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DUSZPASTERSTWO 
W KULTURZE INTERNETU 

PASTORAL CARE IN THE CULTURE 
OF THE INTERNET 

Wykorzystanie internetu w duszpasterstwie nie j est j uż dzisiaj no
ytn pomysłem i nie zaskakuj e tak, jak kilkanaście lat temu. Elektro-

11 ·zna Sieć zmieniła j ednak zupełnie sposoby komunikowania się 

l hociaż korzystamy już z niej masowo, nie do końca rozumiemy rzą-
1 \CC nią mechanizmy. W artykule pokażę, że w internecie kryj e s ię 

• lh1zymi potencjał dla dz iałań du zpa terskich; potencj ał, który przy 
losunkowo niewielkich nakładach daje znaczące możliwo 'ci w po-

111wnaniu do innych mediów. Aby jednak ten potencjał wykorzystać, 
I 1111icczne jest nauczenie się ,języka Sieci", któ1y różni s ię znacząco 

~ I 1radycyjnej komunikacji . 

KOŚCIÓŁ ODKRYWA SIEĆ 

Internet został dostrzeżony w Kościele stosunkowo szybko, zarów-
1111 w sferze praktycznej, jak i teoretycznej. Wiele osób wydaje się 

1 koczonych tym faktem, ki erując się obiegową opinią, że Kościół 

podchodzi z dużą ostrożnośc i ą do nov.rych zjawi ·k. W przypadku 
111 Tnetu dostrzeżenie drzemiącego w nim potencjalu dokonało się 

\ stosunk wo krótkim czasie i nie by.Jo poprzedzone fazą długotrwa

li 1 nicufności1. Szczegół ten j est dość istotny, pokazuj e bowiem, że 

1 11111 . M. Robak, Czy Kościół lubi internet? Sieć komputerowa w świetle wypowiedzi 
I 11.1C'iolu katolickiego, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet i nowe technolog ie -

11 .1110/ecze11 lwu przyszlości , Częstochowa 2003, s. 55-66. 
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Sieć ma pewne cechy, które są wartościowe z punkh1 widzenia kOlllll 

nikacji religijnej. Aby lepiej zrozumieć te cechy, przyjrzyjmy si<;:, 1nk 
internet był przyswajany w Kościele przez ostatnie ki lkanaście lat 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, które w hl 
storii interneh1 były nieśmiałym początkiem odkrywania tego nru I\' 
dzia przez społeczeństwo, można było zauważyć dość dużą aktyw no. 
katolików w Sieci. W 1997 roku Thomas Fox odnotował aż pół tys111 
ca wybranych serwisów internetowych2• Stolica Apostolska uzysku 
ła wówczas zgodę na posługiwanie się odrębną domeną krajową Wn 
tykanu (.va) i uruchomiła serwis internetowy vatican.va3

. Nie był 111 
gest jedynie symboliczny, do projektu zaangażowano bowiem kilk1111 
sobowy zespół i wykorzystano dobrej klasy sprzęt serwerowy. Scrw1 
watykai'lski wzbudzał od początku duże zainteresowanie dzięki po 
nadprzeciętnej jakości treści i grafiki , był też stale aktualizowany, 
przez co stał s ię podstawowym źródłem między innymi najnowszydł 
dokumentów i papieskich homilii. Z dzisiej szego punktu widzcn111 
natychmiastowy dostęp do tekstów wydaje się czymś oczywistym, 
jednak jeszcze w latach dziewięćdziesiątych osoby interesujące st 
życiem Kościoła musiały zwykle odczekać kilka miesięcy od tnOllll'll 
tu ogłoszenia dokumentu do chwili publikacji go w książce luh 
w „L'Osservatore Romano" . Serwis watykański był w ogóle jedni\ 
z pierwszych dużych inicjatyw religijnych w internecie. Wiele dicl' 
zji i parafii pojawiło się w Sieci wiele lat później. 

W tym samym czasie podobne za interesowanie internetem widn 
w Polsce. W połowie 1996 roku - kiedy w Polsce uruchamiany hyf 
pierwszy ogólnodostępny telefoniczny dostęp do internetu 02021 ~ 
- rozpoczyna działalność serwis www.mateusz.pl, kilkuosobowa ml 
dolna inicjatywa świeckich i duchownych. W rankingu Centrum No 
wych Technologii , gdai'lskiej finny znanej dziś jako Wirhialna Polsku, 
mateusz.pl zajmował kilkukrotnie miejsce na podium w kategorii 11111 

