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Spotkanie z autorem i uczestnikami 
nowej ewangelizacji „Tweetując z 
Bogiem” prezentuje, w jakie 
praktyczne działanie zmienia się 
radość i entuzjazm młodych 
katolików, który podziwialiśmy w 
Krakowie podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Zostają z nami na 
Facebooku i na Twitterze. Młodzież z 
Leiden w Holandii chce się z nami 

podzielić tym, co jest dla niej ważne! 
 
Pomysł „Tweetując z Bogiem” pochodzi od księdza Michela Remery’ego z 
diecezji Rotterdam w Holandii, a w jego realizację od początku 
zaangażowana jest młodzież. Na Twitterze i na Facebooku ksiądz Michel 
odpowiadał na pytania i wątpliwości młodych ludzi, którzy przychodzili do 
kościoła, w którym pracował – pod wezwaniem świętego Ludwika w Leiden. 
Pytań było dużo, więc zbiór odpowiedzi na nie przybrał rozmiary książki. 
Zostały wydane dwa tomy pod tytułem Tweeting with God, których treść to 
katechizm dla młodzieży i przewodnik po historii oraz tradycji Kościoła. 
Jednak plan książki i jej naturalny język odróżniają ją od innych 
podręczników religii. W ten sposób geneza przesądziła o formie książki: 
najpierw pytanie, często spontaniczne, a potem odpowiedź, zawarta tylko w 
140 znakach, uzupełniona w druku cytatami i wieloma ilustracjami. 
 
Popularność Tweeting with God w Holandii była zaskakująca, 
przetłumaczono ją więc na angielski i na kolejne języki, także na polski. 
Darmowa aplikacja TwGOD! jest zaproszeniem dla młodych czytelników do 
rozmowy o wierze na Twitterze i na Facebooku. Uczestnikom dialogu nigdy 
nie wyczerpuje się lista pytań. Pracując na Facebooku pod kierunkiem 
księdza Michela, sami budują w Internecie świat swoich wartości, zamiast 
przyjmować zastane. 
 
W rozdziale książki poświęconym praktykowaniu religii ksiądz Michel 
odpowiada na pytanie o umiejętność wybaczania, nie tylko innym, ale także 



sobie. Zachęca, by po dobrej spowiedzi popatrzeć na siebie z perspektywy 
Boga i nigdy nie czuć się gorszym od innych. Ten sam problem poruszył 
papież Franciszek w nauczaniu skierowanym do uczestników Światowych 
Dni Młodzieży, zgromadzonych na Campus Misericordiae podczas Mszy 
Świętej posłania: „Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy i żaden grzech, 
wada, czy błąd nie sprawi, że zmieni swoje zdanie.(…) Bóg jest wierny w 
miłości wobec nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas 
bardziej, niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas bardziej, niż my 
wierzymy w siebie, że zawsze nam «kibicuje», jako najbardziej niezłomny z 
fanów”. (Homilia na Mszy Świętej posłania na Campus Misericordiae, 
31.07.2016 r. cytuję za: Deon.pl i wyd. WAM, str. 53-54) 
 
Holendersko-polski zespół „Tweetując z Bogiem” pracował w jednym z 
ponad stu białych namiotów Centrum Powołaniowego na stadionie Cracovii 
podczas Światowych Dni Młodzieży. Eline i Ilse z Holandii oraz Daria 
odpowiadały na pytania odwiedzających. Ksiądz Michel Remery był 
prelegentem Akademii Boga, jednego z czterech paneli tematycznych 
Centrum Powołaniowego. Licznym odwiedzającym wejście do namiotu 
numer 79 dało pierwszą okazję, by wziąć do ręki książki Tweetując z 
Bogiem. W porównaniu z renomą gospodarzy sąsiednich stanowisk, 
należących do Franciszkanów, Sióstr Dominikanek, czy fundacji „Pomoc 
Kościołowi w potrzebie”, „Tweeting with God” jest zupełną nowością. Dla 
wielu uczestników Światowych Dni Młodzieży to była pierwsza okazja do 
osobistego spotkania z dobrymi znajomymi z Internetu. „Tweetując z 
Bogiem” jednoczy we wspólnym działaniu młodych ludzi Kościoła, dotąd 
rozproszonych, reprezentujących różne kultury, państwa i języki. Książkę 
wydano już między innymi w językach: słoweńskim, rumuńskim, koreańskim, 
a prace nad kolejnymi edycjami trwają. 
 
Ksiądz Michel Remery mówi, że na Kościół holenderski patrzymy zazwyczaj, 
jak na Kościół w kryzysie, a jego doświadczenie współpracy z młodzieżą z 
Leiden przeczy takiej ocenie. Przyznaje, że w porównaniu z pierwszą połową 
XX wieku, kiedy w Holandii było bardzo wielu praktykujących katolików jest 
dzisiaj o wiele gorzej. „W Holandii jest obecnie wielu młodych ludzi, którzy 
nie otrzymali wiary od rodziców. Ale podobny problem staje się udziałem 
kolejnych krajów, a Kościół holenderski może już dać przykład innym, jak 
żyć wiarą w społeczeństwie obojętnym na Chrystusa”. Podkreśla, że spotkał 
wielu młodych ludzi, którzy uczą się wiary i budują osobistą więź z 
Chrystusem w modlitwie, a potem chętnie dzielą się wiarą z osobami wokół 
siebie, zarówno w sensie intelektualnym, jak i duchowym, ponieważ sami 



czerpią z niej radość. Ksiądz Michel uważa, że „nowe pokolenie, dla którego 
wiara jest kwestią osobistego wyboru jest przyszłością Kościoła w Holandii, 
który tak umocniony będzie wzrastał z biegiem lat”. 
  

Halina Czerna 
teatrolog i filozof, opublikowała ponad 50 tekstów o architekturze, 

scenografii, filozofii, m.in. „Architektonie”, „Życiu Duchowym” oraz w 
„Logosie i Ethosie”. 

  
„Tweeting with God” to: 
- książka Tweetując z Bogiem, wydanie dwutomowe (Edycja Świętego 
Pawła 2014) autorstwa ks. dr. Michela Remery’ego 
- bezpłatna Aplikacja #TwGod! do pobrania ze strony 
www.tweetingwithgod.com 
- „fotografie” ilustracji (w książce) oznaczonych logo SCAN udostępniające 
filmy i otwierające linki 
- konta „Tweetując z Bogiem” na Facebooku i na Twitterze dostępne dla 
wszystkich otwartych na dialog 
- grupa młodych ludzi z wielu krajów zjednoczona w projekcie TwGod! 
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Zapraszamy Czytelników „Wzrastania” do zadawania pytań 

księdzu Michelowi Remery. Możecie pytać o dobre 
rozumienie słów Pisma Świętego, o historię Kościoła, 
o znaczenie sakramentów, o zasady etyki katolickiej, 

czyli na każdy 
temat bezpośrednio związany z Bogiem i wiarą. 

Wybrane pytania i odpowiedzi opublikujemy 
w grudniowym numerze Wzrastania. 

Spośród osób, które nadeślą pytania do ks. Michaela 
wylosujemy cztery osoby, do których wyślemy komplety 

książek Tweetując z Bogiem (tom 1 i 2). 
Pytania wysyłajcie na adres: 

redakcja@wzrastanie.pl 
Na pytania czekamy do końca października! 
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