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Miłosierny wymiar komunikacji  
w świetle nauczania papieża Franciszka

ks. dr hab. Robert Nęcek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papież Fran-
ciszek przypomniał wszystkim wierzącym, że w komuni-
kacji z ludźmi najważniejszą sprawą jest miłosierna zdol-
ność serca, która umożliwia bliskość. Bez tej bliskości nie 
ma możliwości prawdziwego i owocnego spotkania1, gdyż 
przekaz bliskości jest nie tylko Ewangelią prawdy, jest tak-
że Ewangelią miłości2, a miłosierdzie jest „największą ze 
cnót”3. W tej perspektywie zostaną omówione – komunika-
cja budowaniem mostów, elementy komunikacji porozumie-
nia i miłosierdzie komunikacją.

1 Por. Franciszek, adhort. apost. Evangelii gaudium, Watykan 2013, 
nr 171.

2 Por. Franciszek, Różnorodność pojednania przez Ducha Świętego. 
Przemówienie w zielonoświątkowym Kościele Pojednania (Caserta, 26 
i 28.07.2014), „L’Osservatore Romano” 2014, nr 8–9, s. 42.

3 Franciszek, adhort. apost. Evangelii gaudium, nr 37.
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Komunikacja budowaniem mostów

Niewątpliwie do istoty komunikacji należy budowanie 
mostów między ludźmi. Komunikować się z kimś to czynić 
coś wspólnym przez zawiązywanie więzi. Jest to możliwe je-
dynie wtedy, kiedy komunikacja pomaga ludziom stawać się 
lepszymi. Dlatego w świecie spolaryzowanym i podzielonym 
„miłosierne komunikowanie się oznacza przyczynianie się 
do dobrej woli, wolnej i solidarnej bliskości między dziećmi 
Bożymi i braćmi w człowieczeństwie”4. Dzieje się tak przez 
promocję dialogu spotkania i emanację pokorą.

Dialog spotkaniem 

Punktem wyjściowym każdego dialogu staje się świado-
mość własnej chrześcijańskiej tożsamości. Istnieje obowią-
zek tożsamości, bowiem nie można dialogować w oparciu 
o dwuznaczność lub poświęcać dobra, by zadowolić dru-
giego5. Bez niej nie jest realne podjęcie prawdziwej rozmo-
wy. Z tej racji ojciec święty Franciszek zauważył, że nicość 
i mglista samoświadomość uniemożliwiają dialog6. Dlatego 
„jeśli nasza komunikacja nie ma być monologiem, to ko-
nieczna jest otwartość umysłu i serca, by zaakceptować 
poszczególne osoby i kultury. Bez lęku – lęk jest wrogiem 

4 Franciszek, Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie. Orędzie 
na 50 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2016, „L’Osservatore 
Romano” 2016, nr 2, s. 10.

5 Por. Franciszek, Nie dla nienawiści w imię Boga. Przemówienie do 
uczestników międzynarodowej konferencji w sprawie pokoju (Al.-Aznar, 
28.04.2017), „L’Osservatore Romano” 2017, nr 5, s. 5.

6 Por. R. Nęcek, Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża 
Franciszka, Kraków 2016, s. 91.
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otwarcia”7. Lęk zamyka we własnych wyobrażeniach i spra-
wia, że stoi się w bezruchu. Tymczasem mieć świadomość 
chrześcijańskiej tożsamości to być wyznawcą konkretnej 
i potężnej miłości Boga8, której efektem staje się paradoks 
mówiący, iż „zwracając się nieustannie do Pana, człowiek 
znajduje stałą drogę, co uwalnia go od chaotycznych ru-
chów, do jakich zmuszają go bożki”9. Dlatego należy roz-
poznawać i przyswajać sobie idee, „przemieniając je od 
wewnątrz w świetle Słowa Bożego”10. Wówczas odkryje się 
pewną prawidłowość, że kto szanuje rozmówcę, rozumie, 
iż miłość jest zawsze doświadczeniem prawdy11, a „prawda 
miłości nie jest narzucana przemocą, nie jest prawdą miaż-
dżącą jednostkę”12.

