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Mass-media în familie: un risc şi o bogăţie 
 
 
Iubiţi confraţi preoţi, 
Dragi credincioşi şi persoane consacrate, 
 
 
 
1. În fiecare an, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea adresează în sărbătoarea Sf. Francisc de Sales un mesaj 
celor care activează în domeniu mijloacelor de comunicaţii sociale. În acest an, Ziua Comunicaţiilor 
Sociale, ce va fi celebrată la 23 mai, are ca temă "Mass-media în familie: un risc şi o bogăţie". Despre 
acest mesaj doresc să vă vorbesc în continuare, în calitatea mea de responsabil cu Comunicaţiile Sociale 
în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România, nu pentru a-l repeta, ci pentru a sublinia anumite 
aspecte, din perspectiva situaţiei specifice ţării noastre.  
 
Valorile familiei prin prisma mass-media 
 
2. Ca punct de plecare voi folosi constatarea bogăţiei peisajului mediatic din România. În Estul Europei 
ţara noastră se clasează pe un loc fruntaş ca număr de posturi de televiziune şi de radio. Nici presa scrisă 
nu stă mai prejos, dovadă fiind numeroasele edituri, titluri de carte, reviste... Toate acestea pot şi ar trebui 
să ofere "oportunităţi aproape nelimitate de informare, de educaţie, de îmbogăţire culturală şi chiar de 
creştere spirituală" (nr. 2), deoarece "mijloacele de comunicare socială au un imens potenţial pozitiv 
pentru promovarea valorilor sănătoase umane şi familiale" (nr. 6). 
 
Din păcate, cazurile în care media slujeşte constructiv familia sunt prea puţine, comercialul dominând 
dimensiunea formativă pe care acestea trebuie să le aibă. "Familia şi viaţa de familie sunt prea des 
înfăţişate în mod inadecvat de către mijloacele de comunicare socială. Infidelitatea, relaţiile sexuale în 
afara căsătoriei şi absenţa unei viziuni morale şi spirituale asupra legământului căsătoriei sunt zugrăvite în 
mod acritic, în timp ce sunt susţinute uneori divorţul, contracepţia, avortul şi homosexualitatea. Aceste 
reprezentări, promovând cauze care sunt împotriva căsătoriei şi a familiei, sunt dăunătoare binelui comun 
al societăţii." (nr. 3) 
 
Toate acestea le putem vedea zilnic în filme, în emisiuni tv, în reviste şi în cărţi, pe Internet. Practic 
familiile sunt supuse unui tir informaţional al cărui scop pare a fi obişnuirea lor cu răstălmăcirile legilor 
naturale şi ale celor divine.  
 
Familiile, loc de formare 
 
3. Voi, familiilor, trebuie să fiţi conştiente de aceste pervertiri, pentru a le rezista. După cum sublinia şi 
Papa, "mijloacele de comunicare socială sunt primite zilnic asemenea unor oaspeţi obişnuiţi în multe case 
şi familii". Aveţi mare grijă pe cine primiţi în casă! Vă amintesc dragi părinţi, însuşindu-mi cuvintele 
Papei, că voi, "ca primii şi cei mai importanţi educatori ai fiilor voştri, sunteţi şi primii care îi învaţă 
despre mijloacele de comunicare. Sunteţi chemaţi să îi formaţi pe fiii voştri în utilizarea moderată, critică, 
vigilentă şi prudentă a acestora în casă." (nr. 5) Copiii trebuie să înveţe de la voi cum să utilizeze media! 
Să vă vadă pe voi cum renunţaţi la unele programe de televiziune şi de radio, la unele cărţi, reviste, 
imagini etc. pentru că nu aduc nimic bun în viaţă voastră. Nu lăsaţi această sarcină pe seama şcolii sau a 



 2 

societăţii, ci învăţaţi voi în primul rând să fiţi utilizatori responsabili a mijloacelor de comunicare, chiar 
dacă aceasta presupune să învăţaţi de exemplu mânuirea calculatorului şi navigarea pe Internet! 
 
4. Vă invit să nu fiţi consumatori pasivi, ci să reacţionaţi, să vă exprimaţi, să vă coalizaţi forţele pentru a 
face vizibile cerinţele media ale familiilor. Se spune că media dă publicului ceea ce el cere. Atunci vocea 
voastră trebuie să se facă auzită şi să cereţi programele, revistele şi cărţile care sunt bune pentru formarea 
şi informarea voastră, a familiei voastre. 
 
5. Voi tinerilor, sunteţi segmentul cel mai vânat de atâtea mijloace de comunicare. Nu acceptaţi însă 
postura de "vânat", ci comportaţi-vă ca stăpâni ai mijloacelor de comunicare, ca stăpâni ai telecomenzii, 
stăpâni ai deciziilor de a cumpăra o revistă sau o carte, stăpâni ai mouse-ului ce pot da oricând click 
pentru a închide programul de navigare pe Internet. Demonstraţi-vă inteligenţa de a nu consuma tot ceea 
ce vi se oferă, de atâtea ori din păcate hrană otrăvitoare pentru sufletele voastre. Întăriţi-vă relaţia de 
prietenie cu Domnul, care este pentru totdeauna alături de voi. Iar atunci când staţi pe gânduri dacă să 
consumaţi sau nu un anume produs mediatic, gândiţi-vă ce ar face Isus în locul vostru. Veţi găsi imediat 
răspunsul la dubiu şi tăria de a merge împotriva curentului pe care îl urmează cei de-o vârstă cu voi! 
 
