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Komunikacja po ?wiadectwie ?ycia

S?owa Papie?a Franciszka, cho? skierowane do pracowników mediów, dotycz? ka?dego z nas.
W dzisiejszym ?wiecie przekazywanie informacji jest udzia?em ka?dego. Warto jednak
zatrzyma? si? chwil? i zada? sobie pytanie, jak ja przekazuj? informacje. Pomo?e w tym lektura
s?ów Papie?a do pracowników watyka?skich mediów, oraz fragmenty tekstów Chiary Lubich na
temat komunikacji.
„Przygotowane przemówienie wr?czam wam do osobistej lektury i refleksji, a teraz chcia?bym
mówi? do was o tym, co nosz? w sercu na temat komunikacji” – Tak Papie? Franciszek
rozpocz?? audiencj? watyka?skiej Dykasterii ds. Komunikacji. By?o obecnych oko?o 400
pracowników.
Przemówienie Papie? rozpocz?? od wskazania, ?e komunikacja jest pragnieniem samego
Boga, który wchodzi w relacj? ze sob? Samym w tajemnicy Trójcy ?wi?tej i w relacj? z
cz?owiekiem, a wi?c komunikuje si?. Komunikacja wobec tego, to zaczerpni?cie z samej istoty
Boga, by dzia?a? jak On, nie pozostawa? samemu, ale komunikowa? si?, ukazywa? kim si?
jest, co si? my?li o prawdzie, sprawiedliwo?ci, pi?knie i dobru.
Papie? podkre?li?, ?e tak rozumiana komunikacja musi by? ?wiadectwem. Dlatego lepiej nie
komunikowa? si?, je?eli pozostaje si? tylko na poziomie prawdy bez pi?kna i dobra. Autentyczna
komunikacja zawiera w sobie wymiar m?cze?stwa, które jest ?wiadectwem. Papie? przestrzeg?
przed zamykaniem si? w sobie i przed obaw?, ?e jeste?my ma?? trzódk?.
Ewangelizujmy ?wiadectwem
„Jest nas niewielu. Ale nie niewielu w rozumieniu tych, którzy si? broni?, bo jest ich ma?o, a
nieprzyjaciel wielki. Jeste?my mali jak zaczyn, jak sól: to jest powo?anie chrze?cijanina! Nie
wstydzi? si? tego, ?e jest nas niewielu i nie my?le?: «Nie, Ko?ció? przysz?o?ci to b?dzie Ko?ció?
wybranych» – w ten sposób mo?na wpa?? w herezj?. W ten sposób zatraca si? chrze?cija?sk?
autentyczno?? – podkre?li? Ojciec ?wi?ty. – Jeste?my Ko?cio?em mniejszo?ciowym, ma?ym,
ale jak zaczyn. To powiedzia? Jezus. Tak jak sól. Rezygnacja w kulturowej pora?ce –
pozwólcie, ?e tak to nazw? – pochodzi od z?ego ducha, nie od Boga. To nie jest duch
chrze?cija?ski, narzekanie w rezygnacji. I to jest druga rzecz, któr? chc? wam powiedzie?: nie
l?kajcie si?. Jest nas niewielu? Tak, ale z duchem misyjnym, aby inni zobaczyli, kim jeste?my,
ze ?wiadectwem. ?w. Franciszek z Asy?u, kiedy wysy?a? swoich braci, aby g?osili Ewangeli?
mówi?: «G?o?cie Ewangeli?, a je?eli b?dzie to konieczne, to tak?e s?owami», czyli ?wiadectwo
na pierwszym miejscu. ”
Papie? podkre?li? tak?e, ?e w przekazie informacji nale?y przej?? od kultury zb?dnych
przymiotników, do teologii rzeczownika, gdzie b?dzie zawarta czysta rzeczywisto??.
Komunikacja niech b?dzie surowa, ale pi?kna
„I to jest misj? komunikacji: mówi? o tym, co jest rzeczywiste, bez s?odzenia przymiotnikami.