W tym kontekście papież w encyklice Lumen fidei pod-
kreślił, że „wierzący nie jest arogancki; przeciwnie, praw-
da daje mu pokorę, bo wie on, że to nie my ją posiadamy, 
ale to ona nas bierze w posiadanie. Nie powodując bynaj-
mniej usztywnienia postaw, pewność wiary nakazuje nam 
wyruszyć w drogę i umożliwia dawanie świadectwa i dialog 
ze wszystkimi”13. Tak rozumiany dialog zakłada spotka-
nie. Prawdziwy dialog zawsze jest spotkaniem osób, mają-

7 Franciszek, W jaki sposób prowadzi się dialog? Spotkanie z biskupami 
azjatyckimi w sanktuarium w Haemi (17.08.2014), „L’Osservatore Roma-
no” 2014, nr 8–9, s. 19.

8 Por. Franciszek, enc. Lumen fidei, Watykan 2013, nr 17.
9 Franciszek, enc. Lumen fidei, nr 13.
10 Franciszek, Internet, ale nie tylko. Audiencja dla uczestników sesji 

plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich (7.12.2013), „L’Osservatore Roma-
no” 2014, nr 1, s. 37.

11 Por. Franciszek, enc. Lumen fidei, nr 27.
12 Franciszek, enc. Lumen fidei, nr 34.
13 Franciszek, enc. Lumen fidei, nr 34. 
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cych imiona, własne historie życia i własne doświadczenia. 
Dialog nie jest spotkaniem idei, ale spotkaniem konkret-
nych ludzi14. Oznacza to, że dialog nie może być pustą ga-
daniną i nie może przybierać formy paternalizmu, lecz musi 
być znakiem bliskości wyzwalającej konkretne działanie. 
Dlatego „kiedy słyszę – jak wyznaje papież Franciszek – pew-
ne rozmowy osób, które znają dane statystyczne: «Ojcze, to 
jest okropne! Co za okrucieństwo! A co ty zrobiłeś w sprawie 
tej okropności?». Nic! – mówię. A to nie rozwiązuje niczego! 
Usłyszeliśmy już wiele słów! Potrzebne jest działanie, chrze-
ścijańskie świadectwo, pójście do cierpiących, przybliżenie 
się, tak jak to uczynił Jezus”15.

Emanacja pokorą
W miłosiernym rozumieniu komunikacji ważną kwe-

stię – według Franciszka – odgrywa emanacja pokorą, która 
„może pomóc w złagodzeniu przeciwności życia i obdarzyć 
ciepłem tych, którzy zaznali jedynie chłodu osądu. Niech 
styl naszej komunikacji pozwoli przezwyciężyć logikę, która 
wyraźnie oddziela grzeszników od sprawiedliwych”16.

Logika myślenia Franciszka jest nad wyraz ewangeliczna, 
gdyż „nie ma świętego bez przeszłości i nie ma grzesznika 
bez przyszłości”17. Dlatego twierdzenie „Kościół jest święty” 

14 Por. W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, War-
szawa 2015, s. 87.

15 Franciszek, Trzeba okazywać serce ubogim. Przemówienie do członków 
Misericordia d’Italia i Fratres (14.06.2014), „L’Osservatore Romano” 2014, 
nr 7, s. 21.

16 Franciszek, Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie, s. 9.
17 Franciszek, Przy stole z grzesznikami (13.04.2016), „L’Osservatore 

Romano” 2016, nr 5, s. 36.
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nie oznacza, że są w nim ludzie bez skazy, lecz że w Kościele 
grzesznik może stać się świętym. Z tej racji życie chrześci-
jańskie stanowi szkołę pokory, otwierającą ludzi na łaskę 
Boga18. W tym kontekście pokorny styl posługiwania nie po-
lega na tym, aby przeciwnika powalić na kolana, lecz żeby 
pozyskać go dla siebie. Powalić kogoś na kolana jest zwycię-
stwem połowicznym19. Natomiast pozyskać kogoś dla spra-
wy jest zwycięstwem pełnym. Oznacza to, że liczy się nade 
wszystko miłość serca uznająca własne grzechy, gdyż „bez 
skruszonego serca wszelkie akty religijne są nieskuteczne”20.

