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A katolikus újságíróknak fontos
szerepük van az Egyházban – Egy
malawi katolikus pap üzenete
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A katolikus Egyház újságíróinak nagy a felelősségük az emberek evangelizálása
terén: olyan híreket kell terjeszteniük, amelyek összhangban állnak az
Egyház igazságával és egyéb értékeivel – jelentette ki egy katolikus pap
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Egy december 10-én kiadott jelentésben a Malawiban működő Püspöki
Konferencia kommunikációs és társadalomkutatási nemzeti koordinátora úgy
fogalmazott, hogy a katolikus Egyház értékei segíthetik az újságírókat abban,
hogy a híreket objektív és pontos módon terjesszék.
„A katolikus újságíróknak fontos szerepük van az Egyházban, segítik az
emberek evangelizációját, akárhol és akármilyenek legyenek is, és eléjük tárják
a valóságot a katolikus Egyházat érintő kérdésekről és általában a
társadalomról”
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jelentette ki Francis Damaseke atya.
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Damaseke atya a Malawi Katolikus Újságírók Egyesületének éves közgyűlésén
elmondta, hogy az újságírókat munkájukban a katolikus Egyház szociális tanítása
vezetheti, ha azt olyan módon teszik magukévá és alkalmazzák, hogy az egész
társadalom legnagyobb javára szolgáljon.
Az egyesület új választott elnöke, Sam Kalimba azt a célt tűzte ki, hogy
egybegyűjtsék a katolikus újságírókat az egyesület égisze alá, mivel ez segíti az
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Egyházat abban, hogy professzionális kommunikációt folytasson az egyházat és a
társadalmat érintő kérdésekben.
Az új vezetők megválasztásakor Damaseke atya azt tanácsolta az új végrehajtó
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testületnek, hogy ne saját hatalmukban és kiváló kommunikációs
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Írta: Dr. Seidl Ambrusné
Forrás: Aciafrique
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képességükben bízzanak, hanem keressék inkább Isten irányítását
minden tevékenységükben.
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