na kazaniach zwracad uwagę  
  na rolę mediów w życiu i  
  roztropnego korzystania z nich 
- Zachęcad do korzystania z 
   mediów katolickich 
- Zachęcad do spędzania świąt w 
  gronie rodziny, na wspólnych 
  spacerach, rozmowach, bez  
  telewizora 
- Propozycję czasowej  
  abstynencji od mediów na czas 
Triduum i Białego Tygodnia 
  przedstawid jako podjęcie 
  konkretnego zadania,  
  wyzwania, wyrzeczenia i  
  połączyd z ofiarą w jakiejś 
  konkretnej intencji np. za  
  osoby uzależnione od mediów 

- Poruszad temat zagrożeo  
  medialnych na spotkaniach grup 
  działających przy parafii 
- W szkole zwracad uwagę dzieciom  
  i młodzieży na szkodliwośd  
  nadużywania komputera, gier, TV 
- Przy spotkaniach rodzinnych nie 
  włączad telewizora czy komputera 
- Podjąd abstynencję od mediów  
  w konkretnej intencji np. dzieci 
  uzależnionych 
- Bardziej zaangażowad się w  
  przeżywanie Triduum, wtedy nie 
  będzie czasu na media 

- Rodzice powinni nadzorowad  
  korzystanie z komputera przez dzieci 
- Samemu dawad dobry przykład  
  dzieciom 
- Na okres Triduum po prostu wyłączyd 
  media 
- Wspólne wyjście do kościoła z dziedmi 
- Wspólnie spędzad wolny czas, ale nie 
  przed telewizorem, tylko na spacerach, 
  rozmowach czy zwykłych czynnościach 
  domowych 

  



2. Jak efektywniej promować katolickie media, aby trafiając szerszym ewangelicznym strumieniem pod „strzechy” naszych 

domów, serc i umysłów – umacniały wzajemną komunikację i jeszcze bardziej jednoczyły rodzinę diecezjalną? 

Biskup/Instytucje diecezjalne 
Parafia 

Rodzina 
Duszpasterze Świeccy  

- Zapraszad przedstawicieli mediów 
  na ważne wydarzenia w diecezji 
- Organizowad różne konkursy na 
  szczeblu diecezjalnym przez media 

- Na lekcjach religii podsuwad  
  młodym dobre artykuły, strony 
  internetowe z dobrą katolicką 
  muzyką 
- Na rekolekcjach podawad 
  młodzieży linki do różnych 
  rozważao, ciekawych kazao, 
  świadectw itp. 
- Zachęcad do czytania prasy  
  katolickiej, słuchania radia 
  katolickiego czy oglądania  
  katolickiej TV 
- Zapraszad przedstawicieli  
  mediów na ważne wydarzenia 
  w parafii 
- Informowad, gdy grupa z  
  parafii prowadzi modlitwy w  
  radiu 
- Wydawad własne gazetki 
  parafialne 
 

- Rozmowy na temat przeczytanych 
  artykułów czy wysłuchanych audycji 
  np. na spotkaniach grup 
  parafialnych 
- Na komunikatorach internetowych 
  przekazywad linki do dobrych 
  stron katolickich 
- W samochodzie włączad katolickie 
  stacje radiowe 
- Jeśli w parafii wydaje się gazetkę,  
  to zaangażowad się w jej tworzenie 

- Rozmowy na temat przeczytanych 
  artykułów czy wysłuchanych audycji 
- Wspólne słuchanie rekolekcji  
  internetowych czy innych rozważao 
- Wspólne słuchanie katolickich stacji 
  radiowych 



3.  Wolne wnioski 
(DEKANAT /PARAFIA/……………………………………………………………………………………………………………) 
Postawienie problemu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Biskup/Instytucje diecezjalne 
Parafia 

Rodzina 
Duszpasterze Świeccy  

    

 


