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prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas
Uniwersytet Jagielloński

Współczesne wyzwania społeczno-kulturowe oraz politycz-
ne, a równolegle realizujący się na naszych oczach rozwój 
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych sta-
wiają przed wspólnotą katolicką funkcjonującą w globalnej 
wiosce – rozumianą jako Kościół – nowe możliwości ko-
munikacyjne, a zarazem nowe szanse i zagrożenia w tym 
zakresie. Podczas gdy przez większość dekad poprzedniego 
stulecia można było wskazywać na dystans oraz zauważal-
ną nieufność Kościoła katolickiego wobec zmieniających 
się mediów1, to od momentu wyboru kardynała archidiece-
zji krakowskiej Karola Wojtyły na stolicę piotrową w dniu 
22 października 1978 r. zaczęła konstytuować się nowa ja-
kość w kontaktach i wzajemnych relacjach papiestwa z me-
diami. Karol Wojtyła w momencie inauguracji pontyfikatu 
wypowiedział do zebranych na placu św. Piotra w Rzymie 
wiernych słowa stanowiące motto nadchodzącej zmiany 
w relacjach Kościoła ze światem, w tym także światem me-
diów: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Ta 

1 A. Lewek, Mass-media w służbie ewangelizacji, „Studia Theologica 
Varsaviensia” 1998, nr 2, s. 91.
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wypowiedź Jana Pawła II do wiernych inicjująca jego ponty-
fikat z biegiem czasu uległa poszerzeniu o media, wzbogaci-
ła się o zwrot: „Nie lękajcie się mediów” i stała się motywem 
przewodnim nowej formy komunikacji głowy Kościoła ka-
tolickiego, nowej formy programu duszpasterskiego adreso-
wanego do wiernych, a szerzej – do całej wspólnoty ludzkiej. 
W czasach pontyfikatu Jana Pawła II (1978–2005) medium 
przyciągającym uwagę odbiorców była telewizja. Papież Jan 
Paweł II był świadomy rosnącej siły oddziaływania telewizji 
i świadomie, a zarazem wysoce skutecznie sięgał po ten śro-
dek komunikacji ze wspólnotą wiernych, poszerzając ewo-
lucyjnie kanały docierania do katolików rozproszonych na 
całym świecie2.

Kościół katolicki w świecie mass mediów

Analizując formy komunikacji rozwijanie we wspólno-
cie Kościoła katolickiego na przestrzeni lat, należy wskazać, 
że tradycyjnie kluczowe w tym zakresie było słowo mówio-
ne, a następnie – drukowane. Zauważyć jednak należy, że 
Kościół katolicki, aczkolwiek z pewnym opóźnieniem, zaczął 
sięgać do nowszych narzędzi i technik komunikowania i wy-
korzystywać je w działalności duszpasterskiej3. Dokonywało 
się to nie w sposób skokowy, lecz ewolucyjny, przemyślany; 

2 Więcej na ten temat pisze K. Pokorna-Ignatowicz w pracy Kościół 
w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002.

3 Wnikliwiej analizowali i opisywali: J. Góral, J. Chrapek, Zarys hi-
storii ważniejszych wynalazków z dziedziny masowego komunikowania oraz 
wypowiedzi Kościoła na temat środków społecznego przekazu, [w:] Kościół 
a środki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 197–208.
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starannie śledzono, jakie skutki społeczne i psychologicz-
ne przynosi wprowadzanie do komunikacji duszpasterskiej 
w Kościele katolickim nowych form komunikacyjnych, oraz 
zastanawiano się, czy te zmiany pomagają w utrzymywaniu 
łączności religijnej w obrębie wspólnoty katolickiej.

