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Wprowadzenie 

Określenie wpływu, jaki mają nowe media na wciąż kształtującą się religij-
ność młodych katolików, nie jest łatwe. Nowe media, do których zaliczamy 

Internet, multimedia komputerowe, gry komputerowe, wywierają ogromny 
wpływ na młodego człowieka. Dzięki atrakcyjnym treściom i ciekawej formie 
przyciągają uwagę, przez co absorbują jego czas. Poprzez selektywność poru-
szanych tematów nadają pewnym wydarzeniom czy przedmiotom odpowiedni 
status i rangę. Internet, będący często jedynym źródłem informacji, w istotny 
sposób wpływa na opinie i przekonania młodych osób, kształtując tym samym ich 
zachowanie. Pod pojęciem „nowych mediów” kryje się również nowy model ko-
munikacji kulturowej, który różni się od poprzedniego na niemal każdym etapie 
komunikowania – od nadawania, przez przetwarzanie, po odbieranie informacji. 
Komunikacja w erze nowych mediów nie zna problemów związanych z barierą 
czasu, przestrzeni czy innymi kulturowymi przeszkodami, jak np. nieznajomość 
obcego języka (strony WWW oferujące usługi translatorskie). Młode pokolenie 
doskonale odnajduje się w środowisku nowych mediów, więc stanowią one 
w pewien sposób instytucję odpowiedzialną za socjalizację dzisiejszych młodych. 

Ze względu na naturę zjawisk społecznych trudno jednoznacznie wskazać 
związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy faktami. Na zmiany zachodzące w re- 
ligijności młodych osób wpływ ma wiele czynników. Mając oczywiście na uwa-
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dze niedoskonałość, jaka wiąże się z wnioskowaniem w naukach społecznych, 
można stwierdzić, że nowe media, a zwłaszcza Internet, wpływają na religijność 
młodych osób. 

Zmiany w religijności Polaków można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. 
Mają one zarówno charakter jakościowy, jak i ilościowy. Zmiany ilościowe doty-
czą zmienności tendencji poszczególnych parametrów religijności na przestrzeni 
czasu, zaś zmiany jakościowe – tych płaszczyzn, których statystyczne badania 
nie potrafią ująć, gdyż są one związane z pojawiającymi się nowymi wzorcami 
religijnymi. 

Naturalną reakcją na zmiany zachodzące w religijności Polaków są próby ich 
opanowania, czyli kontroli, przez instytucjonalny Kościół. Zmiany te mogą być 
programowane, mieszczące się w koncepcji przemian religii, oraz niezależne od 
Kościoła, wymykające się jego kontroli. Do pierwszych można zaliczyć zmiany 
zgodne z postanowieniami Soboru Watykańskiego II, natomiast drugie dotyczą 
wszelkich form subiektywizacji religii czy spadku parametrów religijności, będą-
cych skutkiem ogólniejszych przemian, mieszczących się w nurcie postmoder-
nizmu (Grotowska 1999: 56–60). 

Janusz Mariański zauważa, że młodzież polska znajduje się w polu napięć 
między sekularyzacją a ewangelizacją. Naciski ze strony instytucjonalnego Kościo-
ła oraz te związane z sekularyzacją i laicyzacją sprawiają, że religijności młodych 
nie da się opisać w kategoriach jednorodnego faktu społecznego. W konse-
kwencji tych sprzecznych oddziaływań społeczno-kulturowych należy przyjąć 
„wielościeżkową” interpretację procesów przemian w religijności młodzieży 
polskiej (Mariański 2010: 39). Przemiany, które będą przedmiotem niniejszego 
tekstu, podążają ścieżką ewangelizacji i mają wymiar jakościowy. 

1. Wyjaśnienie pojęć 

Pisząc o młodym pokoleniu, należy wskazać, co jest rozumiane pod tym poję-
ciem i jak została wyznaczona ta kategoria. Edward Ciupak zwraca uwagę na 
pięć sposobów stosowania pojęcia „młode pokolenie” w naukach społecznych. 
Po pierwsze, młode pokolenie może być wyróżniane na podstawie dychoto-
mii dziecko – rodzic. Po drugie, ze względu na konflikt „młodego” i „starego” 
pokolenia. Kolejne sposoby uwzględniają podział ról społecznych przodków 
i potomków oraz wyróżniają kryterium historyczne, datę czy okres. Ostatni ze 
sposobów, który również został przyjęty w tej pracy, to wyróżnienie młodego 
pokolenia jako jednego z trzech pokoleń żyjących w ramach jednego stulecia. 
Koncepcja ta opiera się na założeniu, że każdy rodzic jest przeciętnie starszy od 
swojego dziecka o 33 lata. Według Edwarda Ciupaka każde z trzech pokoleń jest 
wyznaczone wieloma zmiennymi. Ich społeczne znaczenie zależy głównie od 
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ustroju społeczno-politycznego, od typu panującej kultury, a także od poziomu 
techniki i sposobu, w jaki dane społeczeństwo zaspokaja swoje podstawowe 
potrzeby (Ciupak 1984: 14–15). 

Dzisiejsze młode pokolenie, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie pamięta 
czasów PRL, wychowywało się w zupełnie innym ustroju społeczno-politycz-
nym, co ma przełożenie na wiele aspektów życia. Kultura, w której ono obecnie 
dorasta, coraz bardziej przypomina wzorce zachodnie. Dojrzewanie młodego 
pokolenia zbiegło się również, co najważniejsze, z rozwojem Internetu w Polsce. 
W pierwszych latach XXI wieku na rynku pojawiły się oferty taniego dostępu do 
Sieci i jest to okres, w którym wzrosła liczba użytkowników Internetu. W Polsce 
do 1994 r. Internet był prawie wyłącznie siecią akademicką [1]. Liczba jego 
użytkowników zaczęła rosnąć dopiero po około 10 latach od „debiutu” Internetu 
w Polsce. W 2001 r. dostęp do niego miało 9,9% Polaków i kolejno w latach: 
2004 – 32,53%, 2006 – 44,58%, 2008 – 53,13%, a w lipcu 2011 r. – 64,88% Pola- 
ków [2]. 

