
Tweetując z Bogiem 
MAKSYMILIAN NAGALSKI   2018-06-05 

 

 

 

 
2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu. 

Kościół stara się trafić do młodych ludzi różnymi, coraz nowszymi kanałami. 
Tym razem ewangelizacja za pomocą Twittera przerodziła się w ogromny 
projekt – powstała darmowa aplikacja umożliwiająca „tweetowanie z 
Bogiem”.  

  
Autorem przedsięwzięcia jest ksiądz Michel Remery, były wikariusz jednej z 
holenderskich parafii. Od początku swojej posługi pracował głównie z młodzieżą i 
studentami, co pozwoliło mu na zrozumienie potrzeb tej grupy i umiejętne 
wykorzystanie współczesnych mediów do ewangelizacji. Dzięki swoim działaniom 
stał się członkiem komisji doradczej ds. nowych mediów i młodzieży przy 
watykańskim biurze ds. Internetu. Obecnie jest wicesekretarzem Rady Konferencji 
Episkopatów Europy i pełni w niej funkcję sekretarza Komisji ds. Komunikacji 
Społecznej.  

https://misyjne.pl/author/maksnagalski/


 

Zdjęcie: ksiądz Michel Remery u Papieża, fot: Facebook. 

Jedną z głównych zalet aplikacji jest możliwość znalezienia odpowiedzi na 
najbardziej nurtujące i najczęściej zadawane pytania dotyczące wiary katolickiej. 
Pierwotnie były one zadawane ks. Michelowi właśnie za pomocą Twittera. Całość 
przypomina zakładkę FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane 
pytania) znaną z większości stron internetowych. Znajdujemy interesujące nas 
pytanie, do którego przypisana jest wyczerpująca, ale zazwyczaj krótka 
odpowiedź. W aplikacji znajdziemy też dłuższe teksty poruszające tematykę taką 
jak stworzenie świata, sens i symbolikę liturgii czy nawet „Dlaczego modlitwa bywa 
tak trudna, a nawet nudna?”.  

Oprócz zakładki „pytania i odpowiedzi” aplikacja ma dział „Zrozum Mszę św. i 
uczestnicz w niej w dowolnym miejscu”, gdzie możemy znaleźć teksty Mszy św. w 
różnych językach. Twórcy przekonują: „Odtąd zawsze i wszędzie, nawet nie 
znając miejscowego języka, będziesz mógł w należyty sposób uczestniczyć we 
Mszy św”.  

W „Skarbcu katolickich modlitw” znajdziemy rozwiązanie osobistych problemów z 
modlitwą. Aplikacja pozwala dobrać odpowiednią formę modlitwy, a także zbiera 
te najbardziej popularne przetłumaczone na różne języki. Dzięki temu już nigdy 
nie poczujemy się wyobcowani w gronie osób modlących się w innym języku.   



  

Projekt to nie tylko sama aplikacja. Ks. Michel Ramery napisał książkę o takim 
samym tytule, która została wydana w Polsce nakładem Edycji św. Pawła. Jak 
tłumaczy autor, „Książka nie ma na celu wyjaśnienia wiary w sposób kompletny, 
ale chce zainicjować dialog, pomóc w refleksji, oczywiście mamy świadomość, że 
jeden tweet nie jest w stanie wyrazić wszystkiego”. Pozycja nie ogranicza się do 
280 znaków tekstowych na każdy temat, ale poszerza odpowiedzi na każde 
pytanie na dwóch stronach. Początkowo została wydana w dwóch częściach, 
jednak ze względu na spore zainteresowanie powstały ich aż cztery!    

Nawet sam Papież Franciszek uznał projekt „Tweetując z Bogiem” za bardzo 
ważny. Błogosławiąc go, położył rękę na jednej z książek i przez chwilę pomodlił 
się za wszystkich ludzi, którzy będą czytać te treści w poszukiwaniu prawdy w 
swoim życiu.  

Original article: https://misyjne.pl/tweetujac-z-bogiem/ 
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