Chodzi więc o prawdę, a ten, kto jej poszukuje, jest po-
korny, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, że przekaz prawdy jest 
owocem selekcji rzeczy, intuicji, zależy od talentu i moralno-
ści. Co więcej, może być zafałszowaniem rzeczywistości z po-
wodu niekompletnych wspomnień, słabej pamięci lub zakłó-
conych emocji. W tak pojętej pokorze nie ma miejsca na po-
sługiwanie się kimś w dochodzeniu do własnych celów, gdyż 
„«służyć komuś» przeciwstawia się «posłużyć się kimś»”21.

Elementy komunikacji porozumienia

Jedną z przeszkód stojących na drodze miłosiernej 
komunikacji jest w relacjach międzyludzkich nadmierne 
skupianie uwagi na tym, co ludzi dzieli i co ich odgradza. 

18 Por. Franciszek, Przy stole z grzesznikami, s. 37.
19 Por. R. Nęcek, Radość przejawem komunikacji porozumienia, „Życie 

Konsekrowane” 2016, nr 4, s. 49.
20 Franciszek, Przy stole z grzesznikami, s. 37.
21 Franciszek, Nie zgadzaj się na zło!, Kraków 2013, s. 181; R. Nęcek, 

Od kapłaństwa do społeczeństwa. Wybrane kwestie z nauki społecznej papieża 
Franciszka, Kraków 2016, s. 81.
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Zamknięcie się w sobie nie stanowi najlepszego rozwiąza-
nia22. Stare rany i urazy przechowywane przez człowieka 
w sercu nie służą tworzeniu pokoju. Przeciwnie, zamykają 
ludzi na siebie, uniemożliwiają wzajemne komunikowanie 
się i przeszkadzają w pojednaniu23. Dlatego papież stawia 
na odwagę pojednania i dobry przekaz.

Odwaga pojednania
W miłosiernej komunikacji Franciszka odwaga stano-

wi istotę pojednania. Składają się na nią świadomość wła-
snej tożsamości i wolność od poczucia wyższości24. Kiedy 
jednak jedna ze stron jest zbyt pewna siebie i patrzy na 
drugą stronę z pozycji wyższości, wtedy próby zbliżenia 
nie dają efektów. Wówczas jedna ze stron przypisuje so-
bie osiągnięcia i możliwości, zapominając o Bogu, który 
jest początkiem i końcem wszystkiego25. W takiej perspek-
tywie zadziwienie światem ulega dewaluacji, a przeważa 
„formalne przestrzeganie zasad, naszych schematów my-
ślowych. Zadziwienie zanika, zaczynamy wierzyć, że może-
my sobie dać radę sami, że to my jesteśmy bohaterami”26. 

22 Por. Franciszek, Nic nie usprawiedliwia przelewu bratniej krwi. Prze mó-
wienie podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą na Campus Misericordiae 
(Brzegi, 30.07.2016), „L’Osservatore Romano” 2016, nr 7–8, s. 27.

23 Por. Franciszek, Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie, s. 9.
24 Por. Franciszek, Trzeba przezwyciężyć lęk. Przemówienie podczas 

spotkania z władzami RP na Wawelu (27.07.2016), „L’Osservatore Ro-
mano” 2016, nr 7–8, s. 5.

25 Por. Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Tor-
niellim, Kraków 2016, s. 97.

26 Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga…, dz. cyt., s. 97–98.
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Tymczasem kontemplowanie miłosierdzia Bożego jest dro-
gą pokornych27.

Franciszek przypomniał, że u podstaw zapomina-
nia o postawie miłosierdzia znajduje się miłość własna. 
Przyjmuje ona postać przyjemności, troski o własne inte-
resy i zabiegania o zaszczyty w połączeniu z pragnieniem 
bogactw i władzy28. W taki sposób rozwija się pycha, roz-
grzesza siebie, ale nie rozgrzesza innych. Dlatego papież 
stwierdził: „czasem zaskakiwała mnie myśl, że niektórym 
bardzo surowym osobom dobrze zrobiłoby poślizgnięcie się, 
ponieważ w ten sposób, uznawszy siebie za grzeszników, 
spotkaliby Jezusa”29.