Pokolenie dzisiejszych młodych, zarówno w języku potocznym, jak i w litera-
turze naukowej, zyskało wiele określeń mających związek z wirtualnym światem. 
W języku potocznym nazywane jest „pokoleniem Neostrady”, „dziećmi Google”, 
„pokoleniem kciuka”, zaś określenie najczęściej stosowane to „generacja Y”. Don 
Tapscott, który dzisiejszych młodych określa mianem Net Generation, dokonu-
jąc oceny wpływu Internetu na kształtowanie się młodego pokolenia, zwraca 
uwagę na jego pozytywne aspekty. Dostrzega spore różnice między pokoleniem 
dzisiejszych młodych i ich rodziców. Wskazuje tym samym na cechy, na których 
opiera się odmienne postrzeganie ostatnich dwóch pokoleń. Cechy te nazywa 
normami i zalicza do nich: wolność, dopasowanie do swoich potrzeb, baczną 
obserwację, wiarygodność, współpracę, rozrywkę, szybkie tempo i innowację. 
Uważa, że za różnice pokoleniowe odpowiedzialny jest m.in. Internet. Opisując 
Net Generation, podkreśla, jak ważnym czynnikiem kształtującym młode poko-
lenie jest Internet oraz jaką stanowi dla nich wartość (Tapscott 2010: 140–141). 

Kolejne kluczowe pojęcie, które wymaga uściślenia, to religijność. Za Włady-
sławem Piwowarskim rozumiem ją jako działanie, które jest kształtowane przez 
uznanie rozróżnienia na rzeczywistość empiryczną i nieempiryczną (Piwowarski 
1977: 22–23). Działanie odnoszące się do treści religijnych może przebiegać 
na wielu płaszczyznach. Do opisu zmian, jakie zachodzą w religijności młodych 
Polaków, zostanie wykorzystana operacjonalizacja pojęcia religijność dokonana 
przez Piwowarskiego, a opracowana na podstawie pięciu komponentów religij-
ności Charlesa Y. Glocka. Do wyróżnionych przez Piwowarskiego parametrów 
religijności zalicza się: 

– globalny stosunek do wiary, określający autodeklarację wiary i praktyk 
religijnych oraz ich krytyczną ocenę, 
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– wymiar intelektualny, wiążący się z oczekiwaniem, że osoba religijna 
wykaże się pewnym minimum wiedzy o podstawowych dogmatach swej wiary, 
jej obrzędach, tradycji, 

– wymiar ideologiczny, który odnosi się do oczekiwania, że jednostka 
będzie posiadała określony światopogląd teologiczny i uznawała prawdziwość 
dogmatów swojej religii, 

– wymiar doświadczeń, uwzględniający fakt występowania we wszystkich 
religiach mniej lub bardziej wyraźnie sformułowanych oczekiwań, zgodnie z któ-
rymi osoba prawdziwie religijna powinna, wcześniej czy później, bezpośrednio 
przeżywać ostateczną rzeczywistość, 

– praktyki religijne, obejmujące akty kultu i pobożności, a zatem wszystko 
to, co ludzie czynią, dając wyraz swemu zaangażowaniu religijnemu,

– parametr wspólnotowy, odnoszący się do więzi z duchowieństwem i pa-
rafią oraz udziału we wspólnotach i organizacjach religijnych,

– wymiar konsekwencji, ściśle związany ze skutkami przekonań, praktyk, 
doświadczeń i wiedzy religijnej w życiu codziennym (Piwowarski 1996: 58–66). 

Przemiany religijności młodych osób w postaci nowych form religijnych, 
na których kształtowanie się miał wpływ Internet, dotyczą czterech spośród 
siedmiu wymienionych parametrów. Zmiany mieszczące się w nurcie „ewange-
lizacyjnym”, które omawia W. Piwowarski, dotyczą: wymiaru intelektualnego, 
wymiaru doświadczeń, praktyk religijnych oraz parametru wspólnotowego. 
Internet kształtuje również pozostałe trzy wymiary religijności, jednak nie są 
one ujęte w tej analizie, ponieważ, po pierwsze, ich wpływ jest pośredni, po-
przez inne parametry, np. na zmiany w wymiarze ideologicznym czy globalnym 
stosunku do wiary wpływa wiedza zdobywana w Internecie; po drugie, trudno 
stwierdzić, na ile Internet odpowiedzialny jest za pojawienie się zmian np. 
w zakresie moralności, a nie przyjęty styl życia; po trzecie, nie można wskazać 
żadnych jakościowych przemian, które dotyczyłyby nowych form religijności 
wiążących się bezpośrednio z cyberprzestrzenią. 

2. Religijność dwóch pokoleń młodych Polaków 

Główna teza tego artykułu brzmi: religijność młodego pokolenia Polaków odno-
sząca się do ilościowych zmian w zakresie poszczególnych parametrów religij-
ności stanowi względnie pokoleniową kontynuację. Zmiany pokoleniowe mają 
charakter jakościowy i dotyczą rodzaju potrzeb religijnych oraz nowych form ich 
zaspokajania, wynikających ze zmian kulturowych. 

Pierwszą część tezy potwierdzają badania, które przeprowadzili w latach 
80. XX wieku Edward Ciupak i w 2010 r. Janusz Mariański. Analizując religijność 
młodego pokolenia, doszli do podobnych wniosków, zwracając uwagę na te same 
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tendencje zachodzących zmian. E. Ciupak na podstawie badań prowadzonych 
w latach 60. i 70. XX wieku starał się zrekonstruować wzory postaw religijnych 
młodych i określić kierunek zachodzących w nich zmian. Podsumowując swoje 
badania, wskazał trzy główne cechy religijności ówczesnej młodzieży. Pierwszą 
z nich jest tolerancja w sferze przekonań i postaw innych ludzi, granicząca naj-
częściej z indyferentyzmem, brak zainteresowania poglądami koleżanek i kole-
gów na temat religii, sporadyczność „misyjnych” postaw. Kolejną, powszechną 
właściwością jest krytycyzm wobec zachowawczych elementów tradycyjnego 
modelu katolicyzmu, dotyczący szczególnie postaw społecznych duchowieństwa, 
bezwzględności wielu norm etyczno-religijnych, niektórych skonwencjonali-
zowanych form kultu religijnego, dogmatów. Trzecią cechą jest brak spójności 
elementarnych postaw wobec różnych komponentów systemu, z którym młody 
człowiek identyfikuje się globalnie (Ciupak 1984: 206–207). 

