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KKK 2493 
We współczesnym społeczeństwie 

środki społecznego przekazu 
odgrywają wyjątkowo ważną rolę 

w informowaniu, rozwoju kultury i kształceniu. 
Rola ta wzrasta w związku z postępem technicznym, 

bogactwem i rozmaitością 
przekazywanych wiadomości, 

wpływem wywieranym na opinię publiczną.



KKK 2494 
Informacja przekazywana 

przez środki społecznego przekazu 
pozostaje w służbie dobra wspólnego 

(por. Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 11). 
Społeczeństwo ma prawo do informacji 

opartej na prawdzie, wolności, 
sprawiedliwości i solidarności.



„Właściwe... zastosowanie tego prawa domaga się, 
by co do swego przedmiotu 

informacja była zawsze prawdziwa i pełna, 
przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości; 

poza tym, aby co do sposobu 
była godziwa i odpowiednia, 

to znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych 
oraz słusznych praw i godności człowieka 

tak przy zbieraniu wiadomości, 
jak i przy ogłaszaniu ich” 

(Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 5).



KKK 2495 
„Jest rzeczą konieczną, 

by wszyscy członkowie społeczeństwa 
wypełniali i w tej dziedzinie 

(środków społecznego przekazu) 
swoje obowiązki sprawiedliwości i miłości. 

Dlatego też niech również przy użyciu tych środków 
dążą do kształtowania i szerzenia 

zdrowej opinii publicznej” 
(Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 8). 

Solidarność jawi się jako konsekwencja 
prawdziwej i słusznej informacji 

oraz swobodnej wymiany myśli, które sprzyjają 
poznaniu i poszanowaniu drugiego człowieka.



KKK 2496 
Środki społecznego przekazu 
(w szczególności mass media) 

mogą doprowadzić do pewnej bierności u odbiorców, 
czyniąc z nich konsumentów niezbyt czujnych na to, 

co słyszą i widzą. 
Odbiorcy powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę 

w stosunku do mass mediów. 
Powinni kształtować w sobie światłe i prawe sumienie, 

by łatwiej opierać się niegodziwym wpływom.



KKK 2497 
Już z tytułu wykonywanego zawodu 

osoby odpowiedzialne za prasę 
mają obowiązek przy rozpowszechnianiu informacji 

służyć prawdzie i nie obrażać miłości. 
Powinny starać się, 

by szanować z równą troską istotę faktów 
i granice krytycznego osądu wobec osób. 
Nie powinny uciekać się do oszczerstw.



KKK 2498 
„Szczególne zobowiązania ciążą na władzy świeckiej 

z racji... dobra wspólnego. 
Władza ta winna we właściwym sobie zakresie bronić 
i ochraniać prawdziwą i słuszne wolność informacji” 

(Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 12). 
Ogłaszając ustawy i czuwając nad ich stosowaniem, 

władze publiczne powinny zadbać o to, 
by złe używanie środków społecznego przekazu 

nie spowodowało „poważnego niebezpieczeństwa 
dla dobrych obyczajów oraz postępu społeczeństwa” 

(Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 12). 



Powinny karać naruszenie praw każdego 
do dobrego imienia i do tajemnicy życia prywatnego. 

Uczciwie i w stosownym czasie 
powinny podawać informacje, które dotyczą 

dobra ogólnego lub są odpowiedzią 
na uzasadnione niepokoje ludności. 

Nic nie może usprawiedliwić uciekania się 
do fałszywych informacji, 

by manipulować opinią publiczną 
za pomocą środków społecznego przekazu. 

Interwencje władzy nie mogą godzić 
w wolność jednostek i grup.



KKK 2499 
Z moralnego punktu widzenia należy potępić 

istniejącą w państwach totalitarnych 
plagę systematycznego fałszowania prawdy. 

Za pomocą środków społecznego przekazu państwa te 
chcą politycznie zdominować opinię publiczną, 

„manipulują” oskarżonymi i świadkami 
w procesach publicznych i dążą do umocnienia 
swej tyranii, tłumiąc i zwalczając to wszystko, 

co uważają za „przestępstwa ze strony 
opinii publicznej”.



Polecenia:
1. Określ rolę środków społecznego przekazu 
we współczesnym świecie.
2. Wskaż związek środków społecznego przekazu 
z troską o dobro wspólne.
3. Omów zasady moralne, jakimi powinny kierować się 
osoby odpowiedzialne za media.
4. Omów obowiązki władzy wobec mediów.
5. Przedstaw właściwą postawę odbiorcy 
wobec mediów.
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