2 Th . C. Fox, Katolicyzm w internecie, Warszawa 1997. 
3 Motywy starali Stolicy Apostolskiej o własną domenę wyjaśniał w czerwcu 2001 1 

w Wiedniu ówczesny szef Papieskiej Rady Komunikacji Społecznej abp John Foky, 
Archbi hop Foley's Address for Communications Day, Internet Gives New Mea11i111 
to „Deus ex Machina'', agencja Zenit z 7 czerwca 200 I. 
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I I szcj strony internetowej . Trzy lata później , 9 marca 1999 roku, ofi
tl11 ic rozpoczyna działalność (jako fundacja Episkopatu Polski) 

w.opoka.org.pl, obecnie największy religijny serwis internetowy 
Pol sce. W tym okresie organizowane były pierwsze konferencje 

t1 1 owe, takie jak np. I Ogólnopolskie Seminarium „Internet jako 
111 11:<;dzie ewangelizacji" (15 marca 1998 roku)4

. W kolejnych latach 
li 1.ba religij nych projektów internetowych stale rosła. Dotyczy to za-
111 no małych stron www diecezji, parafii i zakonów, jak też więk-

·h portali religijnych, jak katol ik.pl , wiara.pl czy ekai.pl, urucho
u11onych w 2000/2001 roku. 

' hociaż podane tu przykłady potwierdzają spore zainteresowanie 
1111 •rnctem wśród katolików w pierwszych latach jego upowszechnia-
11 1, trzeba równocześnie przyznać, że nie brakowało także sceptyków, 
I I 'u1.y z większym dystansem patrzyli na możliwości zastosowania 
I klronicznej Sieci w kontekście religijnym. Dlatego duże znaczenie 

·1111 postrzegania roli internetu w Kościele miały oficjalne wypowiedzi. 
ii;dzy rokiem 1990 a 2001 tematyka komputerów i internetu była kil-

1 1 razy wzmiankowana w oficjalnych tekstach Jana Pawła II i Papie-
1 1 :i Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Dość istotne jest orę

il .1 • Jana Pawła II „Misja Kościoła w erze komputerów" z 20 sl';cznia 
I !)() roku, dokument wyprzedzający swoją epokę . Papież stwierdził 

· 11im, że „wraz z pojawieniem się komputerowych technik telekomu
uti acji ( ... ) Kościól otrzymał nowe środki realizacji swojej misji"5

. 

pozostałych tekstach znaleźć można krótkie nawiązania do internetu, 
I ·1.cgólnie do etycznych aspektów korzystania z niego. 

W roku 2002 Stolica Apostolska postawiła „kropkę nad i", wyda
l \ · aż trzy dokumenty poświęcone w całości internetowi: orędzie Jana 
l 111w ł a II „Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii" oraz dwa teksty 
l111pi cskiej Rady Komunikacji Społecznej: „Kościół a internet" oraz 

I () •ólnopolskie Seminarium „Internet jako narzędzie ewangelizacji'', Warszawa 
jlJIJ H. 

11111 Paweł fl , Misja Kościoła w erze komputerów. Papieskie Orędzie na XXJV Świa
/111 1•1• Dzie1i Środków Społecznego Przekazu, „L'Osservatore Romano" (wydanie pol-
1 lc), 1990 nr 1, http://www.opoka .org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ ii/przemo
l •11i a/oredzie_ssp_ l990.html (dostęp 29.03.2012 r.) . 
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„Etyka w internecie"6
. Trzeci z dokumentów jest ogólną analill\ 

kwestii etycznych w internecie, wzorowaną na wcześniejszych doku 
mentach etycznych Rady i prawie nie odnosi się do działalności Ko ' 
cioła jako takiego. Natomiast dwa pie1wsze teksty są wyraźnym Wl' 

zwaniem do odważnego wykorzystania internetu w działalnOŚl' ł 

Kościoła, w duszpasterstwie, w ewangelizacji. W tym miejscu warto 
wspomnieć o jeszcze jednym drobnym wydarzeniu, poprzedzającym 
opublikowanie omawianych dokumentów. 22 listopada 2001 roku Jan 
Paweł II wysłał drogą e l ektroniczną adhortację aposto l ską „Ecclcs111 
in Oceania". Zdjęcia papieża siedzącego przy laptopie znalazły si 
w gazetach i telewizj i na całym świecie i zostały odebrane jako sym 
bo liczne potwierdzenie, że Stolica Apostolska dostrzega potencjał ko 
munikacji cyfrowej. 