W tym kontekście nawrócenie podpowiada uczniom 
Jezusa, że należy zabiegać nie o chwałę własną, lecz o chwa-
łę Boga30. Zabieganie o chwałę Boga nie jest proste. Wymaga 
przede wszystkim odwagi. W takiej perspektywie Franciszek 
apelował do młodzieży świata w Brzegach: „I wy jesteście 
szansą dla przyszłości. Miejcie odwagę uczyć nas, że łatwiej 
jest budować mosty, niż wznosić mury! Potrzebujemy uczyć 
się tego”31. Papieskie podejście do miłosierdzia staje się za-
chętą do budowania jedności, nowego sposobu rozmawia-
nia i prowadzenia dialogu32, w duchu pokory i zrozumienia. 

27 Por. R. Nęcek, Komunikacja i bliskość. Franciszkowe przesłanie do 
świata w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016, „Społe-
czeństwo” 2017, nr 1, s. 42.

28 Por. Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga…, dz. cyt., s. 45.
29 Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga…, dz. cyt., s. 98.
30 Por. Franciszek, Marzy mi się Kościół niespokojny. Podczas spotkania 

z uczestnikami Kongresu Kościoła we Włoszech (Florencja, 10.11.2015), 
„L’Osservatore Romano” 2015, nr 12, s. 34.

31 Franciszek, Nic nie usprawiedliwia przelewu bratniej krwi, s. 27.
32 Por. Franciszek, Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie, s. 9.
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Takiego właśnie usposobienia jest młodzież, która miłosier-
dziu nadaje nieustanny powiew świeżości i młodości33.

Dobry przekaz
Papież Franciszek zauważył, że w miłosiernej komuni-

kacji ważny jest dobry przekaz, który „pomaga nam zbliżyć 
się do siebie i lepiej poznawać się wzajemnie, coraz bardziej 
jednoczyć”34. Jednak dobry przekaz to taki, który opiera się 
na komunikacji prawdy, a tam, gdzie brak prawdy, tam też 
brak szacunku dla ludzi, bo czyż można kochać bliźnich, 
okłamując ich? Pytanie o prawdę nie jest pytaniem przy-
padkowym, współczesna kultura straciła zdolność dostrze-
gania w świecie Boga, a co za tym idzie, coraz częściej nie 
zauważa człowieka35. Dlatego przypomnienie o więzi wiary 
z prawdą w przekazie „jest dziś bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebne, właśnie z powodu kryzysu prawdy, jaki prze-
żywamy”36. Tymczasem komunikować to dawać, to oka-
zywać szacunek37, to wypowiadać słowa prawdziwe. Mając 
tego świadomość, Franciszek wyróżnia dwa rodzaje parodii 
chrześcijaństwa – chrześcijaństwo rozwodnione i chrześci-
jaństwo wściekłe38.

33 Por. R. Nęcek, Komunikacja i bliskość…, dz. cyt., s. 42.
34 Franciszek, Przekaz w służbie kultury spotkania. Orędzie na 48 Świa-

towy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24.01.2014), „L’Osservatore 
Romano” 2015, nr 2, s. 6.

35 Por. Franciszek, enc. Lumen fidei, nr 17.
36 Franciszek, enc. Lumen fidei, nr 25.
37 Por. Franciszek, Młodzi muszą mieć skrzydła i korzenie. Wideo-

konferencja z uczniami z pięciu krajów świata (4.09.2014), „L’Osservatore 
Romano” 2014, nr 10, s. 24.

