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Twoje pytania 
 
Masz pytania na temat wiary? Jesteś 
niewierzący i ciekawi Cię to, w co 
wierzą katolicy? Wychowałeś się w 
wierze chrześcijańskiej i nie wiesz, do 
kogo kierować nurtujące Cię pytania? 
Nie jesteś sam! Jest wielu ludzi, którzy 
zadają sobie pytania dotyczące wiary. 
Na szczęście pytania te nie są bez 
odpowiedzi! 
 
Początek 
 
Tweetując z BOGIEM (#TwGOD) ma swój początek w Lejdzie (Holandia), 
gdzie ks. Michel Remery rozmawiał z młodymi ludźmi o nurtujących ich 
pytaniach dotyczących wiary katolickiej. Swoje pytania kierowali do niego 
bezpośrednio po nabożeństwach, a także za pomocą nowych mediów takich 
jak Twitter czy Facebook. W ciągu wielu wieczornych spotkań młodzi ludzie 
rozmawiali o interesujących ich kwestiach wiary między sobą i ze swoim 
księdzem. Mogli zadać każde pytanie i żaden temat nie stanowił tabu. 
 
Logika wiary 
 
Celem tych rozmów było nie tylko znalezienie odpowiedzi na pytania, ale 
przede wszystkim refleksja nad ich uzasadnieniem. W ten sposób ci młodzi 
ludzie odkryli, że wiara katolicka jest o wiele bardziej logiczna, niż wielu z 
nich sądziło. Podsumowania odpowiedzi, napisane wspólnie z młodzieżą, 
dały początek publikacji Tweetując z BOGIEM, przetłumaczonej na kilka 
języków. Aplikacja #TwGOD przekierowuje czytelnika bezpośrednio ze 
strony w książce do właściwej sekcji na stronie internetowej #TwGOD, gdzie 
znaleźć można więcej informacji na dany temat. 



 
Książka 
 
Książka Tweetując z BOGIEM została najpierw wydana w dwóch częściach, 
które następnie połączono w jeden poręczny tom. Cztery części książki 
poruszają kolejno następujące zagadnienia: 
 
Część 1 – Tweety o Bogu, początku i końcu: pytania o rdzeń wiary, 
stworzenie, Pismo Święte i stosunek Boga do ludzi. 
  
Część 2 – Tweety o Kościele, jego genezie i przyszłości: pytania o początki 
i historię Kościoła i jego obecność we współczesnym świecie. 
  
Część 3 – Tweety o Tobie i Bogu, modlitwie i sakramentach: pytania o 
modlitwę i trudności z nią, rolę kościoła-świątyni w naszym życiu oraz 
znaczenie liturgii i sakramentów. 
  
Część 4 – Tweety o życiu chrześcijańskim, wierze i etyce: życie 
chrześcijanina, wybory, jakich musisz dokonywać jako chrześcijanin, w tym 
trudne zagadnienia takie jak seks, praca, powołanie i problemy natury 
etycznej. 
 
Adresaci 
 
Książka #TwGOD oferuje pomoc tym, którzy chcą wzrastać w wierze i swojej 
relacji z Jezusem. Pozwala zrozumieć podstawy wiary w Boga w oparciu o 
Pismo Święte i nauczanie Kościoła. Książka może posłużyć za punkt wyjścia 
do dyskusji w grupach, jako pomoc w pogłębianiu wiary i wiedzy zdobytej na 
kursie dla początkujących. Może też stanowić przydatny podręcznik dla osób 
przygotowujacych się do przyjęcia wiary katolickiej, a także dla rodziców 
dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej i bierzmowania. 
 
Zamów książkę: http://www.edycja.pl/produkty/zapowiedzi/tweetujac-z-
bogiem-tom-1-wielki-wybuch-biblia-wyprawy-krzyzowe-czysciec 
 
Original article: http://www.kdm.org.pl/deoprofil/news-74.php 