Blisko dekadę późn iej można pokusić s i ę o podsumowanie internc 
towej aktywnośc i Kościoła w Polsce. W 2011 roku 14% internautów 
(3 mln) odwiedzało przynaj mniej jeden serwis o tematyce religijnej, 
wśród tych osób 55,7% stanowiły kobiety (dla całego internetu w Pol 
sce wskaźnik ten wynosi 50%)7

. Jeś li chodzi o obecność instylul·jl 
kościelnych w Sieci, wszystkie diecezje i zakony mają swoje strony 
internetowe8

, a parafie w 40%9
. Dane te potwierdzaj ą aktywno~ 

Kościoła w internecie (co najmniej kilka tysięcy aktywnych stron, cu 
oznacza kilka do kilkunast11 tysięcy zaangażowanych w nie osóh), 
można jednak zastanawiać się, czy wskaźniki te są wystarczając 
Wynika z nich bowiem, że ponad połowa parafii nie ma strony 
internetowej (pomijam całkowicie kwestię jakości). W porównaniu 
z obecnymi statystykami ruchu, trzy milionowy zas ięg całej kategorii 
serwisów religijnych wydaje się niewielki w porównaniu do wieloml• 
lionowych zasięgów pojedynczych średnich i dużych serwisów inte 

6 Zob. J. Kloch (red.), Internet i Ko;kiól, Warszawa 2011. Książka zawiera obszcrn 
zbiór wypowiedzi Kościoła na temat internetu, które warto przeczytać w całości . 
7 A. Garapich (oprac.), Wittyny internetowe o tema~yce religijnej. Badania, w: J. Kloch 
(red.), dz. cyt„ s. 258. 
8 Badania własne. 
9 Strony internetowe i adresy e-mail parafii w Polsce. Badania, w: J. Kloch (red )1 

dz. cyt„ s. 255 . 
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11 ·towych. Dla przykładu, w tym samym okresie (05/2011) jeden tylko 
111 ·1wis satyryczny demotywatory.pl miał zasięg 3,8 mln użytkowni

. I 'iw, a portal filmweb.pl 3,0 mln 10. 

Niezależnie od tego, jak oceniamy powyższe statystyki, wydaje 
1 ', że dalszy rozwój aktywności duszpasterskiej w internecie będzie 
tl cżał od dwóch czynników. Po pierwsze, od przekonania, że aktyw

u lŚĆ duszpasterska w Sieci ma sens; po drugie, od umiejętnośc i znale
' •niajęzyka odpowiedniego dla komunikacji cyfrowej. 

SENS I GRANICE E-DUSZPASTERSTWA 

Duszpasterstwo jako takie jest ściśle związane z misją Kościoła 
Il a tego: musi odbywać się za jego aprobatą, oraz musi być jego obo
iązkiem. Orędzie Jana Pawła Il z 2002 roku oraz dokument „Kościół 

1 internet" jednoznacznie popierają wykorzystanie internetu i zachę-
1ją do twórczego zaangażowania się w to medium. W szczególności 
mieniają następujące obszary działalności duszpasterskiej : ewan-

· lizację i misje, edukację (na przykład poprzez dostęp do zasobów 
1 •ligijnych), „pewne formy duszpasterskiego poradnictwa" i budowa-
1 1 • realnej wspólnoty. Idea duszpasterstwa w internecie wymaga jed
JI 1k kilku dopowiedzeń , które pozwolą lepiej zrozumieć sens i granice 
1 luszpasterstwa. 

I . W katolicyzmie granicą dla duszpasterstwa internetowego jest 
I I 1rgia i sakramenty". „Chociaż internet nie może zastąpić głębokie

, przeżycia Boga, jakie może dać tylko liturgiczne i sakramentalne 
y ·ie Kościoła, to jednak internet może stanowić jedyne w swoim ro

d1. 1j u uzupełnienie i wsparcie zarówno w przygotowaniu się do spot-
11111ia z Chrystusem we wspólnocie, jak i w podtrzymaniu nowych 

i · rzących na rozpoczętej już drodze wiary" 12
• Jest to bardzo wywa-

11 lladanie PBI/Gemius 05/2011 , http ://www.pbi.org.pl/ index .php/ ida/l 72/ 
11krcs=8&ListaG rupa= l6 (dostęp 28.03.2011 r.). 

11 11111 Paweł n, Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii, nr 3. 
1 l'umże. 
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żone podej ście. Z jednej strony pap i eż wytycza obszary, które 111 

mogą być przenoszone do internetu, z drugiej - nie tylko dopuszczn 
inne formy duszpasterstwa w Sieci, ale też pokazuj e, że internet mo:.l'. 
pomagać w lepszym przeżywaniu liturgii i sakramentów. 

