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SŁOWO  WSTĘPNE

Czcigodny Księże Profesorze, przewodniczący Stowarzyszenia

Teologów Fundamentalnych w Polsce,

Szanowni Uczestnicy obecnego zjazdu: duchowni i świeccy!

Niespotykane dotąd przemieszczanie się ludności wraz z możliwościa-

mi przekazu i weryfi kowania informacji, liczne okazje do bezpośrednich 

spotkań z wyznawcami innych religii wraz z możliwością osobistego po-

równywania doktryny i witalności poszczególnych religii to okoliczności, 

które nie tylko otworzyły przed chrześcijanami szerokie perspektywy po-

znania innych wyznań, ale w nowy sposób postawiły ich przed zasadni-

czymi pytaniami o szczególność własnej religii. Te spotkania z religiami, 

którym jakże często towarzyszy słaba znajomość i praktykowanie włas-

nej tradycji, wiodą zarówno do zachwycenia religiami niechrześcijański-

mi, jak i przyczyniają się do relatywizacji wartości i zbawczej skuteczno-

ści własnej religii. 

W dalszej mierze ta wzajemna konfrontacja religii prowadzi do osła-

bienia wiodącej roli chrześcijaństwa w kulturze i cywilizacji europejskiej

– moment zakwestionowania chrześcijaństwa jako jedynej prawdziwej reli-

gii stał się początkiem osłabienia, a nawet utracenia przez nie roli bezspor-

nego, nośnego, naznaczającego i stabilizującego społeczeństwo faktora, tak 

wyraźnie obecnego w średniowiecznej christianitas. 

W takich okolicznościach potrzebne staje się nowe ujęcie legitymizacji 

roszczeń chrześcijaństwa do jego wyjątkowości wśród innych religii oraz 

aktualizacja spojrzenia na religie niechrześcijańskie, na ich miejsce w eko-

nomii i historii objawienia i zbawienia. 
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TEOLOGIA RELIGII

Problematyka tegorocznego zjazdu teologów fundamentalnych, ujęta

w zwięzłym haśle Teologia religii to niewątpliwie ważny obszar badań akade-

mickich, na co wskazują takie tematy, jak: integralne rozumienie religii, jej 

geneza czy pojęcie i krytyka pluralistycznej teologii religii. Tym niemniej nie-

które przewidziane do podjęcia kwestie, jak wyjątkowość i jedyność zbawcza 

Jezusa na tle religii pozachrześcijańskich, zbawienie niechrześcijan oraz ko-

nieczność Kościoła do zbawienia, wartość religii niechrześcijańskich w świet-

le orędzia Chrystusowego należą do pytań przeciętnego chrześcijanina, 

pragnącego głębiej poznać swoją wiarę (aspekt prawdy) i owocniej nią żyć 

(aspekt egzystencjalny). 

Uzasadnione więc wydaje się oczekiwanie, że owoce obrad teologów 

fundamentalnych w Łodzi znajdą szerszy oddźwięk zarówno w polskiej 

myśli teologicznej, jak i przełożenie w praktyce pastoralnej, katechetycz-

nej i homiletycznej, także w praktyce chrześcijańskiego życia. Niech zatem 

wspólny namysł i dyskusja, uwzględniające związki i odrębności myśli teo-

logicznej i fi lozofi i religii, a także dane nauk religioznawczych, zaowocują 

pogłębionym i integralnym spojrzeniem na miejsce i wartość chrześcijań-

stwa oraz innych religii w zbawczych zamysłach i działaniach Boga.

Wszystkich czcigodnych i szanownych Uczestników zjazdu proszę 

o przyjęcie słów jak najserdeczniejszego powitania i życzeń owocnej pracy. 

Byłbym wielce rad, gdybyście w gościnie, jaką zdołamy zaofi arować, dro-

dzy Państwo, mogli doświadczyć naszej serdeczności i żeby ona, zgodnie 

z naszym pragnieniem, sprzyjała podejmowanym tu i odpowiedzialnym 

trudom intelektualnym. Jedno z drugim zwykle się splata. Niechże więc 

i tym razem splecie się pomyślnie w Łodzi, mieście wielkiej pracy, także 

umysłowej, podejmowanej w instytutach badawczych i w wyższych szko-

łach katolickich, państwowych i prywatnych. Szczęść Boże!
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