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W

itam wszystkich zgromadzonych w Auli Jana Pawła II na
rozpoczynającym się właśnie II dorocznym Sympozjum,
zorganizowanym przez Sekcję Religiologii Wydziału Teologicznego,
którą kieruje ks. dr hab. Leonard Fic. W przygotowanie dzisiejszej konferencji szczególnie zaangażowali się członkowie Koła Naukowego
Religiologów UKSW wraz z opiekunką Aldoną Piwko. Pragniemy wyrazić podziękowania dla nieobecnego wśród nas ks. Biskupa Romualda Kamińskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Religiami
Niechrześcijańskimi Episkopatu Polski, który dzisiejsze Sympozjum
zechciał objąć honorowym patronatem.
Nasi religioznawcy dbają o to, aby prezentować różne systemy
religijne. W ubiegłym roku poznawaliśmy religie Dalekiego Wschodu
i wzajemne relacje między mieszkańcami Azji i Europy. Dziś natomiast
będziemy zgłębiać tematykę związaną z islamem. Tematem jest Umma.
Praktyki religijne, obrzędy rodzinne i życie codzienne.
Pozwolę sobie na kilka słów wprowadzenia. Umma to arabskie
określenie wywodzące się z Koranu, oznaczające naród, społeczność.
Zaś w znaczeniu religijnym określa całą wspólnotę muzułmańską, która wyznaje jedyność Boga Allaha i przyjmuje jego objawienie zapisane
w Koranie. Koran jest świętą księgą islamu – zawarte w niej zostało objawienie Boże wraz z wszelkimi normami życia religijnego, osobistego
i społecznego. Prof. Józef Bielawski, wybitny polski arabista, prawie
czterdzieści lat temu nazwał islam „religią państwa i prawa” (J. Bielawski, Islam – religia państwa i prawa, Warszawa 1973), bowiem kształtuje ona nie tylko wymiar duchowy człowieka, ale ma także znaczny
wpływ na ustrój polityczny i społeczny.
Podczas Sympozjum będzie okazja do zapoznania się z różnymi wymiarami owej Ummy: religijnego, rodzinnego i społecznego.
Przedstawione zostaną aspekty dogmatyczne, bezpośrednio wypływające z objawienia Bożego i skierowane do społeczności wierzących.
Omówione zostanie także życie codzienne muzułmanów, które często
przepełnione jest religijnością i podporządkowaniem się woli Boga.
Poznamy także wkład islamu w rozwój sztuki, architektury oraz nauki.

11

Zgłębienie tematu Sympozjum niewątpliwie przyczyni się do
wzajemnego zrozumienia oraz tolerancji wobec wyznawców islamu,
a także do poznania zwyczajów panujących w krajach muzułmańskich.
Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na wystawę towarzyszącą dzisiejszemu Sympozjum. Prezentuje ona fotografie z życia codziennego
mieszkańców Maroka oraz polskie meczety muzułmańskie.
Sympozjum uważam za otwarte. Życzę owocnych obrad!
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
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