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«To jest rzecz chrze?cija?ska» – po co mówi?: autentycznie chrze?cija?ska? Jest chrze?cija?ska
i to wystarcza! Tylko fakt, rzeczownik: chrze?cijanin, to wystarczaj?co mocne. Przechodzi? od
kultury przymiotnikowej do teologii rzeczownika. I wy powinni?cie to robi? – zach?ca?
pracowników Dykasterii ds. Komunikacji Papie?. – Kultura przymiotnikowa wesz?a tak?e do
Ko?cio?a i my wszyscy, którzy jeste?my dla siebie bra?mi, zapominamy o tym. Wasze
komunikowanie niech b?dzie surowe, ale pi?kne: pi?kne nie dzi?ki ozdobnikom, «rokokowe»,
gdy? pi?kno nie ma takiej potrzeby; pi?kno objawia si? samo w sobie, przez to, ?e takim jest,
bez wisienki na torcie. Uwa?am, ?e tego musimy si? nauczy?.”
Papie? Franciszek, Watykan, 23.09.2019.
Chiara Lubich wielokrotnie mówi?a do cz?onków Ruchu o komunikacji, okre?lanej jako kolor
fioletowy, a która stanowi istotny element ?ycia Idea?em jedno?ci. Jej s?owa wpisuj? si? w to,
co mówi? Papie?. Oto kilka fragmentów z tekstu pochodz?cego z 2002 roku.
“Wzór”.
Co jest wzorem doskona?ego koloru fioletowego1[komunikacji], podobnie jak wszystkich innych
aspektów, mo?na zrozumie? patrz?c na ?ycie Trójcy ?wi?tej, w której ta komunikacja jest
doskona?a. Mo?emy to zrozumie? dzi?ki Jezusowi, który zwracaj?c si? do Ojca, powiedzia?:
“Wszystko co moje jest Twoje” (por. J 17,10).
(…)
“Testament Jezusa mówi nie tylko ‘aby byli jedno jak Ja i Ty’, lecz mówi: ‘aby wszyscy byli
jedno’. Nasze fokolare, nasz Ruch by?by zamkni?tym kr?giem, gdyby?my - oprócz jedno?ci nie mieli tak?e powszechno?ci. Je?li znami? uniwersalno?ci nie umacnia naszej jedno?ci, nasza
jedno?? jest fa?szywa. Naszym klasztorem jest ?wiat. Winni?my si? gromadzi?, na pewno,
spotyka? si? - s?owo Ko?ció? pochodzi od zgromadzenie, spotkanie... ale po to, by zgromadzi?
wszystkich”.
(...)
Ale na zako?czenie wybior? …. jedn? my?l ...: Jezus opuszczony, który sta? si? pró?ni?,
niesko?czon? nico?ci? - jest ?renic?, przez któr? Bóg patrzy na ?wiat... - widzi, poniewa?... nie
ma przeszkód, Bóg Ojciec widzi, gdy? Jezus sta? si? nico?ci?... - Jezus opuszczony, który sta?
si? pró?ni?, niesko?czon? nico?ci? - jest ?renic?, przez któr? Bóg patrzy na ?wiat, oraz ?renic?,
przez któr? ?wiat patrzy na Boga - Boga mo?na zobaczy? przez Jezusa opuszczonego. Dlatego
by? On najwi?kszym, boskim Mistrzem Komunikacji: po??czy? Niebo z ziemi? i ziemi? z
Niebem. On jest wzorem dla nas, którzy pragniemy w pe?ni ?y? “aspektem fioletowym”.
Chiara Lubich, IX temat o duchowo?ci wspólnotowej aspekt VII: “Mi?o?? jednoczy”, 21.09.2002.
1Kolor fioletowy – tak w Ruchu Focolari okre?la si? elementy szeroko rozumianej komunikacji
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