38 Por. R. Nęcek, Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża 
Franciszka, dz. cyt., s. 85.
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Chrześcijaństwo rozwodnione to przejaw zwietrzałej 
soli. Chrześcijanie rozwodnieni przypominają „rozcieńczo-
ne wino, nie wiadomo, czy są chrześcijanami, czy ludźmi 
świata, podobnie jak w przypadku rozcieńczonego wina – 
nie wiadomo, czy jest winem, czy wodą! Jest to smutne!”39. 
Natomiast chrześcijaństwo wściekłe i sfrustrowane to 
chrześcijaństwo zazdrości i zawiści. Franciszek przestrze-
ga przed Kościołem ludzi wściekłych, „ciągle złoszczących 
się jeden na drugiego, mamy zawsze jakiś powód do złości. 
To prowadzi do smutku i goryczy: nie ma radości”40. W tym 
kontekście trudno o dobry przekaz. Co więcej, trudno 
o przekaz miłosierdzia41. Nie mogą więc dziwić papieskie 
pytania: „Czy odnosimy się do siebie jak bracia i siostry? Czy 
też się osądzamy, obmawiamy jedni drugich, pielęgnujemy 
każdy swój «ogródek», czy też dbamy jedni o drugich? To są 
pytania o miłość”42. To są pytania o dobry przekaz.

Miłosierdzie komunikacją

Miłosierdzie to jedno z ulubionych słów papieża 
Franciszka. W sposób nierozłączny związanie jest ze sło-
wem „komunikacja”. Co więcej, miłosierdzie ze swej natury 
staje się komunikacją, gdyż prowadzi nie do izolacji, lecz do 

39 Franciszek, Wino czy woda? (31.08.2014), „L’Osservatore Romano” 
2014, nr 8–9, s. 60.

40 Franciszek, Bądźcie kreatywni, otwarci na Ducha Świętego. Spotkanie 
z kapłanami w Kaplicy Palatyńskiej Pałacu Królewskiego (Caserta, 26 
i 28.07.2014), „L’Osservatore Romano” 2014, nr 8–9, s. 38.

41 Por. Franciszek, Przekaz w służbie kultury spotkania, s. 8.
42 Franciszek, Sekret żydowskiej dziewczyny (23.10.2013), „L’Osser-

vatore Romano” 2013, nr 12, s. 38.
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otwarcia się na Boga, świat i człowieka43. Oznacza to, że ko-
munikacja stanie się nośnikiem Bożej mocy, gdy wyrażać się 
będzie w edukacji miłosierdzia i polityce miłosiernej.

Edukacja miłosierdzia
Podczas spotkania z duchowieństwem w sanktuarium 

św. Jana Pawła II w Krakowie Franciszek podkreślił, że mi-
łosierdzie działa jedynie tam, gdzie jest otwartość i budowa-
nie mostów44. Nie jest to jednak takie oczywiste w świecie 
dorosłych, skoro papież prosił młodzież, aby uczyła świat, 
jak budować mosty. Dlatego „potrzebujemy się uczyć tego. 
A wszyscy razem prosimy, abyście od nas wymagali podą-
żania drogami braterstwa”45. Słowa papieskie są niezwykle 
aktualne, gdyż chrześcijaństwo bez solidnej edukacji bę-
dzie niezwykle zubożone. Z drugiej jednak strony głosze-
nie oznacza coś więcej niż tylko uczenie. Głoszenie oznacza 
potwierdzanie, komunikowanie i przekazywanie swoim ży-
ciem prawd, które się głosi. Nie chodzi więc o samo zimne 
przesłanie prawd doktrynalnych, ale nade wszystko o przy-
bliżanie ludziom własnego aktu wiary46. Z tej racji naucza-
nie kościelne prawd katechetycznych nie może nikogo wy-
kluczać. Co więcej, edukowanie musi wziąć pod uwagę różne 
skomplikowane wyzwania i różne rytmy życia47.

43 Por. Franciszek, Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie, s. 8.
44 Por. Franciszek, Zapisujmy życiem karty Ewangelii miłości. Homilia 

podczas Mszy świętej dla kapłanów, seminarzystów i osób konsekrowanych 
(30.07.2016), „L’Osservatore Romano” 2016, nr 7–8, s. 24.