 J. Mariański diagnozuje religijność młodzieży polskiej na podstawie sondaży 
i badań przeprowadzanych w ostatnich latach. Na wielu analizowanych płaszczy-
znach można zauważyć podobieństwo religijności dwóch omawianych młodych 
pokoleń. Autor wskazuje, że religijność młodych bardziej wiąże się z doświadcze-
niem religijnym niż z nauczaniem kościelnym (Mariański 2010: 48); że wzrasta 
odsetek młodych wyrażających swoje wątpliwości co do wiary, a także Kościoła 
instytucjonalnego; przypuszcza, że tradycyjna religijność przestaje być atrakcyjna 
dla części młodego pokolenia Polaków, które skłania się ku indyferentyzmowi 
religijnemu lub poszukuje własnych form wyrazu dla swoich transcendentnych 
tęsknot i poszukiwań (Mariański 2010: 55); że religijność ta staje się bardziej 
osobista niż instytucjonalna, ponadto utrzymuje się niski poziom uczestnictwa 
w praktykach. Młodzież jest nieobecna w życiu Kościoła, zarówno w regularnych 
praktykach, jak i w życiu wspólnotowym (Mariański 2010: 56). W społeczeństwie 
polskim, a zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, nasila się kwestionowanie 
religijności i moralności, zarówno w życiu katolików „selektywnych”, krytycznych 
w stosunku do Kościoła i jego doktryny moralnej, jak i w życiu katolików „odcho-
dzących”, którzy kształtują swoją moralność niezależnie od religii. Jednocześnie 
następuje wzmocnienie religijności w życiu katolików „pogłębionych”, którzy 
łączą religijność z moralnością w życiu codziennym (Mariański 2010: 60). 

3. Kościół w Internecie

W społecznej przestrzeni Internetu znajduje się już większość ludzkich aktyw-
ności mających miejsce w rzeczywistości. W Sieci zachodzą wszelkiego rodzaju 
interakcje międzyludzkie. Ze względu na dostępność oraz brak barier czasowych 
i przestrzennych aktywności w cyberprzestrzeni są niekiedy przedkładane nad 
spotkania osobiste.
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Kościół katolicki bardzo szybko dostrzegł możliwości, jakie daje Internet, gdyż 
już 24 stycznia 1990 r. w swoim orędziu Jan Paweł II na 24. Światowym Dniu 
Środków Społecznego Przekazu wypowiadał się na temat stosowania technik 
komputerowych w życiu Kościoła. Kolejne dokumenty wydawane przez Watykan 
potwierdzały tylko kierunek, który wyznaczył Jan Paweł II. Do dokumentów tych 
można zaliczyć Kościół a Internet i Etyka w Internecie, oba wydane w 2002 r. 
W 1995 r. powstała internetowa strona Watykanu (vatican.va). W Polsce pierwszy 
portal religijny (mateusz.pl) został utworzony w 1996 r., a trzy lata później Epi-
skopat Polski uruchomił portal www.opoka.org.pl. W 2009 r. Stolica Apostolska 
otworzyła swój kanał na YouTube, a kilka miesięcy później Benedykt XVI miał 
profil na Facebooku. Zdając sobie sprawę z zagrożeń, które niesie Internet oraz 
możliwości, jakie daje, Kościół zaadaptował nowy system medialny. Internet ma 
zastosowanie w wielu rodzajach działalności i programach kościelnych: ewange-
lizacji, w tym zarówno reewangelizacji, jak i nowej ewangelizacji, tradycyjnej mi-
syjnej posłudze ad gente, katechezie, duszpasterstwie i kierownictwie duchowym 
oraz innych rodzajach edukacji, wiadomościach i informacjach, apologetyce [8]. 

Informacji na temat tego, czy Internet jest pomocny w duszpasterstwie oraz 
jak jest on wykorzystywany i oceniany przez duchownych, dostarczają badania 
opracowane i opublikowane przez Uniwersytet w Lugano i Santa Croce, prze-
prowadzane na całym świecie wśród duchownych, którzy korzystają z Internetu. 
Według badań 43,8% e-księży (tj. księży korzystających z Internetu) wyszukuje 
w Sieci materiały do homilii co najmniej raz w tygodniu. W porównaniu do śred-
niej światowej, która wynosi 61,4%, nie jest to aż tak duży odsetek. Natomiast 
odsetek e-księży, którzy sądzą, że Internet nie jest przydatny w poradnictwie 
duchowym, wynosi w Polsce 34,8%, a tylko 21,7% e-duchownych uważa tę 
formę za użyteczną. Uogólnione wyniki badań wykazały, że „41,6% e-księży 
w Polsce postrzega bardzo pozytywnie stosowanie technologii cyfrowej i sądzi, 
że udoskonaliły one wypełnianie ich misji kapłańskiej. Umiarkowany pogląd na 
ten temat ma 48,4% e-księży, natomiast na negatywne skutki wskazuje 10% 
e-księży” (Kloch 2011: 244–254). 

Christopher Helland dokonuje rozróżnienia na religię w Sieci (religion on-
-line) i sieciową religię (on-line religion), wskazując tym samym różne miejsca, 
a przede wszystkim funkcje, jakie może pełnić religia w Internecie. Religia 
w Sieci to wszelkie serwisy, które zamieszczają informacje na temat danej religii, 
a zalicza się do nich: oficjalne strony diecezjalne, parafialne, zakonne, należące 
do sanktuariów; strony serwisów informacyjnych; strony wydawnicze; strony 
problemowe (np. hagiograficzne); strony pielgrzymkowe; strony szkół i uczelni; 
blogi (Marciniak 2008, za: Górny 2010: 186).