2. Wspólnotowe formy aktywności w internecie powinny być ukil' 
runkowane na wspólnotę Kościoła. W dyskusjach nad e-duszpastcr 
stwem cz((sto przytacza s i ę argument, że internet nie zastąpi realnc~u 
spotkania13• Trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem. Komuni 
kacja w internecie nie ma na celu eliminacji spotkań poza Siecią, al 
może pomagać w podtrzymywaniu relacji nawet wtedy, gdy fizyczn 
spotkanie nie jest możli we. W praktyce nie jest więc uzasadnione ostr 
rozgraniczanie między spotkaniem „realnym" a „wirtualnym'', gdy~ 
nie wykluczają się one. Warto w tym miej scu dodać, że chociaż zn 
rzut, że internet niszczy relacje międzyludzkie brzmi bardzo poważnie 
i jest często powtarzany, współczesne badania socjologiczne potwicr 
dzają raczej przeciwną tezę: osoby często korzystaj ące z internetu sin 
ty stycznie utrzymują więcej relacji, niż pozostali 14• 

3. Istnieją pewne grupy osób, do których trudno jest dotrzeć za po· 
mocą tradycyjnych środków duszpasterskich. Internet: pomaga w do· 
tarciu do takich osób, a niekiedy może okazać s i ę jedynym skutecznym 
sposobem dotarcia do nich. Są to na przykład: osoby młode, krytyczni 
nastawione do Kościoła (za to znakomicie obeznane z internetem); 
osoby starsze i chorzy, którzy mają trudności w poruszaniu; emigranl'l1 

osoby pracujące tymczasowo za granicą lub w kraju poza miejscem 
swojego zamieszkania; zapracowani menedżerowie, którzy pracują do 
późna (do dziś wiele parafii organizuje rekolekcje dla pracujących 
w godzinach, na które pracujący nie są w stanie zdążyć) ; osoby wątpi11 
ce, którym łatwiej jest anonimowo zainteresować się czymś w interno 
cie, niż przełamać się i pójść na spotkanie do kościoła. 

13 T. Słomiński , E-duszp@sterstwo - wątpliwości duszpasterza, w: M. Robak, '/11 

rzućcie Sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań internetu, Warszawa 200 I, s. 128-129. 
14 Por. O. Batorski , Korzystanie z technologii i1iformacyjno-komunikacyjnych, w: Di1111 
noza Społeczna 2011. Wamnki i Jakość Życia Polaków - Raport (Special is.1·111•) , 

„Contemporary Economics", 5 (3), s. 299-327 . 
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4. W porównaniu do innych mediów internet ma niezwykle niski 
11.w. próg wejścia. Oznacza to, że rozpoczęcie działalności w Sieci, 

11:ynajmniej na początku nie musi s ię wiązać z dużymi wydatkami 
1.y inwestycjami , w każdym razie wydatki te są znacznie mniej sze, 

111 ż w przypadku druku, radia czy telewizj i. Co prawda nisk i próg wej-
' ta nie oznacza zerowego, a uruchomien ie dobrej jakości proj ektu 

ol ·rnetowego wymaga setek godzin pracy osób różnych specjalności. 

Ni · zm ienia to jednak faktu, że - patrząc z punktu widzenia polskiego 
11i1szpasterstwa - prowadzenie portalu chrześcijańskiego docierające-

tl do ki l kudziesięciu lub kilkuset ty i ęcy odbiorców jest czymś rea l-
11 111 , podczas gdy próby uruchomienia ogólnopolskiej telewizji czy 

1tolickiej sieci radiowej napotykały w praktyce na wiele przeszkód 
w końcu upadały. Jeś li więc zastanawiamy się nad duszpasterstwem 

mediach, zaangażowanie w internet może okazać s ię najbardziej 
1 11.sądnym wyborem. 

5. Dodatkową cechą wyróżniającą internet na tle innych mediów 
1 NI jego niezwykle lokalny charakter. Paradoksalnie, chociaż jest to 

1111 j bardziej globalny sposób komunikacji , jego największą siłą są małe 
1 polecznośc i tematyczne"15. Kiedy badamy aktywność katolików 
Sieci, niemalże odruchowo sięgamy po listę dziesięciu najwięk-

1.ych serwisów re lig ijnych , czasem zapominając, że oprócz tych 
l11 żych, istnieje kilka tysięcy małych stron parafii , duszpasterstw 
~ spólnot, w których także toczy się aktywna komunikacj a. Można 

1 1wicdzi eć , że owa lokalność in ternetu bardzo dobrze koresponduje 
1• s trukturą Kościoła, który - wbrew potocznym opiniom na temat 

o centralistycznej struktury - bardzo mocno opiera się na kościo
l 1 •h lokalnych (diecezjach), parafiach, wspólnotach i kościołach do-
111 >wych (rodzinach). Z punktu widzenia parafii i grup parafialnych, 
.l mlalność telewizyjna, bądź radiowa, wydaje się zupełnie nierealna, 
I koszty druku lokalnych gazetek czy broszur - ciągle dość wysokie. 