Kościół zwrócił uwagę na to, że media mogą być przy-
datne w prowadzeniu działalności apostolskiej. Wśród na-
rzędzi, które zaczęto wykorzystywać dla realizacji celów 
apostolskich od 1814 r., znaczące miejsce zajęła prasa wiel-
konakładowa – w 1850 r. zaczęto wydawać, przy poparciu 
papieża Piusa IX, pierwsze czasopismo katolickie „Civilta 
Cattolica”. Począwszy od 1895 r., sięgnięto po film jako na-
rzędzie komunikacji, a rok później, tj. w 1896 r., po radio, 
następnie w 1927 r. weszła telewizja, a w 1960 r. – telewizja 
satelitarna4. Te zmiany następowały stopniowo i początko-
wo towarzyszyły im nieufność i obawa, czy nie przyniosą 
negatywnych skutków dla instytucji Kościoła katolickie-
go, jednakże w perspektywie kolejnych lat nowo wchodzą-
ce w obieg społeczny media przechodziły proces adaptacji 
w obrębie Kościoła katolickiego i stopniowo wprowadzane 
były do procesu prowadzonej ewangelizacji.

Medialny pontyfikat papieża Franciszka

13 marca 2015 r., po wcześniejszej nieoczekiwanej, a za-
razem bezprecedensowej abdykacji papieża Benedykta XVI,  
z pełnienia funkcji głowy Kościoła katolickiego w świecie, 
kardynał Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires 

4 J. Góral, J. Chrapek, Zarys historii ważniejszych wynalazków…, dz. cyt.
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w Argentynie, został wybrany przez Kolegium Kardynalskie 
w Rzymie na jego następcę. Wynik prac konklawe oznajmił 
z loggii bazyliki św. Piotra ponad 100 tysiącom wiernych 
zgromadzonym na placu św. Piotra w Rzymie kardynał 
protodiakon Jean-Louis Tauran, ogłaszając radość wielką: 
„mamy papieża”. Wiadomość tę zgromadzeni wierni przyjęli 
z entuzjazmem, manifestując swe zadowolenie z rozstrzy-
gnięcia dokonanego przez uczestniczących w konklawe 
kardynałów. Wybrany papież przyjął imię Franciszek. To 
jezuita, pierwszy przedstawiciel tej wspólnoty zakonnej na 
stolicy piotrowej. Po ponad 200 latach przerwy kolejny za-
konnik objął najwyższy urząd w Kościele katolickim. To tak-
że pierwszy papież nie pochodzący z Europy, ale z Ameryki 
Południowej.

Franciszek tuż po ogłoszeniu o godz. 19:06 wyniku prac 
konklawe ukazał się na balkonie w Watykanie, nie – jak to 
do tej pory zawsze miało miejsce – w tradycyjnych szatach 
papieskich, ale w zwykłym białym habicie, i powitał zgroma-
dzonych wiernych zwrotem: buona sera, opatrzonym szcze-
rym i szerokim uśmiechem skierowanym do zebranych. 
Wierni entuzjastycznie zareagowali na te gesty, które wów-
czas wydawały się przypadkowe, choć rozbieżne z wielowie-
kową tradycją wystąpień publicznych papieży i w większym 
stopniu wynikające z dynamiki wewnętrznej towarzyszącej 
sytuacji wyboru niż zapowiadające inny styl komunikacyjny 
nowo wybranego papieża. Stało się jednak inaczej.

Nowy styl komunikacji z wiernymi zaczął być konse-
kwentnie wprowadzany przez papieża Franciszka w jego 
wystąpieniach publicznych już bezpośrednio w momencie 
podjęcia przez niego 19 marca 2013 r. posługi piotrowej. 
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Wówczas to w wygłoszonej pierwszej homilii wysłuchanej 
przez blisko 200 tysięcy wiernych zgromadzonych na placu 
św. Piotra, gdzie obecne były także delegacje ze 130 państw 
i która była transmitowana przez media do większości kra-
jów świata, powiedział: „prawdziwą władzą jest służba”, a na-
stępnie zadeklarował, że papież winien „otwierać ramiona, 
aby strzec całego ludu Bożego oraz przyjąć z miłością i czu-
łością całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, 
najmniejszych”. To pierwsze wystąpienie wyraźnie zapo-
wiadało zmiany i przesunięcia akcentów w komunikacji pu-
blicznej głowy Kościoła katolickiego ze wspólnotą wiernych 
z całego świata. Co następnie systematycznie dokonywało 
się i w dalszym ciągu toczy się w tym kierunku.