Rolul preoţilor,  persoanelor consacrate şi cateheţilor 
 
6. Mă îndrept acum cu gândul spre voi, iubiţi preoţi, persoane consacrate şi cateheţi. În activitatea voastră 
pastorală intraţi zilnic în contact cu familiile ca întreg, sau cu membrii ei. Aceste întâlniri sunt tot atâtea 
ocazii de formare şi de educare. Nu neglijaţi formarea media a celor aflaţi în grija voastră, sub o formă 
sau alta, care este în fapt un sector al formării spirituale. Folosiţi-vă, nu fără spirit de prudenţă, de 
mijloacele de comunicare în procesul formativ, aceasta va face mai eficientă munca voastră pastorală şi 
mai punctuală educaţie media pe care o propuneţi.  
 
Un aspect foarte important în misiunea persoanelor consacrate este acela de a oferi operatorilor media un 
suport spiritual creştin. Nu ezitaţi să colaboraţi cu persoanele angajate deja în munca mediatică şi 
promovaţi din rândul comunităţilor voastre creştini talentaţi care ar putea reprezenta Biserica noastră în 
rândul operatorilor media. Această colaborare va avea ca prim scop consolidarea spiritualităţii acestor 
persoane generoase pentru ca munca lor să fie cu adevărat eficientă în perspectiva promovării adevărului 
evanghelic prin toate mijloacele. 
 
Operatorii media 
 
7. Am ajuns în cele din urmă la voi, operatorii media catolice, cei cărora vă este adresat în special mesajul 
papal. Vreau să vă mulţumesc pentru eforturile voastre de a supravieţui pe o piaţă în care primează banul. 
Fără resursele financiare pe care le au unele corporaţii media din România, mă bucur să constant însă în 
Biserica noastră creşterea numărului de edituri, de reviste, de cărţi tipărite, de situri pe Internet. Faptul că 
nu avem încă un post de televiziune catolic rămâne marele meu regret şi sper marele vostru ţel pentru 
viitorul apropiat.  
 
8. Ţinând cont de tema din acest an a mesajului pentru Ziua Comunicaţiilor Sociale, doresc să vă invit şi 
pe voi să puneţi în centru familia, să o aveţi în vedere atunci când concepeţi mesajul ce îl difuzaţi prin 
diferitele medii în care sunteţi specialişti şi pe care le aveţi la dispoziţie. Familiile au nevoie de cărţi bune, 
de unde apelul meu către editurile catolice. Au nevoie de articole bune, de unde invitaţia mea către 
revistele catolice să le acorde un spaţiu în paginile lor. 
 
Singura revistă catolică dedicată exclusiv familiilor, pe numele ei "Familia creştină", nu apare încă 
tipărită. Până în ziua, sper nu prea îndepărtată, în care o vom vedea şi pe hârtie, pentru a ajunge la mult 
mai mulţi credincioşi, vă invit însă să o citiţi pe situl www.ProFamilia.ro, sit pe care l-am inaugurat şi 
recomandat în octombrie 2003, la aniversarea a 20 de ani de la publicarea de către Sfântul Scaun a Cartei 
Drepturilor Familiei. La doar şase luni de existenţă, acest sit a devenit o sursă de hrană sănătoasă pentru 
familii şi un excelent instrument pentru cei implicaţi în pastoraţia familiei. Sperăm ca pe viitor să vedem 
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cât mai multe astfel de iniţiative, în audio-vizual, în presa scrisă sau pe Internet, care să promoveze 
valorile familiei şi să o sprijine în confruntarea dramatică cu criza prin care trece. 
 
9. Cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicaţiilor Sociale vă recomand revistele şi cărţile tipărite de editurile 
noastre. Ar fi ideal dacă ar creşte difuzarea acestora, astfel încât toate familiile noastre catolice să aibă un 
colţ de bibliotecă umplut de publicaţiile noastre. Vă recomand şi site-urile catolice, create la nivel 
naţional, diecezan sau parohial. Acestea ar putea deveni, pentru utilizatorii de Internet, o cale nu numai de 
informare dar şi de consolidare a formării religioase şi a legăturilor din comunitate. Nu în ultimul rând, 
recomand programele de radio şi televiziune, acelea care sunt create şi difuzate în spirit creştin, pentru ca 
prin intermediul audienţei să crească interesul producătorilor pentru astfel de emisiuni. 
 
 

Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti 
Preşedinte al Conferinţei Episcopilor din România 
Preşedinte al Comisiei pentru Comunicaţii Sociale 

 
 

IPS Dr. Ioan ROBU 
 