1ł omiast wykorzystanie małych form internetowych (mała strona 
ww, blog, forum , strona w serwisie społecznościowym) nie tylko 

1 t realnym narzędziem komunikacji w zasięgu ręki , ale wykorzysty-
111ym z powodzeniem w praktyce. 

' 1'01. M. Caste lls, Spo lecze11stwo sieci, Warszawa 2007, s. 362-369. 
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JĘZYK KULTURY CYFROWEJ 

W pierwszych latach popularyzacji internetu wydawał się on po 
prostu technologią, siecią komputerową, narzędziem komunikacji. 
Można było odnieść wrażenie, że e-duszpasterstwo polega na nauCZl' 
niu się tej technologii i wykorzystaniu jej w praktyce. Nic bardzil'I 
mylnego. Badacze internetu odkrywają, że dawno przestał on być jedy 
nie technologią. Internet jest zjawiskiem społecznym, wprowadzn 
nowe wzorce komunikowania się, zdobywania wiedzy, działania. Jeże 
li coś jest wyzwaniem dla e-duszpasterstwa, to nie jest nią łatwo dzi~ 
dostępna technologia, lecz nauczenie się specyficznego języka kultury 
cyfrowej. W dokumentach Kościoła na temat internetu wielokrotnie 
powtarzany był postulat prowadzenia pogłębionych badań nad komu· 
nikacją w Sieci - które wciąż prowadzone są w niewielkim stopniu. 
Jeżeli e-duszpasterstwo ma się rozwijać, potrzebuje czegoś więcej, nii 
próby uruchomienia szybko i tanio nowych stron internetowych. 

1. Najważniejszą cechą komunikacji elektronicznej jest jej dwu 
stronny i zdecentralizowany charakter. Internet obalił klasyczną teori 
komunikacji z odróżnialną rolą nadawcy i odbiorcy, gdyż każdy 
uczestnik tej komun ikacji może potencjalnie występować w obu ro· 
lach. Se1wisy internetowe pierwszej generacji opierają się na treści 
przygotowanej przez redakcję, ale zazwyczaj dają internautom możli · 

wość skomentowania artykułu , oceny lub kontynuowania dyskusji 1111 

forum , czyniąc go współtwórcą serwisu. Serwisy drugiej generacj i 
(Web 2.0) opierają się już niemal w całości na treści użytkownika 

(ang. user generated content), sprowadzając swoją rolę do bycia do· 
stawcą technologii i sprzedawcą reklam. Zupełnie nowym zjawiskiem 
jest remiksowanie (prze abianie) treśc i, które zauważyć można w Sic· 
ci w dziesiątkach postaci - od haseł w Wikipedii udoskonalanych 
przez wielu autorów, po satyryczne fotomontaże, stworzone z oficjał · 

nych zdjęć, ale już o zupełnie innym' wydźwięku 16
• Jedną z konsc 

kwencj i takiego stanu rzeczy jest zrównanie się właściciela serwisu 

16 Zob. L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hy blydowej gospodcm·t11 

Warszawa 2009. 
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i użytkownikiem i utrata pewnej formy „autorytetu nauczyciela' ', jaką 
lrndycyj nie cieszyli się na przykład autorzy i wydawcy książek. Jak 
lrnf'nie zauważa językoznawca Jan Grzenia: „internet jest jedynym 

· 11H.:d ium mającym charakter narzędzia komunikacji , inne media sąje
d nie środkami przekazu"17. 

Problem ten zauważa Papieska Rada ds. Środków Społecznego 
l 11.ckazu, gdy pi ze, że „obustronna interaktywność internetu zaciera 
lnrc rozróżnienie na tych, którzy komunikują coś i tych, którzy to 

11 l rzymuj ą ( ... ).Gdy coraz więcej ludzi zaznajamia się z tą cechą inter-
11 •tu w innych dziedzinach swego życia , można się spodziewać, że 

I ·d ąj ej poszukiwać także w odniesieniu do religii i Kościoła" 1 8 . Idąc 

I rok dalej , można zapytać, czy sam Kościół jest przygotowany do 
p1 /CStawienia s ię na taki rodzaj komunikacj i - dwustronnej i partycy
pm:yJneJ. 