Papież Franciszek jest fanem komunikacji w sieci. 
Jego obecność na Twitterze jest imponująca. Podczas gdy 
na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił ha-
sło: „Błogosławiona telewizja”, to – parafrazując to okre-
ślenie, do obecnego pontyfikatu Franciszka pasowałoby: 
„Błogosławiona sieć”, bowiem papież jest w niej stale obecny 
i aktywny. Jest nie tylko obecny w mediach społecznościo-
wych, ale przede wszystkim głosi w nich swoje przesłania. To 
pokazuje jego umiejętność komunikowania się ze światem, 
która utrwala jego charyzmę, a może też i budzi zazdrość. 
Tego także nie można bowiem wykluczyć. Papież komunika-
cyjnie zaskakuje, zadziwia i nie każdy jest gotowy do tego, by 
nadążyć za tak niestandardowym stylem komunikacji.

Franciszek dostrzega w mediach, a zwłaszcza w Inter-
necie, szansę na przezwyciężanie podziałów społecznych – 
„może [on] zaoferować większe możliwości spotkania i so-
lidarności między wszystkimi”. W orędziu Przekaz w służbie 
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autentycznej kultury spotkania wygłoszonym 24 stycznia 
2014 r. w ramach Światowego Dnia Środków Społecznego 
Przekazu papież podkreślił, że „W świecie dalej są stare po-
działy, a nawet powstają nowe, jak skandaliczny dystans po-
między luksusem najbogatszych a biedą najuboższych (…) 
Świat cierpi z powodu wielu form wykluczenia, marginaliza-
cji i ubóstwa, a także z powodu konfliktów, w których łączą 
się przyczyny ekonomiczne, polityczne, ideologiczne i nie-
stety także religijne”5. Franciszek proponuje, aby– w celu 
przezwyciężenia podziałów – budować „kulturę spotkania”, 
czyli rozmawiać na tematy ważne, poszukiwać wspólnie 
rozwiązań zaistniałych problemów i podziałów, otwierać 
się na nadchodzące problemy i wyzwania. W kolejnym orę-
dziu, przedstawionym w 2015 r. proponuje, aby miejscem 
dobrych spotkań stała się sieć, która tworzy „środowisko 
digitalne”6.

Sztuka komunikacji papieża Franciszka

Obecnie, po pierwszych latach aktywnego pontyfikatu 
papieża Franciszka, wydaje się to czymś oczywistym, że pa-
pież kontaktuje się ze światem, z wiernymi wywodzącymi 
się z różnych kręgów społecznych, z różnych regionów świa-

5 Franciszek, orędzie Przekaz w służbie autentycznej kultury spotka-
nia (24.01.2014), 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 
http://www.paulus.org.pl/210,oredzia-na-dni-srodkow-spolecznego-
-przekazu (dostęp: 22.10.2017).

6 Franciszek, orędzie Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające śro-
dowisko spotkania w bezinteresownej Miłości (24.01.2015), 49. Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.paulus.org.pl/ore-
dzia-na-dni-srodkow-społecznego-przekazu (dostęp: 23.10.2017).
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ta, z różnych kręgów i wspólnot kulturowych, w sposób za-
sadniczo odmienny niż jego poprzednicy.

Jan Paweł II i Benedykt XVI byli wielkimi poliglotami 
i korzystali na szeroką skalę z tych umiejętności. To poka-
zywało, a zarazem podkreślało różnorodność kulturową 
Kościoła katolickiego. Papież Franciszek zna języki hiszpań-
ski i włoski i świadomie nie powiela stylu komunikowania 
swoich wielkich poprzedników. Przemawia do wiernych 
najczęściej po włosku, po hiszpańsku i wyjątkowo po por-
tugalsku. A jednak – co należy podkreślić – do Rzymu przy-
jeżdżają liczniejsze grupy pielgrzymów i gości, niż to miało 
miejsce w przeszłości, a zainteresowanie papieżem rośnie7. 
Co to oznacza? Znajomość języków obcych w komunikacji 
publicznej jest ważna, ale niewystarczająca. Istotne są także 
gesty, sugestywność wypowiedzi. Papież w swoich wypowie-
dziach często odwołuje się do miłosierdzia, podkreśla po-
trzebę głoszenia go – do tego stopnia, że jego były rzecznik 
prasowy o. Federico Lombardi wskazuje, że głoszenie miło-
sierdzia przez papieża Franciszka jest najbardziej wyrazistą 
cechą jego pontyfikatu i w jego ocenie stanowi wzór „nowej 
ewangelizacji”8.