W dzisiejszych czasach część tych podmiotów bez wsparcia Internetu nie 
miałaby szans na przetrwanie. Internet wykorzystywany jest jako źródło informa-
cji wspierające działania marketingowe szkół, uczelni, jest też rynkiem sprzedaży 
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dla katolickich wydawnictw książkowych i prasowych. Stopień wykorzystywania 
Internetu przez parafie jest bardzo zróżnicowany. W Polsce w 2010 r. aż 40,4% 
parafii w Polsce nie posiadało własnej strony internetowej. W prezentowanych 
badaniach najlepiej wypada diecezja katowicka i gdańska – aż 77,9% parafii 
w diecezji katowickiej i 73,2% w diecezji gdańskiej ma własną stronę WWW. 
Diecezje, w których procent parafii nieposiadających strony WWW był najwięk-
szy, to kielecka (19,4%), drohiczyńska (20,6%) i warmińska (21,9%) (Kloch 2011: 
256–257). Pod uwagę nie była brana diecezja lubelska i wrocławsko-gdańska ze 
względu na brak kompletnych danych. 

Sieciowa religia, w przeciwieństwie do poprzedniego wymiaru, umożliwia 
internautom interakcję i partycypację. Osoby odwiedzające takie portale mogą 
korzystać z forów, czatów, a także podejmować aktywności typu modlitwa czy 
uczestnictwo w rytuałach (Helland 2005, za: Siuda 2010: 285). 

4. Przemiany życia religijnego młodych 

Głównym motorem przemian współczesnego społeczeństwa polskiego, ale też 
tłem zachodzących zmian, jest globalizacja, ponieważ wpływa ona i zmienia 
codzienne doświadczenia. Społeczeństwa ulegają głębokim przemianom, a pod-
stawowe instytucje zmieniają status i znaczenie (Giddens 2006: 83). W efekcie 
tego oddziaływania współczesne społeczeństwa utraciły swój punkt odniesienia, 
centrum (Bauman 1997: 55). Świat pozbawiony jest wyraźnych granic i wartości 
oraz pełen niepewności, dlatego młodzi muszą go sami uporządkować. Wyko-
rzystując własne narzędzia i symbole, przystosowują się i tworzą nowe wzorce 
zachowań. Wobec tego pojawia się pytanie, kiedy dane zachowanie można 
uznać za religijne sensu stricto i jak oceniać jego „wartość” religijną względem 
tradycyjnych form religijności? Wyróżnianie zachowań religijnych w pierwszej 
kolejności wiąże się ze wskazaniem ich cech dystynktywnych, poprzez określenie 
powszechnie obowiązujących zasad, które są rozumiane jako cechy należące do 
wzorów kulturowych religijności (Mielicka 2007: 383). Rzeczywistość społeczna 
ulega jednak ciągłym reinterpretacjom. Część rytuałów religijnych czy niektóre 
praktyki prywatne w kontekście nowoczesności zmieniają swoją formę bądź 
zanikają. Na ich miejscu pojawiają się jednak nowe wzorce, lepiej dostosowane 
do kulturowej rzeczywistości XXI wieku. 

4.1. Przemiany wiedzy religijnej 

W ostatnim czasie, na co zwraca uwagę Jeffrey Hadden, można zauważyć zmia- 
ny w tradycyjnej strukturze Kościoła. Zmiany te dotyczą relacji pomiędzy klerem 
a laikatem. Autorytet kleru upada, nie jest on już jedynym źródłem wiedzy religij-
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nej. Coraz większą rolę w szerzeniu nauki Kościoła odgrywają osoby świeckie i to 
za pośrednictwem Internetu (Hadden 1983, za: Borowik i Zdaniewicz 1996: 31). 
Poprzez obecność religii w Sieci realizowana jest ewangelizacja, której głównym 
miejscem był dotychczas Kościół (Górny 2010: 187). 

Dzisiejsze młode pokolenie katolików czerpie wiedzę na temat religii i Ko-
ścioła z Internetu. Portale katolickie udostępniają bogate czytelnie, w których 
znajdują się m.in. dokumenty papieskie oraz artykuły i dokumenty o treściach 
teologicznych. Internet stwarza również możliwość bezpośredniego zadawania 
pytań, co w relacji face to face mogło być krępujące bądź w tradycyjnej formie 
nauczania niemożliwe. Specyfika zdobywania wiedzy w Internecie – jak uważa 
Andrzej Górny – wiąże się również ze swoistym relatywizmem, bowiem każdy 
sam decyduje o kierunku swoich poszukiwań. Wielość linków pozwala odbyć 
podróż po przestrzeni sacrum, którą trudno jest zapamiętać i powtórzyć (Górny 
2007: 453). 

Na płaszczyźnie intelektualnej młode pokolenie ma zdecydowanie lepsze 
warunki do zdobywania wiedzy na tematy religijne. Po liczbie odwiedzin stron 
WWW, ich żywotności, można ocenić, że możliwość ta jest skutecznie wykorzy-
stywana. Najbardziej popularny portal opoka.org.pl odwiedza co miesiąc ponad 
900 tys. użytkowników, wiara.pl – prawie 300 tys., a adonai.pl – prawie 250 tys. 
Wskaźniki parametru intelektualnego wśród młodych osób są jednak na bardzo 
niskim poziomie. Większość socjologów religii zgodnie przyznaje, że wiedza na 
temat znajomości prawd wiary i nauki Kościoła katolickiego nie jest warunkiem 
wiary religijnej. Jednak – jak zauważa Józef Baniak – pewne minimum wiedzy 
jest konieczne do jej przyjęcia i wyznawania. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób, 
których świadomość religijna dopiero się kształtuje (Baniak 2008: 115). Wymiar 
intelektualny, z perspektywy trwałości postawy, nie powinien być ignorowany. 
Przyjmuję założenie, że im pełniejsza wiedza na temat przedmiotu wiary, tym 
jest ona trwalsza, a także im większy zakres wiedzy na temat Kościoła, do którego 
się należy, tym pełniejsze w nim uczestnictwo. 

