
Kultura spotkania 

Czego uczy nas Orędzie Papieża Franciszka na XLVIII Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu? Przedmiotem papieskich rozważań jest „kultura spotkania”, jej 

kształt i budowanie. 

 

Charakteryzując czasy, w których żyjemy, papież podkreśla, że dzięki rozwojowi transportu 

i środków przekazu oraz globalizacji, która buduje sieć współzależności, nasz świat staje się 

coraz „mniejszy”. W teorii powinno to sprzyjać zbliżaniu się ludzi do siebie, jednak uważny 

obserwator dostrzega ogromną przepaść między „luksusem, w jakim żyją najbogatsi, a nędzą 

najuboższych” oraz cierpienie, jakie wyrządzają „różnorodne formy wyłączenia, 

marginalizacji i ubóstwa”, a także konflikty ekonomiczne, polityczne, ideologiczne i religijne. 

Papież zwraca także uwagę na fakt, iż „tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że już nas to 

nie uderza”.  

Wielka szansa 

Media są jednak przede wszystkim wielką szansą dla współczesnego człowieka. Dzięki nim 

możemy stać się sobie bliżsi i odnowić poczucie „jedności ludzkiej rodziny”, a także walczyć 

o bardziej godne życie. Dobry przekaz pozwala nam lepiej się poznawać, rozumieć 

i jednoczyć. Papież podkreśla, że media dają nam możliwość, a nawet wzywają nas do 

wzajemnego słuchania i uczenia się od siebie. Podejmując dialog z osobami, których poglądy 

różnią się od naszych, staramy się te różnice przezwyciężyć, uczymy się szacunku 

i wzrastamy we wzajemnym zrozumieniu.  

Bardzo istotną nauką jest to, że „kultura spotkania wymaga, byśmy byli gotowi nie tylko 

dawać, ale też przyjmować od innych”. Papież podkreśla także pozytywny wymiar mediów 

jako pośredników komunikacji: „Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy 

sieci komunikacji międzyludzkiej osiągnęły niezwykle wysoki poziom rozwoju. 

W szczególności internet stwarza ogromne możliwości spotkania i solidarności między 

wszystkimi, i jest to rzecz dobra, jest to dar Boga”. 

Zagrożenia 

Ojciec św. wskazuje jednak także na istotne problemy. Szybkość przekazu informacji jest 

obecnie tak duża, że przekracza nasze możliwości refleksji i oceny, a także nie pozwala 

na zrównoważone i poprawne wyrażanie siebie. Rozmaitość opinii, wyrażanych w sieci, 

może być prawdziwym bogactwem, ale także prowadzić do zamknięcia się w sferze 

jednostronnych informacji, zgodnych z oczekiwaniami i poglądami. Współcześnie niemal na 

każdy temat można znaleźć poparcie w postaci wypowiedzi jakiegoś naukowca oraz grupę 

osób, które dany pogląd poprą. Korzystanie z łączności cyfrowej może także prowadzić do 

oddalenia się od bliźniego – przede wszystkim tego, który żyje obok nas, ale także do 

spłycenia relacji poprzez przeniesienie ich całkowicie na płaszczyznę wirtualną. Należy także 

pamiętać o osobach, które z różnych powodów nie mając dostępu do mediów 

społecznościowych, są poniekąd skazane na wykluczenie. „Świat środków przekazu może 

nam pomóc się rozwijać lub, przeciwnie, może nas dezorientować” – zauważa papież. 



„Ograniczenia te są rzeczywiste, nie usprawiedliwiają jednak odrzucania mediów 

społecznościowych; przypominają nam raczej, że przekaz jest w ostatecznym rozrachunku 

bardziej zdobyczą ludzką niż technologiczną”. 

Prawdziwie bliscy 

Co dla nas, uczniów Pana, znaczy spotkanie z innymi w świecie Ewangelii? Jako punkt 

wyjścia do rozważań o bliskości papież proponuje zatrzymanie się nad przypowieścią 

o Miłosiernym Samarytaninie, którego nazywa „człowiekiem przekazu”, dlatego, że ten, kto 

przekazuje, staje się prawdziwie bliskim. 

Czym jest spotkanie? Można zauważyć kilka aspektów. Spotkanie to „interakcja, która ma 

skutek”, „dostrzeżenie drugiego człowieka i poświęcenie mu uwagi”, a także „taśma 

dwustronna”. Bliską definicją wydaje się tu także spotkanie jako dostrzeżenie twarzy 

drugiego człowieka i jego „ja”, czyli tożsamości, tak jak tłumaczył to Emmanuel Levinas. 

Z tekstu łatwo wyłaniają nam się także trzy wzory spotkania – antyspotkanie (zbójcy), 

spotkanie troski (Miłosierny Samarytanin) i napotkanie (kapłani). 