2. Konsekwencj ą przejścia na komunikacj ę cyfrową jest istotna 
1mi ana formy, zgodnie z za adą, że każde medium ma swój własny 
•zyk. Dlatego tudentów dziennikarstwa uczy się, że zupełn i e inaczej 

pisze się tekst, który ma zostać wydrukowany, a inaczej tekst do od-
11.ytan ia jako tło materiału telewizyjnego. Lev Manovich, uznany teo
l •tyk nowych form komunikacji, wymienia całą listę cech charaktery-
! ·znych dla nowych mediów: reprezentacja numeryczna (cyfrowa), 

11 10 łularność, automatyzacja, wariacyjność i transkodowanie (rozu-
1111 1ne jako oddziaływanie warstwy komputerowej na warstwę kultu
! 1wą) 1 9 . W dalszej części swojej pracy kalifornijski naukowiec zwraca 
11 agę na to, że ostatecznie nowe media są pewną formą komputero-

y1.: h baz danych20• Wnioski z badań Manovicha uświadamiają, jak 
1 lhr/.ymia przepaść dzieli stare i nowe media. Chociaż, jak wspomnia-
11 111 , każde medium posługuje się pewnym specyficznym dla siebie 

1ykiem, w starych mediach różnice te nie wykraczały poza sztywne 
111111y pros tego, liniowego przekazu. Innymi słowy, stare media opa

t 1 lały historię jako całość, od początku do końca. Nowe media 

I (irzenia, Komunikacja językowa iv internecie, War zawa 2006, s. 98. 

lwiciól a internet nr 6. 
I Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 91 - 118. 

I 11111/c, s. 333-364. 
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wprowadzają element interakcji, wielu możliwych scenariuszy, odl· 
granych w różnej kolejności, a część doświadczeń odbiorcy wynika 
z nie zawsze przewidywalnego zachowania oprogramowania. Wystai 
czy, że porównamy lekturę książki (szczytem fantazji byłoby czytać . i11 

od środka) z lekturą serwisu internetowego, w którym użytkownik kii 
kając i wpisując hasła do wyszukiwarki de facto sam buduje jedyny 
w swoim rodzaju scenariusz poruszania się po treści tego serwisu. 

3. Olbrzymiązmianąpercepcyjnąjest też szybkość przekazu infor 
macji , która w internecie nabrała niespotykanego dotąd tempa. Trudno 
jest ocenić jednoznacznie to zjawisko. Z jednej strony, dzięki tej prc;d 
kości mamy dostęp do naprawdę akh1alnych doniesień i możemy po 
dejmować decyzje opierając się na najlepszej wiedzy. Z tego punktu 
widzenia Kościół bywa krytykowany za nadmierną opieszałość w prze 
kazywaniu informacji. Z drugiej strony, pojawiają s ię głosy krytyki, 
że niespotykana szybkość przekazu prowadzi do nadmiaru informacji 
i pewnego rodzaju przeciążenia poznawczego21

. Jan Paweł II w cyto 
wanym już dokumencie z 2002 roku zwraca uwagę na to, że samo 
przyswajanie faktów nie wystarcza człowiekowi i potrzebuje on kon 
templacyjnego spojrzenia na świat22 . 

4. Ostatnia uwaga nie dotyczy samej komunikacji cyfrowej, lecz 
struktu1y społecznej użytkowników internetu. Problem nierównośd 
w dostępie i korzystaniu z Sieci określany jako cyfrowe wykluczeni 
(ang. digital divide) występuje od kilkunash1 lat i nie udało się go 
w zadowalający sposób zażegnać. Statystyki pokazująjednoznacznic, 
że wraz z wiekiem liczba osób korzystających z Sieci maleje. Pod· 
czas, gdy prawie każdy dwudziestolatek korzysta z Sieci (95%), wśród 
czterdziestolatków wskaźnik ten wynosi 65%, a wśród pięćdziesięciu· 

latków zaledwie 50% i dalej spada wraz z wiekiem23
. W ubiegłych la· 

tach wykluczenie cyfrowe tłumaczone było ograniczonymi możliwoś· 

ciami dostępu do internetu. Obecnie jednak, usługa ta tak si~ 

rozpowszechniła i potaniała , że powodem niekorzystania z internetu 

21 Zob. P. Virilio, Bomba informacyjna, Warszawa 2006. 
22 Jan Paweł li , dz. cyt. nr 4. 
23 Por. D. Bator ki , art. cyt. 
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i ·st raczej niechęć lub nieświadomość. Wskaźniki te potwierdzają coś , 

·o często zauważało się intuicyjnie - w dziedzinie internetu to dzieci 
•dukują rodziców. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której to 

· I okolenie rodziców, wychowawców, przełożonych statystycznie 
1nacznie gorzej korzysta z Sieci i być może nie dostrzega wszystkich 

·j możliwości. Wnioski są proste - pokolenie rodziców i wychowaw
·ów nie ma wystarczających umiejętności , by stać s i ę liderami w dzie
lzinie internetu i w pewnym sensie są skazani na korzystanie z do
wiadczenia osób młodszych. 

