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Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie

Kościół zjednoczony z Chrystusem, żywym ucieleśnieniem Boga Miłosierne-
go jest powołany bowiem do życia miłosierdziem, jako znakiem rozpoznawczym 
całego swego istnienia i działania. To, co mówimy i jak mówimy, każde słowo 
i każdy gest powinien móc wyrazić współczucie, czułą troskę i przebaczenie Boga 
dla wszystkich. Miłość ze swej natury jest komunikacją, prowadzi do otwarcia się 
a nie do izolowania się. A jeśli nasze serca i nasze działania są inspirowane przez 
miłość, przez Bożą miłość, to nasza komunikacja będzie nosicielem Bożej mocy. 

Jesteśmy powołani, aby jako dzieci Boże komunikować się ze wszystkimi bez 
wyjątku. Tym bardziej, że właściwością języka i działania Kościoła jest przeka-
zywanie miłosierdzia, aby poruszyć serca ludzi i wspierać ich w drodze do pełni 
życia, którą Jezus Chrystus, posłany przez Ojca, przyszedł przynieść wszystkim. 
(...) Komunikacja ma moc budowania mostów, sprzyjania spotkaniu i integracji 
ubogacając w ten sposób społeczeństwo. (...) Chciałbym wszystkich zachęcić do 
myślenia o ludzkim społeczeństwie nie jako przestrzeni, w której obcy rywalizują 
i starają się dominować, ale raczej jako o domu lub rodzinie, gdzie drzwi są za-
wsze otwarte i którego mieszkańcy starają się wzajemnie akceptować. 

Dlatego istotne znaczenie ma wysłuchanie. Komunikowanie oznacza dziele-
nie się, a dzielenie się wymaga wysłuchania, akceptacji. Wysłuchanie to znacznie 
więcej niż słuchanie. Słuchanie dotyczy dziedziny informacji; natomiast wysłu-
chanie odwołuje się komunikacji i wymaga bliskości. Wysłuchanie pozwala nam 
podjąć właściwą postawę, opuszczając spokojną kondycję widzów, użytkowni-
ków, konsumentów. Wysłuchanie oznacza również zdolność dzielenia się pyta-
niami i wątpliwościami, przemierzenie jakiejś drogi obok siebie, wyzwolenie się 
z wszelkiej pyszałkowatości wszechmocy i pokorne oddanie swoich umiejętności 
i darów na służbę dobra wspólnego. Wysłuchanie nigdy nie jest łatwe. Czasami 
bardziej wygodne jest udawanie głuchych. (...)

Komunikacja, jej miejsca i jej narzędzia doprowadziły do poszerzenia hory-
zontów dla wielu osób. Jest to dar od Boga, a także wielka odpowiedzialność. 
Lubię nazywać tę władzę komunikacji „bliskością”. Spotkanie pomiędzy komu-
nikacją a miłosierdziem jest owocne na tyle, na ile rodzi bliskość, która otacza 
troską, pociesza, uzdrawia, towarzyszy i wyprawia święto. W świecie podzielo-
nym, rozdrobnionym, spolaryzowanym, miłosierne komunikowanie się oznacza 
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przyczynianie się do dobrej, wolnej i solidarnej bliskości między dziećmi Boga 
i braćmi w człowieczeństwie.
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