Z ES Z Y T Y S P O ŁEC Z NEJ MYŚLI KO ŚC I O Ł A

Od redakcji

Nowy, dwudziesty numer periodyku „Chrześcijaństwo–świat–polityka” ukazuje się
w zmienionej formie. Poza zmodyfikowaną szatą graficzną, czasopismo będzie miało
odtąd bardziej rozwiniętą i zróżnicowaną strukturę, uzupełnioną m.in. o działy „Recenzje
i sprawozdania” oraz „Miscelanea”, w którym publikować będziemy zwłaszcza prace
młodych badaczy. Liczymy na ich życzliwe przyjęcie.
Obecny numer poświęciliśmy różnym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą tzw. kryzys
migracyjny, związany w znacznym stopniu z intensyfikacją obecności islamu w Europie.
W tym bloku tematycznym publikujemy sześć tekstów, spośród których pierwszy, autorstwa Chantal Delsol (Wielkie migracje a przyszłość Europy), ma charakter mądrościowy,
wprowadzając w istotę problemu, z którym przyszło się Europie zmierzyć. Stanowi on dobry
punkt wyjścia do bardziej szczegółowych analiz, których serię rozpoczyna artykuł Kryzys
migracyjny w Europie? Krytyczny głos w debacie na temat migracji, autorstwa José Louisa
Bazána, poddający pogłębionej refleksji niektóre popularne opinie na temat obecnego
kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej. Ks. Janusz Balicki w artykule Immigrants from
muslim countries in a secular Europe rozważa, w kontekście migracji z państw islamskich,
możliwości kooperacji chrześcijańsko-muzułmańskiej w świeckiej Europie. Dwa następne teksty mają charakter studiów przypadku. Mariusz Sulkowski, w artykule Polityczne
konsekwencje kryzysu imigracyjnego w Niemczech, analizuje korelację dwóch równoległych
procesów przebiegających u naszych zachodnich sąsiadów: wzmożonej imigracji i coraz
silniejszej dezintegracji społecznej, rozważając ich konsekwencje dla pokoju społecznego w RFN. W następnym artykule, autorstwa Michała Gierycza, zatytułowanym Polska
debata o imigracji w perspektywie politologii religii, przeanalizowane zostały mechanizmy
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instrumentalizacji wypowiedzi Kościoła o imigracji w debacie politycznej w Polsce. Serię
artykułów zamyka esej Jana Grosfelda pod tytułem Obecność islamu jako wyzwanie dla
chrześcijan Europy. Refleksja nad tym zagadnieniem dotyka sensu historii i wydarzeń,
których znaczenie nie zawsze widoczne jest z krótkiego dystansu.
W ramach działu „Miscellanea” publikujemy artykuł Konrada Dydy o związkach prawa
i sumienia w kontekście autonomii i rozdziału państwa i Kościoła (Postulaty legislacyjne
Konferencji Episkopatu Polski a obowiązywanie prawa w sumieniu). W dziale „Recenzje
i sprawozdania” zamieściliśmy recenzję książki Anieli Dylus, Polityka w perspektywie etycznej i religijnej pióra Sławomira Sowińskiego oraz relacje z dwóch konferencji naukowych:
„Przyszłość demokracji. Encyklika Centesimus annus po 25 latach”, zorganizowanej przez
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
i Instytut Tertio Millennio (Jakub Greloff) oraz „Oblicza pojednania”, zorganizowanej przez
Uniwersytet Opolski (Joanna Kulska).
Jan Grosfeld
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