MODELE E-DUSZPASTERSTWA 

Przez ostatnią dekadę Kościół wypracował co najmniej kilkanaście 
r '1żnorodnych form duszpasterstwa w internecie - od strnny interneto-

l!j, przez bloga, forum, czat, profil w serwisie społecznościowym, 

li11 zę danych onli ne, czytelnię, radio, bądź telewizję internetową, aż 
Io quizów i gier komputerowych. Zamiast jednak omawiać długą 

l1 sll( wszystkich możliwych form, proponuję uporządkować modele 
duszpasterstwa według siedmiu najważniej szych celów. 

l. Informacja . Seiwisy informacyjne sąj edną z najbardziej natu-
111lnych dla internetu form przekazu. Można je wykorzystać na stro-
11 nch różnej wielkośc i - od małych monotematycznych blogów po 
1 11:budowane wielotematyczne portale. Prawidłowo napisana infor-
11111cja jest krótka i neutra lna, dlatego właśnie internauci wolą ją od 
ll ugich, często perswazyjnych tekstów. Serwisy informacyjne pełnią 
I idwój ną funkcję . Po pierwsze, zaspokajają bieżącą potrzebę otrzy-
111 ywania wiadomości. Po drugie, w dłuższej perspektywie tworzą re
I 1 ·j ę z czytelnikami, którą z punktu widzenia duszpasterstwa można 
1 11 1zwać ewangelizacją przez obecność . 

2. Interakcja. Celem tej formy komunikacji jest nawiązanie dialo-
ll , naj częściej indywidualnie. Można w tym celu wykorzystać pocztę 

1 I · k troniczną, czat, komunikatory, forum. Dzięki indywidualnemu 
I u i taktowi model ten pozwala na prowadzenie bardzo osobistych roz-
11 1 '1w, albo wręcz poradnictwa duchowego. Chociaż internet postrze-
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gany jest czasem jako bezosobowe i techniczne medium, łatwo pm· 
konać się na stronie dowolnego sklepu internetowego, że internaun 
korzystają z możliwości zadania pytania na przykład poprzez komu111 
kator. Mocną, ale zarazem słabą stroną interakcj i w duszpasterslWI\' 
jest anonimowość: mocną, bo bez zapewnienia anonimowości inki 
nauci prawdopodobnie by się nie przełamal i do kontaktu; słabą, bo ni\• 
zawsze można zweryfikować, czy ktoś zwraca się z rea lnymi probk 
mami i czy przypadkiem nie robi tego dla żartu . 

3. Dostęp do treści (katecheza). Ciągle niedocenianym atulc111 
Kościoła jest olbrzymi zbiór nauczania Magisterium, pi sm ojców 
i doktorów Kościoła. Do niedawna nie było technicznej możliwoŚt'I, 
by większa grupa wiernych czytała na przykład teksty starochrześl'i 
jaóskie czy pisma mistyków. Dzi ś technicznie możliwe byłoby zgro 
madzenie całej pi semnej Tradycji w jednej baz ie danych . W ty111 
sensie rewolucja internetowa przypomina rewolucj ę Gutenberga 
wynalazek druku umożliwił samodzielne studiowani e Pisma Świ<;lt' 
go, wynalazek internetu umożliwia (przynajmniej w teorii) studiown 
nie znacznie większego zbioru tekstów z całej historii chrześcijaństwa . 

Aby stało się to możliwe, konieczna jest digitalizacja archiwów. 
4. Świadectwo. Internetowe świadectwa osób wierzących dobr:t.ll 

wpasowują się w język internetu i budzą wiarygodność . Pierwotnie 1111 

niektórych stronach chrześcijaóskich publikowano krótki tekst świn 
dectwa wiary danej osoby. Z czasem pojawiły się blogi , prowadzon 
dziś przez wielu księży i niektórych biskupów. Pomysł ten współgrn 
z apelem Benedykta XVI do kapłanów o dawanie świadectwa żywego 
Boga w internecie24

. 

