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◀ były wyższe od tych zbieranych 
w czasie Mszy św. w czasach przed-
pandemicznych! Wydaje się to 
wręcz niewiarygodne, a jednak… 
Garstka parafian w kościele, strach 
przed przyszłością, lockdown, a tu-
taj takie efekty. A prawda jest taka, 
że ów kapłan z wikarym i przed 
pandemią, i w jej trakcie, po prostu 
rzetelnie pracował w parafii i były 
owoce tego wysiłku.

Komunikacja z wiernymi zyskała 
dziś nowe kanały o niezwykłych 
możliwościach. Wspomnianemu 
przez Księdza proboszczowi uda-
ło się. Ale czy nie jest to jednak 
wyjątek? Czy rzeczywiście komu-
nikacja cyfrowa w ogóle miała 
podczas pandemii tak skuteczne 
przełożenie?

Dobre pytanie. Na pewno im 
więcej kanałów docierania do wier-
nych, tym lepiej. Ktoś, kto przyszedł 
na Mszę św. do kościoła i wysłuchał 
przykładowo ogłoszeń, może prze-
cież czegoś z nich nie zapamiętać, 
ale po powrocie do domu może tę 
lukę w pamięci uzupełnić. Im wię-
cej takich kanałów, tym lepiej. Dla 
Kościoła i dla wiernych.

A co z ewangelizacją? Można bo- 
wiem odnieść wrażenie, że w ostat-
nich kilku latach obserwujemy 
prawdziwy wysyp youtuberowych 
kaznodziejów. Wykłady, konfe-
rencje, kazania, tytuły według 
słów kluczowych – a wszystko za 

jednym kliknięciem myszki. Jak 
to się przekłada na rozwój ducho-
wy wiernych? Mam tu na myśli 
zwłaszcza ludzi młodych…

Internet bez wątpienia jest 
świetnym narzędziem ewangeli-
zacji. Te wszystkie filmiki, grafiki, 
memy, krótkie zdania do przemy-
ślenia… Tak już jesteśmy skonstru-
owani jako ludzie: gdy coś widzimy, 
słyszymy, to lepiej to przyswajamy. 
Istnieją badania mówiące o tym, że 
zdecydowanie lepiej reagujemy na 
krótką formę. Znany powszechnie 
youtuberowy kaznodzieja ojciec 
Adam Szustak nauczył się takiej 
formy i jest powszechnie słuchany. 
Jego znacznie dłuższe konferencje 
także są popularne. Oczywiście nie 
każdy jest ojcem Szustakiem, ale 
każdy może promować tego typu 
perełki. Gdzie? W Sieci! W tym 
zakresie jako wierni i duchowni 
mamy olbrzymie pole do działania.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której 
trzeba nam powiedzieć w kon-
tekście rozwoju mediów – dwu-
kierunkowość. Dziś nie ma już 
sytuacji: „Ja mówię kazanie, wy 
słuchacie”. W Internecie wrze dia-
log, toczą się dyskusje. Głoszący 
nie jest już w takiej pozycji jak na 
ambonie.

I właśnie dlatego w takiej pracy 
przydają się zwykle większe zespo-
ły. Choćby takie, jakim dysponuje 
wspomniany ojciec Szustak. Dialog 
z odbiorcą jest bardzo ważny i to nie 

tylko kaznodziei, lecz internautów 
w ogóle – każdy ma możliwość za-
brania głosu i dawania świadectwa. 
To jest kontekst słów papieża Fran-
ciszka, gdy wspominał o „schodze-
niu z kanapy” – mamy wielką pracę 
ewangelizacyjną do wykonania i ka- 
pitalnym narzędziem do jej wyko-
nania jest między innymi Internet. 
Korzystajmy z niego.

Czyli wraca nam temat wspólno-
towości, gromadzenia się w gru-
pach, wspierania siebie nawza-
jem....

Owszem. Przypomnijmy so-
bie słowa papieża Benedykta XVI: 
„Przyszły Kościół to będzie Kościół 
małych wspólnot”. A Sieć jest tyl-
ko i aż pomocniczym narzędziem 
umożliwiającym kontakty. Ale 
podkreślam – pomocniczym. 

Aktywizuje się laikat, także 
w Sieci. Jaka jest Księdza Profeso-
ra opinia na ten temat? Udaje się 
księżom „budzić olbrzyma”?

To początek drogi. Trzeba po-
wierzać świeckim szereg zadań. 
Bardzo wielu z nich na to czeka 
w parafiach! I gdzie można, trzeba 
wspierać się Internetem w komuni-
kowaniu się. Jeśli mama nie może 
przyjść na spotkanie rady para-
fialnej, niech połączy się zdalnie. 
W wielu aktywnościach można wy-
korzystać komunikację on-line. I tu 
mój apel do kolegów księży: dziel-
my się władzą i pracą.

Reasumując: czy zagrożenia, jakie 
niosą ze sobą media mogą prze-
ważyć zalety takich rozwiązań?