Papież zwraca uwagę, że Jezus pokazuje, iż „nie chodzi o to, bym uznał, że drugi człowiek 

jest do mnie podobny, ale żebym ja potrafił stać się podobny do niego”. Jego zdaniem 

„przekazywać znaczy zatem uzmysławiać sobie, że jesteśmy istotami ludzkimi, dziećmi 

Boga. Lubię nazywać tę moc przekazu «bliskością»”. 

Rozumiejąc znaczenie bliskości w spotkaniu i przekazie, powinniśmy się pochylić także nad 

„antyspotkaniem”. Papież zauważa, że „kiedy głównym celem przekazu jest nakłanianie do 

konsumpcji i manipulowanie osobami, mamy do czynienia z gwałtowną agresją, podobną do 

tej, jakiej doświadczył człowiek pobity przez zbójców i pozostawiony na skraju drogi”. 

Musimy więc być świadomi, że żyjąc w ciągłej łączności z mediami „grozi nam, że 

niektóre media tak nas uwarunkują, że nie będziemy dostrzegali naszego rzeczywistego 

bliźniego”. 

Wzrastać w człowieczeństwie 

Co zatem pomaga w środowisku cyfrowym wzrastać w człowieczeństwie i coraz lepiej 

wzajemnie się rozumieć? 

Przede wszystkim dobre przygotowanie, odkrycie na nowo poczucia powolności i spokoju 

w swoich relacjach (charakterystycznego z pewnością dla Ameryki Południowej, dla 

zabieganych Polaków – mniej). Aby dobrze wysłuchać i zrozumieć drugiego człowieka, 

musimy wyciszyć się wewnętrznie oraz odnaleźć w sobie cierpliwość. Bardzo ważne, 

zwłaszcza w epoce burzliwych dyskusji w sieci, wydaje się spostrzeżenie, że „osoba wyraża 

w pełni samą siebie nie wtedy, kiedy jest po prostu tolerowana, lecz kiedy wie, że jest 

naprawdę zaakceptowana”.  

Papież podkreśla także, że powinniśmy doceniać i szanować bogactwo innych kultur i tradycji 

oraz mocniej cenić wartości zainspirowane przez chrześcijaństwo – m.in. postrzeganie 

człowieka jako osoby, małżeństwo i rodzinę, rozróżnienie sfery religijnej i politycznej, zasady 

solidarności i pomocniczości. 



Ważne jest także podkreślenie, że same media i strategie komunikacyjne nie niosą piękna, 

dobroci i prawdy – taką moc ma tylko przekaz. „Nie wystarczy przechadzać się po 

cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba aby temu połączeniu 

towarzyszyło prawdziwe spotkanie”. I tu właśnie jest miejsce na troskę i czułość wobec 

człowieka, a także chrześcijańskie świadectwo. Sieć cyfrowa powinna się stawać nie tylko 

techniczną konstrukcją, ale także miejscem bogatym w wartości, siecią kochających się ludzi. 

Dzięki niej nasze świadectwo może dotrzeć do każdego człowieka, nawet „na egzystencjalne 

peryferie”.  

Misja Kościoła 

W orędziu pojawia się także znane już wezwanie papieskie: „Mając do wyboru Kościół 

poobijany, który wychodzi na ulice, i Kościół chory z powodu zamknięcia w kręgu 

własnych spraw, zdecydowanie wolę ten pierwszy”. Starając się spotkać człowieka 

cierpiącego, poszukującego zbawienia i nadziei, powinniśmy wyjść także na drogi cyfrowe, 

otworzyć siebie i drzwi Kościoła na świat wirtualny. Wszyscy powinniśmy przyczyniać się do 

nadawania kształtu misyjnemu powołaniu Kościoła i działając w służbie przekazu, rozpalać 

serca miłością do Chrystusa i ukazywać piękno powołania, odkrywania wiary oraz spotkania 

z Bogiem. 

Realizując to powołanie misyjne, bądźmy jednak świadomi, że „chrześcijańskiego 

świadectwa nie daje się przez bombardowanie treściami religijnymi, lecz przez chęć dawania 

siebie innym «przez gotowość do cierpliwego i naznaczonego szacunkiem zainteresowania 

się ich pytaniami i wątpliwościami na drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego 

istnienia»”. Konstruktywny dialog wymaga od nas „głębi, uważnego podejścia do życia 

i duchowej wrażliwości”, a także przekonania, że „druga osoba ma coś wartościowego do 

powiedzenia” i otworzenia się na jej poglądy. Wielu z nas dobrze zrobiłoby także 

zrozumienie, że „prowadzenie dialogu nie oznacza rezygnowania z własnych idei i tradycji, 

lecz założenia, że są one jedyne i absolutne”. 

Mamy zatem zamieszkać w świecie cyfrowym, by z pełnią kreatywności i radości 

przekazywać innym piękno trwania przy Bogu oraz realizować służbę drugiemu człowiekowi. 

Ale pamiętajmy: „niech nasze światło nie będzie wynikiem zabiegów kosmetycznych bądź 

efektów specjalnych, ale naszego stawania się pełnymi miłości i czułości bliźnimi”. 
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