Utarło się już w dyskursie publicznym określenie „styl 
Franciszka”, w znaczeniu: styl komunikacyjny, sztuka ko-
munikacji papieża Franciszka. Chodzi o zawartość treściową 
przekazów oraz sposób jej artykulacji adresowany do opinii 
publicznej, do wspólnoty wiernych, i nie tylko wiernych, ale 

7 Wypowiedź o. Federico Lombardiego, b. dyrektora Radia Watykań-
skiego i b. dyrektora Telewizji Watykańskiej, na uroczystości wręczenia 
mu doktoratu honoris causa w dniu 24 października 2017 r. na Wydziale 
Teologicznym UKSW w Warszawie.

8 Tamże.
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także do tych, którzy słuchają uważnie papieża Franciszka 
i starają się podążać w ślad za jego przesłaniami i wskazów-
kami. Jego styl komunikowania ma charakter spontanicz-
ny, to nie wyraz jakiejś strategii komunikacyjnej, starannie 
wypracowanej w gronie ekspertów, którą papież realizuje 
w pełnieniu posługi publicznej. Ten styl, czy inaczej sztuka 
komunikacji, wynika z jego postawy duchowej i duszpaster-
skiej. Wyraźnie można w nim dostrzec autentyczność takie-
go zachowania, co powoduje, że jest on wiarygodny w prze-
kazie, a także w odbiorze.

Dostrzegana u Franciszka umiejętność komunikacji wy-
raża się w jego otwartości wobec drugiego człowieka, chęci 
zrozumienia, a zarazem uszanowania odmiennych poglą-
dów i zapatrywań, dialogu z tymi, którzy myślą podobnie, 
jak i z tymi, którzy mają odrębne zdanie na ważne kwestie, 
a także umiejętności zrozumienia sytuacji materialnej, któ-
ra dzieli i dystansuje ludzi względem siebie. Jego styl ko-
munikacji i uwaga skierowana jest głównie na tych, którzy 
usytuowani są na peryferiach, na obrzeżach, z dala od cen-
trów, często żyjący w opuszczeniu, samotności, w biedzie 
i poczuciu braku sensu życia. Zachęca do skierowania uwagi 
współczesnego świata i jego obywateli w stronę „peryferii” 
właśnie. Zmierza w kierunku wyprowadzenia instytucji 
Kościoła poza mury Watykanu i proponuje poprowadzenie 
wspólnoty katolickiej w stronę wzajemnego zwrócenia się 
na siebie i wytworzenia głębokiej, a zarazem autentycznej 
kultury spotkania9. Zaprasza do podjęcia świadomej i uważ-

9 Więcej na ten temat piszą Małgorzata Laskowska i ks. Krzysztof 
Marcyński w przedmowie do pracy przygotowanej pod ich redakcją: 
Sztuka komunikacji według Franciszka. Bliżej – prościej – głębiej, Warszawa 
2016, s. 11–14.
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nej komunikacji we współczesnym Kościele, nawiązania re-
lacji bliskości pomiędzy wiernymi i duchownymi, postuluje 
zniesienie dystansu pomiędzy papieżem a wiernymi, z któ-
rymi się spotyka zarówno indywidualnie, jak i grupowo. 
W tej bliskości wyraża się jego postawa duszpasterska i du-
chowa, bowiem papież Franciszek – w opinii Lombardiego – 
ubezpośrednia komunikację10.

To wielkie i zarazem nowe wyzwania przede wszystkim 
dla wspólnoty wiernych oraz jej przewodników – pasterzy, 
we wzajemnych kontaktach dotyczących wprowadzenia 
w przestrzeni publicznej nowych treści i form komunikacyj-
nych służących wzmocnieniu więzi w ramach współcześnie 
funkcjonujących w różnych regionach świata katolickich 
wspólnot religijnych. Inaczej to wygląda w Afryce, inaczej 
w Australii i Oceanii, Azji, Ameryce Południowej i Północnej 
czy w Europie.