Internet jako narzędzie komunikacji, a przede wszystkim źródło informacji, 
pozytywnie wpływa na zakres wiedzy religijnej. Kwestię sporną może stanowić 
prawdziwość wiedzy, ponieważ w przypadku zdobywania jej z portali nieinte-
raktywnych, w których nie ma możliwości pogłębienia zagadnienia, pojawia się 
problem błędnej interpretacji poznawanej treści. Ponadto istnieją portale, które 
przedstawiają fałszywe informacje. 

Najnowsze badania nad religijnością ludzi młodych wykazują, że zarówno 
stopień wiedzy religijnej, jak i chęć jej zdobywania są niewielkie. Fakt istnienia 
cieszących się popularnością stron o tematyce religijnej i wskaźniki parametru 
intelektualnego utrzymujące się na niskim poziomie wpisują się w przemiany, 
o których wspomina J. Mariański. Młodzież przejawia coraz mniejsze zaintere-
sowanie religijnością, ale postawy osób pozostających w Kościele są bardziej 
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refleksyjne i świadome (Mariański 2010: 60). Wiedza, która jest znakiem współ-
czesnych czasów, zaczyna przeważać nad rytualnym wymiarem religijności. 
Religijność tradycyjna, która wciąż jest dominującą we współczesnej Polsce, 
w Internecie zaczyna ustępować miejsca religijności o charakterze intelektual-
nym (Górny 2007: 453). 

4.2. Przemiany praktyk religijnych 

W ostatnim okresie Internet zaczął stanowić medium wspierające wierzącego 
człowieka w jego praktykach religijnych. Istnieje kilka kryteriów podziału praktyk 
religijnych – ze względu na rolę, jaką odgrywają one w życiu jednostki, obo-
wiązkowość ich odprawiania czy uczestnictwa. Można je również podzielić na 
odprawiane indywidualnie oraz zbiorowe, publiczne. Prywatne praktyki pobożne 
to te czynności religijne, które wierny wykonuje indywidualnie bądź wspólnie 
z innymi osobami, lecz poza strukturami Kościoła. Kryterium oceny stopnia 
ich realizacji jest sam podmiot i jego sumienie (Baniak 1990: 316). Praktyki 
religijne mające wymiar społeczny, odprawiane publicznie, można podzielić na 
obowiązkowe i nieobowiązkowe, jednorazowe i regularne. Części z nich jednak, 
takich jak chrzest czy przyjęcie sakramentu komunii św., nie można dokonać za 
pośrednictwem Internetu. Zdania socjologów religii na temat autentyczności 
rytuałów online są podzielone. Rytuał, jak wskazuje Robert Bocock, odbywa 
się w społecznym kontekście poprzez symboliczne użycie fizycznego ruchu dla 
wyartykułowania znaczenia (Bocock 1974, za: Piwowarski 1996). Według obroń-
ców autentyczności rytuałów online w sytuacji wirtualnego rytuału wytwarza 
się poczucie wzajemnej obecności, ma miejsce koordynacja ruchów (zmiana 
ról w przypadku pisania na klawiaturze), a także skupienie uwagi na obiekcie 
sakralnym, którym może być np. przywódca, Bóg czy grupa sama w sobie (Siuda 
2010: 289). Kościół katolicki nie ma tak rozbudowanej on-line religion, jak jest 
w przypadku innych Kościołów czy związków wyznaniowych. Pojawiają się jednak 
określone wzorce zachowań religijnych, które zwiastują pewne zmiany. Portale 
internetowe, m.in. diecezjalne, proponują wspólne odbywanie wirtualnych piel-
grzymek, zachęcają hasłami: „Nie możesz przybyć na ŚDM w Madrycie? Stwórz 
swój awatar i dołącz do grupy wirtualnych pielgrzymów” [3]. W takiej formie 
pielgrzymkę można odbywać również do Turyńskiego Całunu czy Częstochowy. 

Inną formą zbiorowej praktyki, która szuka swego miejsca w Sieci, jest wspól-
na modlitwa, którą można zaliczyć, podobnie jak wirtualne pielgrzymowanie, 
do sieciowej religii. Osoby zrzeszone wokół danego portalu stanowią religijne 
społeczności wirtualne. Granica między życiem rzeczywistym a wirtualnym jest 
dziś bardzo rozmyta, niektórzy twierdzą nawet, że w ogóle jej nie ma, a świat 
wirtualny jest tylko przedłużeniem świata rzeczywistego. Tak też powoli zaczynają 
postrzegać Sieć podmioty uczestniczące, traktując wirtualny świat równorzędnie 
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bądź alternatywnie wobec rzeczywistego. Aktywność w Sieci wiąże się dla nich 
z taką samą autentycznością i zaangażowaniem, jak działanie w tradycyjnych 
formach aktywności. Wirtualne wspólnoty modlitewne pozwalają realizować 
instrumentalną funkcję religijności, dając poczucie partycypacji we wspólnocie. 
Taką formę religijności proponuje „Różańcowa Oaza”, która jest wirtualnym 
miejscem wspólnej modlitwy internautów. Modlitwa odbywa się za pośrednic-
twem telefonii grupowej programu Skype. Portal ten powstał w celu szerzenia 
i organizowania w Internecie wspólnie odmawianego Różańca i zrzesza katolików 
z całej Polski oraz spoza jej granic [4]. 

Religijny charakter zbiorowych praktyk w Internecie budzi kontrowersje. 
Entuzjaści z kolei uważają, że to kwestia czasu i Kościół powinien podążyć rów-
nież w tym kierunku. W ocenie władz Kościoła wirtualne praktyki nie powinny 
zastępować tych tradycyjnych, mających miejsce w realnej wspólnocie. Pewne 
dopuszczalne formy e-praktyk są kierowane do osób, które z różnych przyczyn nie 
mogą ich spełnić w tradycyjnej formie, jak również do osób będących za granicą, 
które nie mają możliwości wspólnotowego uczestnictwa w życiu Kościoła, czy 
do osób niepełnosprawnych, dla których pielgrzymka jest czymś nieosiągalnym. 