5. Wspólnota. Celem tego podejścia jest budowanie i umacniani 
relacji w grupach chrześcijaóskich. Zauważmy, że internet jest z natu• 
1y wspólnotowy i wspólnototwórczy, czego potwierdzeniem moi 
być ciągle rosnąca popularność serwisów społecznościowych. Pode.i 
ście wspólnotowe może odnosić się do dwóch sytuacji: wykorzystanin 

24 Benedykt XVI , Kaplan i duszpasterstwo w .~wiecie cyjimvym. Nowe media w s/11 
bie Słowa. Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24. O 1.20 Ili, 
w: J. Kloch (red.), dz. cyt. , s. 82-87. 
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Sieci do wzmacniania relacji w grupie, która powstała poza interne
t ·m i widuje się raz na jakiś czas; budowanie grupy w samym inteme
·ic. W obu przypadkach trzeba jednak przypomnieć wcześniejsze za-

. s t rzeżenie: grupa powinna dążyć do spotkań także poza internetem, na 
przykład do wspólnego udziah1 w sakramentach i liturgii . 

6. Modlitwa. Z perspektywy czasu sprawdziły s ię dwie formy. 
Pierwsza, to wykorzys tanie formularza online do zbierania intencji 
modlitewnych na przykład przez zgromadzenie zakonne. Dzi ś forma 
lu jest stosowana szeroko, nawet w zakonach kla uzurowych . Drugą 
l'ormą j est internetowa wersja brewi arza lub czytań z liturgii danego 
Ini a. Pełna Liturgia Godzin w wersji drukowanej zajmuj e cztery 
rube, dość kosztowne tomy. Wersja internetowa może ty m bardziej 

pomóc w rozpropagowaniu modlitwy brewiarzowej wśród osób 
wieckich. 

7. Multimedia . Materiały multimedialne często traktowane sąjak 
izdobnik na stronie internetowej . Wydaje się jednak, że Kościół ma 
Io zaproponowania wiele w tej dziedzinie. Nagrania chorałów grego-

1 iaóskich i pieśni religijnych cieszą się zainteresowaniem w internecie 
ni ' bez przyczyny. Muzyka i architektura kościelna od kilkunastu wie-
ów staw iają sobie za cel ukazywanie transcendencji poprzez piękno. 

Na wet twórcy krótkich filmów religijnych w internecie w wielu przy
p 1d kach nie potrzebują budować scenografii , gdyż architektura sa
l ruina stanowi najlepsze tło. 

*** 

Idea duszpasterstwa w internecie, choć niezwykle młoda, przeszła 

I l'l'.CZ dwa etapy rozwoju. Pierwszym było odkrycie internetu jako na-
11 ·dzia komunikacji religijnej. Drugim było podjęcie próby praktycz-
11 ·go wykorzystania internetu w duszpasterstwie. W Polsce efektem 
I eh działa6 jest ki lka tysięcy różnej wielkości serwisów interneto-

ych, docierających łącznie do kilkunastu procent internatów. Wyda
s i ę jednak, że oba etapy już się zakończyły i czas na trzeci etap -

l rofosjonalizacji. Z jednej strony, zacytowane statystyki pokazywały, 

· szeroko rozumiany Kościół w Polsce mógłby docierać w internecie 
do znacznie większej liczby osób. Z drugiej strony, o wiele ważniejsze 
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staje się nauczenie języka komunikacji cyfrowej i prowadzenie badnr\ 
na ten temat. Czy nauczenie się dwustronnej komunikacji, opanown 
nie technologii , tworzenie innowacyjnych pomysłów, dopuszczu111 
młodego pokolenia jest zadaniem łatwym? Z całą pewnością nie. Mi~· 

dzy innymi dlatego, że celem tych wszystkich działań nie ma być bl'/ 

krytyczne kopiowanie najnowszych trendów elektronicznych, al 
świadome własnej tożsamości głoszenie Orędzia chrześcijańskiego . 
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Streszczenie 
Dzi ałalność Ko · cioła w internecie stała się normalną częścią duszpaster

~ l wa . Już w połowie la dziewięćdz i esiątych Kościół interesował s i ę S i ec i ą, 

u w 2002 roku Stolica Apostolska ostatecznie zaakceptowala internet i we-
1wała do twórczego wykorzystania, wyłączając liturgię i sakramenty. Koś-
1.'iół jest aktywny w internecie, choć statystyki pokazują, że nie wykorzystuje 
I ·szcze w pełni jego możliwości. Elektroniczne duszpasterstwo ma spory po
tencjał w dziedz inie ewangelizacji , dostarczania treści i budowania wspólno
t (z zachowaniem odniesienia do wspólnoty Kościoła). Dodatkowo internet 