Gdy śledzimy działalność duchownych pracujących 
w misjach realizowanych w różnych miejscach w świecie, 
ich pracę skierowaną na poszerzanie się religijności ludzi 
zamieszkujących regiony usytuowane na peryferiach, ale 
także prowadzoną przez nich pracę organiczną, edukacyjną, 
pionierską w sensie cywilizacyjnym, inaczej odczytujemy 
przesłania papieża Franciszka adresowane do wiernych ży-
jących na peryferiach.

10 Wypowiedź o. Federico Lombardiego na konferencji prasowej 
w dniu 25 października 2017 r. w Warszawie po otrzymaniu doktora-
tu honoris causa przyznanego przez Wydział Teologiczny UKSW. Ojciec 
Lombardini w latach 1973–2017 pełnił różne funkcje związane z obsługą 
medialną papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, m.in. był 
dyrektorem Radia Watykańskiego, dyrektorem Telewizji w Watykanie 
i rzecznikiem prasowym.



226 · prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Peryferie – to jedno ze słów kluczy w języku codziennej 
komunikacji papieża Franciszka z wiernymi. W ich stronę 
kieruje uwagę wiernych żyjących w „lepszym”, a precyzyj-
niej: bogatszym, bardziej rozwiniętym świecie i uwrażli-
wia na problemy słabiej rozwiniętych regionów świata. 
To wyraźnie modernizacyjny nurt w komunikacji papieża 
Franciszka z wiernymi, gdy nawołuje do skromności, umia-
ru, poszanowania uboższych, zrozumienia ich problemów 
i wyjścia im naprzeciw.

Niełatwe są to wyzwania, zwłaszcza na poziomie reali-
zacyjnym, bowiem papież Franciszek podniósł dość wysoko 
poprzeczkę w przekraczaniu dotychczas praktykowanych 
schematów komunikacyjnych i ich zawartości. Signum tem-
poris – można to wyraźnie zauważyć w jego zachowaniu 
w przestrzeni publicznej, ale trudniej za tą zmianą inicjo-
waną w każdym kolejnym wystąpieniu papieża nadążyć, co 
dość łatwo da się zaobserwować. To dylemat wyboru – iście 
w duchu twórcy socjologii, francuskiego myśliciela z okresu 
przełomu XVIII i XIX w. Augusta Comte’a – pomiędzy sta-
tyką a dynamiką społeczną. W którą stronę pójść, aby nie 
utracić więzi ze swoją wspólnotą? Do przodu, skierować 
się w przyszłość czy pozostać w tyle, na obrzeżach? Żaden 
wybór nie jest neutralny w społecznych konsekwencjach 
dotyczących obecności religii w życiu publicznym. Papież 
Franciszek wyraźnie to dostrzega i kieruje uwagę wspólnoty 
wiernych i jej pasterzy w stronę przyszłości, a równocześnie 
dostrzega pogłębiające się rozwarstwienie współczesnych 
społeczeństw żyjących w zróżnicowanych ekonomicznie, 
politycznie i kulturowo regionach świata.
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Wyzwania globalne w ujęciu papieża Franciszka

Globalne wyzwania nie omijają wspólnoty religijnej 
Kościoła katolickiego, co zauważa i podnosi często w swoich 
wypowiedziach papież Franciszek, zwracając uwagę na za-
grożenia dla wspólnoty katolickiej związane z osłabianiem 
się wrażliwości społecznej, zanikiem empatii, obojętnością 
ludzi na los innych. Papież diagnozuje zmiany zachodzące 
wokół nas11, które wyraźnie dostrzega, na których zatrzy-
muje naszą uwagę, a zarazem wskazuje na skutki społeczne 
tych społecznie niekorzystnych zmian, zwłaszcza w sferze 
duchowej, i proponuje proste scenariusze naprawy: więcej 
wrażliwości wobec innych, głównie tych żyjących na obrze-
żach, biedniejszych, odstających do standardów nowocze-
snego świata, postuluje podjęcie dialogu, zbliżenie się do 
tych, którzy odróżniają się od „bogatszego” świata, skiero-
wanie się w ich stronę. To propozycja nowej, niełatwej ścież-
ki duszpasterstwa realizowanego w zmieniającym się i wiru-
jącym świecie.