Pozytywnie pod każdym względem oceniane są wszelkie działania wspie-
rające indywidualne praktyki, czyli strony służące pomocą w przygotowaniu 
do modlitwy oraz pouczające, jak ją przeprowadzić, a także strony, na których 
głoszone są internetowe rekolekcje. Na portalach pojawiają się wirtualne modli-
tewniki oraz skrzynki intencji – konta e-mailowe, na które można wysłać prośbę 
o modlitwę w dowolnej intencji. Nowością jest aplikacja pomagająca przygoto-
wać się do sakramentu spowiedzi, która wykorzystuje inne narzędzie nowych 
mediów. Udostępniono niedawno aplikację na tablety i smartfony, która zawiera 
m.in. rachunek sumienia, opracowany specjalnie na potrzeby aplikacji przez  
ks. Jacka Pruska, szereg popularnych modlitw, często stanowiących przedmiot 
pokuty [5]. Internet wpływa na praktyki religijne młodych w dwojaki sposób: jest 
narzędziem wspierającym praktyki indywidualne, nadając im nieco inną formę, 
a także stanowi przestrzeń odprawiania praktyk, których miejsce było dotych-
czas w kościele. W istotny sposób przyczynia się więc do przemian religijności, 
nadając jej praktycznemu wymiarowi nową formę i bardziej zróżnicowaną treść, 
ze względu na deinstytucjonalizację miejsca praktyk religijnych. 

4.3. Przemiany życia wspólnotowego religijności 

Kolejne ważne zmiany w religijności, mające bezpośredni związek z Internetem, 
dotyczą wspólnotowego wymiaru religijności. Podsumowując przeprowadzane 
w ostatnich latach badania, J. Mariański szacuje, że przynależność młodzieży do 
ruchów i wspólnot religijnych oraz stowarzyszeń katolickich w Polsce kształtuje 
się na poziomie od 5% do 7%: 
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Powodem swoistej niechęci czy dystansu wobec nich może być zarówno nieadekwatna 
do potrzeb duchowych i religijnych młodych ludzi oferta Kościoła, brak nawyków orga-
nizowania się w grupach i wspólnotach, niewiedza o istnieniu ruchów i wspólnot reli-
gijnych w parafiach, obojętność religijna i wiele innych powodów (Mariański 2010: 57).

Najbardziej wyczerpująco parametr wspólnotowy opisał i wyjaśnił Hervé  
Carrier (1960, za: Piwowarski 1996: 62). Oznacza on psychosocjologiczną przy-
należność religijną, którą można przedstawić jako continuum. Najsłabszym jej 
przejawem jest czysto formalna przynależność do Kościoła, która poprzez różne 
stopnie rzeczywistego uczestnictwa w nim może przerodzić się w pełną iden-
tyfikację z Kościołem. Uczestnictwo i przynależność do Kościoła przejawia się 
poprzez więzi z duchowieństwem, parafią oraz interakcje i relacje społeczno-reli-
gijne (Piwowarski 1996: 62–63). Przyjmują one formę wspólnot przykościelnych: 
oaz, grup modlitewnych i stowarzyszeń. 

Sieć sprzyja powstawaniu różnego typu wspólnot, łącznie z religijnymi. 
Wspólnoty obecne w Internecie można podzielić ze względu na rolę, jaką od-
grywa duchowieństwo w procesie ich tworzenia i trwania. Istnieją wspólnoty 
utworzone i funkcjonujące całkowicie dzięki działaniom osób duchownych. Są 
też wspólnoty tworzone oddolnie przez wiernych, które pełnią niemal identyczną 
rolę jak wspólnoty tworzone przez instytucjonalny Kościół; zaspokajają potrzeby 
psychospołeczne jednostki, takie jak potrzeba akceptacji, przynależności gru-
powej, oraz potrzeby religijne, związane z wymiarami praktyk, doświadczeń czy 
poznania. Grupy te działają na bazie dokumentów watykańskich, dlatego pełnią 
rolę drogowskazu moralnego i etycznego (Górny 2007: 454). 

Obecnie, gdy współczynnik globalnego wyznania wiary wśród młodych 
maleje, możliwości Internetu są bardzo często wykorzystywane. Religia zaczyna 
ponownie spajać jednostki, tworzyć między nimi więzi społeczne, nawet między 
osobami, które nie znają się i nie spotykają w realnym świecie. Więzi te jednak 
oddziałują na postawy członków wirtualnych wspólnot i ich działania nie tylko 
w przestrzeni wirtualnej, ale i rzeczywistej. Manuel Castells uważa, że społeczno-
ści wirtualne są nie mniej skuteczne w tworzeniu więzi i mobilizowaniu ludzi niż te 
rzeczywiste, a niekiedy nawet bardziej skuteczne (Castells 2003: 151). Przykładem 
może być sytuacja, która miała miejsce po śmierci Jana Pawła II. Nowe media, 
w tym Internet, umożliwiły nowe formy żałoby po jego śmierci. Na portalach 
społecznościowych umieszczano czarne wstążki zamiast profilowych zdjęć. 

Kolejne rozróżnienie wspólnot w Sieci zostało zaproponowane przez Franza 
Foltza i Fredericka Foltza. Typologia ta obejmuje cztery typy wspólnot: społecz-
ności będące przedłużeniem istniejących realnie społeczności, społeczności ist-
niejące tylko w cyberprzestrzeni, miejsca duchowej odnowy, miejsca kultu online 
(Foltz, Foltz 2003: 326–329, za: Siuda 2010: 286). Kryteria podziału stanowią tu 
miejsce wspólnoty w relacji rzeczywistość – Sieć oraz funkcja, jaką może pełnić 
wspólnota. Z powodu wielości zastosowanych kryteriów nie jest zachowana 
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również zasada rozłączności i zupełności. Na szczególną uwagę zasługują więc 
dwa pierwsze wyróżnione typy wspólnot. 

