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ÂWIAT•POLITYKA

Od redakcji
Niniejszy numer czasopisma Chrześcijaństwo–Świat–Polityka podnosi problem roli religii
i religijności w kształtowaniu relacji społecznych we współczesnej Polsce. Nie ulega
wątpliwości, iż religia i Kościół odegrały istotną rolę w budowie proto-obywatelskiego
społeczeństwa okresie PRL, by użyć określenia prof. Edmunda Wnuka-Lipińskiego
z drugiego numeru naszych zeszytów. Warto zatem zadać pytanie: co współcześnie z tej
istotnej społecznej roli religijności pozostało? Polskie społeczeństwo, w którym ponad 90%
społeczeństwa deklaruje związek z religią katolicką wciąż stanowi fenomen w Europie. Ale
jakie ma to przełożenie na relacje społeczne, aktywność obywatelską, odpowiedzialność
za dobro wspólne? Czy religijność ma tu ciągle istotne znaczenie? Czy odgrywa rolę
pozytywną, czy też, przykładowo, problemy z właściwym przeżywaniem wiary mają swoje
znaczące odzwierciedlenie w życiu społecznym?
Prof. Mirosława Grabowska, w wiodącym tekście Religia, jednostka, wspólnota, wychodząc
od naszkicowania teoretycznych ustaleń socjologii, pozwalających mówić o wpływie religii
na relacje społeczne, zarysowuje rolę, jaką pełniła historycznie i pełni obecnie religia
katolicka w kształtowaniu oblicza polskiego społeczeństwa. Wskazuje, iż współczesna
religijność wiąże się z etyką pożycia seksualnego i rodzinnego; sprzyja postawom
prospołecznym i obywatelskiemu zaangażowaniu; buduje, na różnych poziomach,
wspólnoty, stanowiąc zarazem jedyny poważny zasób wzmacniania pozycji jednostki.
Z tezami prof. M. Grabowskiej polemizują prof. Irena Borowik (O zróżnicowaniu katolików
w Polsce) i prof. Jan Grosfeld (Religijność… ale jaka?). W swoich komentarzach wskazują
na kwestie nie pozwalające im podzielać proponowanego przez Autorkę spojrzenia na
znaczenie polskiej religijności.
Michał Gierycz
Sprostowanie:
Do poprzedniego numeru zeszytów wkradł się błąd. Recenzentem 5-go numeru
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka był prof. dr hab. Andrzej Zoll, a nie, jak podaliśmy,
ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański. Obu Panów Profesorów, jak i Szanownych
Czytelników, za tę pomyłkę przepraszamy.