Moim zdaniem zdecydowanie 
więcej tu zalet aniżeli wad. Chciał-
bym jednak mocno podkreślić na 
koniec – komunikacja cyfrowa przy 
wszystkich swoich zaletach nie za-
stąpi spotkania twarzą w twarz, 
a transmisja – uczestniczenia we 
Mszy św. Nic nie zastąpi sakramen-
tów, a one, zwłaszcza Eucharystia, 
to punkt szczytowy.  ■
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Pochodzę z czasów, gdy telefon – podłączony prze-
wodem ze ścianą, słuchawka połączona z bazą, na 

której się wykręcało pożądany numer – był towarem 
w gruncie rzeczy luksusowym, w tym przynajmniej 
sensie, że nie wszyscy go mieli i nie wszyscy go mieć 
mogli. Trzeba było mieszkać w odpowiednim miej-
scu (czyli w mieście), a jeśli się mieszkało w miejscu 
nieodpowiednim (czytaj: na wsi), to trzeba było mieć 
znajomości, układy i dojścia. Zresztą, nawet w mieście 
się zdarzało, że bez układów szans na telefon nie było.

Dzisiejszy smartfon dzielą od tamtych czasów nie 
tylko lata, ale kilka generacji technologicznych i cywi-
lizacyjnych, przy czym technologicznie się rozwinęli-
śmy, a cywilizacyjnie – już niekoniecznie. Mam poważ-
ne obawy, że zalew informacji, jaki za pośrednictwem 
smartfonów dociera do współczesnego odbiorcy, daje 
mu złudzenie posiadania wiedzy, podczas gdy w rze-
czywistości oducza go zarówno szukania informacji, 
jak i ich selekcjonowania. Smartfon (czyli z języka an-
gielskiego „sprytny telefon”) coraz częściej okazuje się 
mądrzejszy od swego użytkownika. Użytkownik coraz 
rzadziej jest „smart”.

Człowiek będzie umiał to narzędzie wykorzystać 
na tyle, na ile zostanie nauczony zarówno odnośnie do 
własnych możliwości, potrzeb i zadań, jak i roli, jaką 
w tych procesach może odegrać nowoczesny środek 
komunikacji elektronicznej. Nie wystarczy zatem dać 
dziecku (czy dorosłemu) smartfona, by się pobawiło. 
Jak z każdym narzędziem, trzeba je wprowadzić w za-
sady użytkowania.

Jeżeli dziecku damy młotek i pozostawimy bez 
opieki, można się spodziewać zarówno poważnych 
szkód w mieszkaniu, jak i ran na ciele – nie tylko 
dziecka, zresztą. Nie bez powodu dzieci uczymy: za-
sad zachowania, kultury języka, używania prostych 
i bardziej złożonych narzędzi… W tym kontekście 
zdumienie budzi beztroska, z jaką rodzice dają swo-
im dzieciom dostęp do smartfona, a za jego pośredni-
ctwem – do Internetu. Cieszą się przy tym, że dziecko 
jest takie zdolne i szybciutko opanowuje obsługę apa-
ratu – wszystko umie sobie włączyć, wyszukać… Nie 
zauważają, że pominięty został element kluczowy: nie 

nauczyli dziecka, jak ma nad nim panować. W efekcie 
smartfon uzyskuje przewagę nad dzieckiem i korzysta 
z jego niedojrzałości.

W stosunku do osób dorosłych proces podporząd-
kowania się jednostki słabszej mocniejszemu, spryt-
niejszemu elementowi, przebiega podobnie. Uzależ-
nienie od smartfona (tzw. dataholizm), na które się 
wielu uskarża (w sensie skargi na uzależnienie innych, 
często bliskich osób), ma – jak się wydaje – potrójne 
źródło. Z jednej strony jest nim dążenie do pozyska-
nia jak najbardziej kompletnej informacji, przy czym 
kompletność nie oznacza w żadnej mierze uporząd-
kowania a jedynie wielość danych. Czyta się wówczas 
wszystko, na co się trafi, głównie śmieci, w założeniu 
– skądinąd nieuzasadnionym – że będzie się umiało 
wyodrębnić informacje rzeczywiście istotne. 

Powód drugi, dla którego wybieramy zanurzenie 
w odmęty Internetu, wynika z naszej nieumiejętno-
ści wchodzenia w relacje międzyludzkie. Jakże często 
mamy poczucie, że drugi człowiek raczej będzie chciał 
nas wykorzystać, niż nam coś wartościowego zaofero-
wać. Internet daje nam złudzenie, że tam my kontroluje-
my sytuację, że możemy być tym, kim chcemy – młodsi, 
silniejsi, sprytniejsi i bogatsi. Możemy poudawać przed 
sobą i innymi i nikt się nie zorientuje, że to fałsz. Na 
potrzeby chwili ten fałsz będzie naszą prawdą. 

W końcu, i to jest powód trzeci, sięgamy po smart-
fon, by uciec przed sobą. Bezmyślny scrolling kolejnych 
stron, kolejne godziny poświęcone na grę czy film, byle 
odgrodzić się przed smutkiem i nudą. Bezskutecznie, 
one w nas pozostaną.

Czy winien jest smartfon? Nie sądzę. Jak wszędzie, 
zazwyczaj winien jest człowiek. Czy zatem powinni-
śmy te nowoczesne telefony wyrzucić? To też nie jest 
rozwiązanie; wyrzuciwszy telefon pozostaniemy rów-
nie niedojrzali, co wcześniej, choć może – w jakimś 
zakresie – nieco mniej zagrożeni. Zamiast skupiać się 
na telefonie, zajmijmy się człowiekiem: sobą, swoimi 
bliskimi. Potraktujmy telefon jak narzędzie, którym 
jest w rzeczywistości, korzystając z niego wtedy, gdy 
jest potrzebny i w taki sposób, by relacje wzajemne bu-
dować, a nie z nich się wyłączać, nie wydając owocu 
dojrzałego nawrócenia i uświęcenia.  ■

Smartfon 
– szansa 
czy zagrożenie?
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