W cyberprzestrzeni istnieje najwięcej wspólnot religijnych będących prze-
dłużeniem tych mających swoje początki w realnej rzeczywistości (ich istnienie 
wynika z tego, że instytucje religijne przedłużają swą działalność w Internecie, 
zaczynając go używać). Drugim wyróżnionym typem społeczności wirtual-
nych o charakterze religijnym są te istniejące tylko w cyberprzestrzeni. Są to 
społeczności, które nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości, nie są 
przedłużeniem jakichś realnych instytucji religijnych, istnieją wyłącznie w sieci 
elektronicznej (Siuda 2010: 286–287). 

E-wspólnoty religijne, bez względu na wpływ, jaki będą miały na dalsze funk-
cjonowanie instytucjonalnego Kościoła, odpowiadają na współczesne potrzeby 
młodych. Uczestnictwo we wspólnotach wirtualnych wymaga od nich mniejszego 
zaangażowania, ponieważ można aktywnie uczestniczyć, nie odchodząc od kom-
putera. Jednak uczestnictwo w nich jest mniej pełne, istotne jest bowiem dopa-
sowanie go do własnych zainteresowań, aktualnych problemów czy stylu życia. 

4.4. Przemiany doświadczeń duchowych 

Kolejnym elementem charakteryzującym nowe formy religijności, na który zwró-
cił uwagę Andrzej Górny, jest dążenie do pogłębiania duchowości (Górny 2007: 
454). Ma ono formę potrzeby poznania i zaufania Bogu. Potrzeba ta wiąże się 
z wiarą w nadnaturalny byt, wobec którego człowiek religijny odkrywa sens życia 
i rozwiązuje nurtujące go problemy. Poznanie to bezpośrednie doświadczenie 
ostatecznej rzeczywistości i odczucia bliskości Boga. Zaufanie pozwala człowie-
kowi religijnemu znaleźć ocalenie w Bogu (Glock 1962, za: Piwowarski 1996: 60). 

Zmiany we współczesnym społeczeństwie postępują w kierunku indywidu-
alizacji jednostki. Gdy tradycja nie odgrywa już tak znaczącej roli, tożsamość jest 
budowana na bazie doświadczeń i własnych poszukiwań. Religijność przestaje 
być powoli kwestią dziedziczenia, a staje się wyborem. W nowych modelach 
wychowawczych od młodych osób wymaga się większej samodzielności, reflek-
syjności i odpowiedzialności. Jednak brak punktu odniesienia, jasnego i jedno-
znacznego ładu społecznego, stawia młode osoby przed wieloma trudnościami. 
Pluralizm społeczno-kulturowy oferuje młodemu pokoleniu wielość dróg życio-
wych, sensów życia i rozwiązań ostatecznych problemów (Mariański 1998: 8–9). 

Młode osoby, kształtując swój światopogląd, poszukują również odpowiedzi 
w Internecie. Sieć daje im gwarancję pewnej „obiektywności” i niezależności. 
Z wachlarza ofert mogą oni wybrać tę opcję, która wydaje im się najbardziej wia-
rygodna i najlepiej dostosowana do ich potrzeb duchowych. Portale katolickie, 
zarówno te oferujące jedynie informację, jak i te umożliwiające partycypację, 
pozwalają wiernym zaspokajać swoje potrzeby duchowe. Odwiedzający je po-
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ruszają problemy, z którymi nie mogą udać się do osób najbliższych czy duchow-
nych. Powodem może być wstyd związany z niewiedzą bądź brak porozumienia 
z duchownymi z parafii. Kwestie poruszane na forach czy blogach dotyczą prawd 
wiary, dogmatów, objawień. Liczba odwiedzin stron WWW w tym celu może 
świadczyć o potrzebie pogłębiania duchowości. Na jednym z popularniejszych 
katolickich forów internetowych (forum.wiara.pl) zarejestrowanych jest 12 136 
użytkowników i pojawiło się 740 173 postów (stan na 11.06.2013). Natomiast 
w dziale Duchowość chrześcijańska poruszono 636 wątków i zamieszczono 
12 196 postów. Kamil M. Kaczmarek uważa jednak, że nie wszyscy zarejestro-
wani na forum są jego aktywnymi uczestnikami. Wśród osób tych pojawiają 
się również wyznawcy innych religii albo ateiści, którzy tego typu fora traktują 
jako pole walki bądź miejsce do prowadzenia dyskusji (Kaczmarek 2010: 359). 

Popularną formą wsparcia duchowego w Internecie są rekolekcje inter-
netowe. Ta forma odnowy duchowej jest organizowana m.in. wokół domów 
modlitewnych. Misją tych stron WWW „jest przede wszystkim umożliwienie 
przeżycia rekolekcji bazujących na tejże duchowości osobom, które ze względu 
na różnorakie trudności nie są w stanie udać się na rekolekcje »stacjonarne«. 
Tym natomiast, którzy mają taką możliwość, strona może służyć jako środek 
dla umacniania ich zażyłości z Bogiem” [6]. Rekolekcje są też organizowane na 
Facebooku, prowadzi je np. dominikanin ojciec Andrzej Szustak. Cieszą się one 
dużą popularnością – obejrzano je 750 tys. razy [7]. Na stronach pojawiają się 
komentarze, a nawet wyznania wiary podpisywane imieniem i nazwiskiem, które 
mogą wskazywać na potrzebę uzewnętrzniania się, ujawniania swych potrzeb 
religijnych i duchowych. 

Zmiany w zakresie potrzeb duchowości i doświadczeń religijnych nie są 
z pewnością bezpośrednio spowodowane nowymi mediami czy Internetem. 
Wpływ na to mają bardziej ogólne przemiany społeczne. Internet, jako najpopu-
larniejsze narzędzie spośród różnych źródeł wiedzy i komunikacji, pozwala w no-
wej formie zaspokoić potrzeby religijne, dotąd realizowane w sposób tradycyjny. 