45 Franciszek, Nic nie usprawiedliwia przelewu bratniej krwi, s. 27.
46 Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, Kraków 2013, s. 42.
47 Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, dz. cyt., s. 45.
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Nie ulega wątpliwości, że obecny papież jest nade 
wszystko człowiekiem praktyki, który nie znosi żadnych 
wersji ideologizacji wiary. Najbliższy z grona poprzedników 
jest dla niego Paweł VI. Komunikatywny styl Franciszka – 
w dużej mierze oparty na encyklice Ecclesiam suam – zakłada 
w ewangelizacji łagodność i miłosierdzie48. Warto zauważyć, 
że w nauczaniu Franciszka wiara nie jest „owocem prozeli-
tyzmu; rozwija się jednak dzięki wierze i miłości osób nio-
sących Ewangelię, które są świadkami Chrystusa”49. W tym 
kontekście papież zdaje sobie sprawę z tego, że Kościół 
przestał być dla wielu ludzi jedynym i głównym punktem 
odniesienia50. Nie oznacza to jednak, aby zatopić się w me-
lancholię „nacechowaną klimatem tango i wydźwiękiem 
słów «tak nie pójdzie, tak się nie da»; odrzućmy ją, by poko-
nać proroków nieszczęścia, którzy już w trakcie drogi czują 
się starzy i zmęczeni”51.

Polityka miłosierna
Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu 2016 r. zwrócił uwagę na sposób 
komunikowania się polityków. Głównym ich zadaniem jest 
troska o rozwój dobra wspólnego, a jednym z narzędzi jego 
realizacji jest dialog. W tym kontekście dialog staje się me-
todą istnienia, lecz nie ze względu na przebiegłą strategię, 
ale z uwagi na wierność swojej misji. Dlatego Franciszek 

48 Por. Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, dz. cyt., s. 38–39.
49 Franciszek, Kościół misyjny świadkiem miłosierdzia. Orędzie na Świa-

towy Dzień Misyjny 2016 roku, „L’Osservatore Romano” 2016, nr 6, s. 5.
50 Por. W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, War-

szawa 2015, s. 126.
51 Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, dz. cyt., s. 46.



154 · ks. dr hab. Robert Nęcek

przypomniał o prowadzeniu polityki ponadpartyjnej pole-
gającej na podejmowaniu poważnych konstruktywnych roz-
mów opartych na prawdzie i promowaniu wartości ponad-
czasowych52.

Nieprzypadkowo więc papież w przemówieniu skiero-
wanym pod adresem polskich władz na Wawelu zauważył, 
że dialog nie jest realny, „jeśli każdy nie wychodzi od swojej 
tożsamości”53. Ojciec święty dodaje, że własną tożsamość 
buduje się na dwóch rodzajach pamięci: pozytywnej i ne-
gatywnej. Pamięć pozytywna buduje na wysławianiu Boga 
i pomaganiu bliźnim. Natomiast pamięć negatywna obse-
syjnie koncentruje się jedynie na złu, „zwłaszcza na złu po-
pełnionym przez innych”54. Tymczasem pamięć pozytywna 
musi wziąć górę nad doświadczeniem zła55.

Mając świadomość tego, że język debaty publicznej co-
raz częściej staje się językiem krzywdzących ocen, pomó-
wień i insynuacji, papież zaapelował do polityków i mediów: 
„apeluję zwłaszcza do tych, na których spoczywa odpowie-
dzialność instytucjonalna, polityczna oraz kształtowanie 
opinii publicznej, aby zawsze czuwali nad sposobem wyraża-
nia się odnośnie do tych, którzy myślą czy działają inaczej, 
a także tych, którzy mogli się mylić”56.

52 Por. Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, dz. cyt., s. 325.
53 Franciszek, Trzeba przezwyciężyć lęk, s. 5.
54 Franciszek, Trzeba przezwyciężyć lęk, s. 5.
55 Por. R. Nęcek, Komunikacja i bliskość…, dz. cyt., s. 40.
56 Franciszek, Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie, s. 9.



Zakończenie

Reasumując, trzeba stwierdzić, że komunikacja miło-
sierna w kluczu Franciszka jest jednym z głównych przeja-
wów duszpasterstwa misyjnego. Stanowi konieczną odnowę 
form wyrazu, aby „można było przekazywać współczesnemu 
człowiekowi ewangeliczne orędzie w jego niezmienionym 
sensie”57. Chodzi o to, że miłosierdzie jest komunikacją, 
a komunikacją skutkuje wtedy, kiedy staje się miłosierna.

57 Franciszek, adhort. apost. Evangelii gaudium, nr 41.
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