Dynamika zmian dokonuje się bardzo szybko i pogłębia 
społeczne podziały. Papież Franciszek zatrzymuje uwagę 
wiernych przede wszystkim na przegranych procesu zmiany 
i zaprasza do współpracy w tym zakresie. W wywiadzie, któ-
rego udzielił papież Franciszek dziennikarzowi i pisarzowi 
o lewicowych poglądach Eugenio Scalfariemu, który ukazał 
się 1 października 2013 r. na łamach włoskiego dziennika 

11 Zob. K. Pokorna-Ignatowicz, Medialna aktywność papieża Franciszka 
i nowe wątki w katolickiej doktrynie medialnej, [w:] Nauki o mediach i komu-
nikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, proble-
my, rezultaty, red. A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Warszawa 
2017, s. 473–482.
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„La Repubblica”, podkreśla, że jest to zadanie Kościoła, by 
reagować na problemy współczesnego świata. Powinność tę 
uzasadnia następująco:

Największe zło, jakie zasmuca świat w ostatnich latach, 
to bezrobocie młodych i samotność osób starszych. Starzy 
potrzebują opieki i towarzystwa; młodzi pracy i nadziei, ale 
nie mają ani jednego, ani drugiego. Błędem jest, że przesta-
li już tego szukać. Zostali zmiażdżeni przez teraźniejszość. 
(…) czy można żyć, będąc zmiażdżonym przez teraźniej-
szość? Bez pamięci o przeszłości i bez pragnienia zaistnienia 
w przyszłości przy budowie jakiegoś projektu, jakiegoś jutra 
czy też rodziny? Czy można tak nadal żyć? Według mnie jest 
to najpilniejszy problem, jaki stoi przed Kościołem12.

Jego wrażliwość na kwestie społecznie, nierówności, 
wykluczenie zwraca uwagę, bowiem – w jego odczuciu – 
Kościół katolicki ma wiele do zrobienia w tym zakresie. Nie 
tylko zobowiązany jest do podejmowania zadań na rzecz bu-
dowy wspólnoty religijnej, ale także wzmacniania jej kondy-
cji społecznej i reagowania na pojawiające się zadania w tym 
zakresie.

Refleksje końcowe

Co stanowi o fenomenie komunikacyjnym papieża 
z Argentyny, o tym, że jest on tak wyrazistą postacią me-
dialną, przyciągającą uwagę szerokiej publiczności i skłania-
jącą do refleksji, ale także – co jest nowością – coraz częściej 

12 E. Scalfari, Papież Franciszek. Rozmowy z niewierzącymi, Kraków 
2013, s. 35.



także do polemiki z jego stanowiskiem i wyrażanymi opi-
niami? Papież Franciszek nie obawia się swoich adwersarzy 
i wyrażania odmiennego zdania wobec jego stanowiska, 
zaprezentowania niezgody na przedstawione przez niego 
opinie w sprawie, o którą jest zapytywany. Nie obawia się 
polemiki i nie obraża, gdy się z nią spotyka. W udzielanych 
wywiadach pokazuje, że nie ma ostatniego, rozstrzygające-
go słowa w każdej kwestii, o którą jest wypytywany przez 
dziennikarzy. Natomiast daje czytelny sygnał odbiorcy, po-
lemiście, że poszukuje odpowiedzi na postawione pytanie 
i zaprasza do dialogu, do poszukiwania rozwiązania i wy-
pracowania wspólnego stanowiska, do budowania kultury 
spotkania i dialogu między ludźmi. A więc przybliża się do 
wiernych coraz bardziej, jak najbardziej. I to w sposób szcze-
gólny stanowi o wielkiej sile i charyzmie pontyfikatu papie-
ża Franciszka.
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