Podsumowanie 

Każdy z parametrów religijności ulega większym lub mniejszym zmianom na 
przestrzeni czasu. Część z nich wykazuje się większą trwałością i stałością, inne 
w większym stopniu podlegają kulturowym uwarunkowaniom i wpływom. Nowe 
media kierują się logiką charakterystyczną dla społeczeństw postindustrialnych 
– logiką indywidualnego dopasowania, a nie masowego ujednolicenia, co ma 
przełożenie na jakość zmian dotychczasowych form religijności. Odnosząc się 
do postawionej na początku tezy, trzeba stwierdzić, że aktualne wskaźniki reli-
gijności dotyczące poszczególnych parametrów przejawiają takie same malejące 
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tendencje. Zmiany pokoleniowe, które można zauważyć i które mają bezpo-
średni związek z korzystaniem z Internetu, dotyczą przede wszystkim wymiaru 
intelektualnego, praktyk religijnych, wymiaru wspólnotowego i doświadczeń 
duchowych. Należy też podkreślić, że przemiany te odnoszą się jedynie do no-
wych form religijności mieszczących się w ewangelizacyjnym nurcie przemian, 
zatem przyczyniają się do pogłębiania religijności. Korzystanie z Internetu wpły-
wa również na pozostałe parametry religijności: globalny stosunek do wiary, 
ideologię i moralność religijną. Trudno jest natomiast dowieść bezpośredniego 
wpływu Internetu na zmiany tych parametrów, ponieważ jest on jednym z wielu 
czynników kształtujących postawy religijne młodych. Z pełnym przekonaniem 
można powiedzieć, że Internet przyczynił się do powstania nowych wzorców 
praktyk religijnych, czego przejawem są np. e-wspólnoty, a nie jest to łatwe 
w przypadku wiary religijnej czy moralności religijnej.

Parametr intelektualny dzisiejszego młodego pokolenia przejawia taką samą, 
malejącą tendencję jak w przypadku młodych sprzed 33 lat. Internet wprowadził 
jednak znaczące zmiany w sposobie zdobywania i przyswajania sobie wiedzy 
religijnej. Dostęp do różnorodnych treści, brak bariery czasu i przestrzeni, 
anonimowość i indywidualność stwarzają młodym nowe warunki zdobywania 
wiedzy, a także jej jakości. 

Poziom praktyk religijnych jest niski. Jednak część z nich przeniosła się do 
Sieci. Praktyki te są więc coraz częściej realizowane przez młode osoby za po-
mocą portali internetowych, co dotyczy zarówno praktyk indywidualnych, jak 
i zbiorowych. Treścią Kościoła katolickiego jest realna wspólnota, ale w dobie 
Internetu zaczyna się ona nieco przekształcać. W Sieci pojawiają się różnego 
rodzaju wspólnoty religijne, niektóre jako kontynuacja istniejących w rzeczywi-
stości, inne jako istniejące wyłącznie wirtualnie. Wspólnoty te pozwalają swoim 
członkom realizować się duchowo i społecznie. 

Internet ma również znaczący wpływ na wymiar doświadczeń. Sieć jest 
częstym miejscem poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania egzysten-
cjalne. Internet służy wymianie doświadczeń pomiędzy wiernymi i przybliżaniu 
sobie wzajemnie idei Boga. W Sieci proponowane są różnego rodzaju formy 
odnowy duchowej, np. internetowe rekolekcje, które stanowią uzupełnienie 
lub alternatywę dla tych odbywanych w formie tradycyjnej. 

Internet jest niewątpliwie ważnym elementem życia społecznego młodych. 
Wpływa on bezpośrednio bądź pośrednio na każdy wymiar życia człowieka. 
Niezależnie od tego, że jego początki sięgają końca lat 60. XX wieku, potrafi 
skutecznie wpływać na religię i religijność (chrześcijańską), której historia trwa 
ponad 2000 lat. Wielu badaczy i teoretyków zdało sobie sprawę z roli, jaką 
odgrywa Internet we współczesnej religijności, dlatego w niemal każdym opra-
cowaniu pojawia się ten wątek. Wciąż jednak za rzadko wirtualna religijność jest 
ujmowana w badaniach empirycznych. 
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Streszczenie

Artykuł porusza kwestię wpływu nowych mediów, a zwłaszcza Internetu, na religijność 
młodych osób. Główna teza pracy głosi, że religijność młodego pokolenia odnosząca 
się do ilościowych zmian w zakresie poszczególnych parametrów religijności stanowi 
względnie pokoleniową kontynuację. Zmiany pokoleniowe można dostrzec na gruncie 
jakościowym i odnoszą się one do zmiany kierunku potrzeb religijnych oraz nowych form 
ich zaspokajania wynikających ze zmian kulturowych. Młode pokolenie, określone przez 
kulturę, w której dorastało i w której trwa, dysponuje nowymi narzędziami zaspokajania 
potrzeb religijnych. Internet stwarza możliwości rozwoju nowych form religijności, 
wpływając tym samym na różne wymiary religijności. Zmiany te w największym stopniu 
dotyczą parametru intelektualnego, wspólnotowego, wymiaru doświadczeń i praktyk 
religijnych.

Słowa kluczowe: religijność, nowe media, Internet, młode pokolenie, młodzi katolicy, 
nowe formy religijności

Summary

The Internet as a factor forming changes  
in religious life of the young people

This article raises the issue of an influence of new media, especially the Internet, on the 
religiosity of the young people. The main thesis of this work advocates that the religious 
life of the young generation relating to the quantitative changes within the scope of 
particular religiosity parameters constitutes a relatively generational continuation. The 
generational changes can be observed at the qualitative level and they refer to the 
change of direction of religious needs as well as to new ways to satisfy these needs 
which result in turn from cultural changes. The young generation, characterised by the 
culture in which it has grown up and which it still absorbs, has new tools of satisfying 
religious needs at its disposal. The Internet enables the development of new forms of 
religiosity and, therefore, influences the particular dimensions of a religious life. These 
changes concern mainly the parameter of intellectual and community and dimension 
of religious experiences and practices. 

Keywords: religiosity, new media, Internet, young generation, young catholics, new 
forms of religiosity


