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Z socjologicznych badań bpa Edwarda Frankowskiego

RELIGIJNOŚĆ RODZINY

„Życie religijne w rodzinach diecezji sandomierskiej” – taki tytuł nosi książka bpa Edwarda Frankowskiego, wydana przez Fundację 
Uniwersytecką w Stalowej Woli. Jest ona wynikiem zainteresowań badawczych Autora, dotyczących fenomenu religijności we współczesnym 
społeczeństwie.

Religijność dzisiejszego człowieka podlega ciągłej ewolucji. Przykładowo ów proces dotyczy praktyk religijnych, akceptacji dogmatów, przestrzegania zasad 
moralnych czy uznawania prawd ostatecznych. Na pytanie, jaki jest kierunek i skala zachodzących zmian, próbuje odpowiadać socjologia.
Trud badawczy podejmują m.in. studenci Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, pisząc prace licencjackie i magisterskie. 
Przedmiotem ich zainteresowań bywa często lokalna społeczność, co rodzi konieczność sięgania po literaturę dotyczącą najbliższego terenu. Jedną z dostępnych 
pozycji jest studium socjologiczne „Społeczne uwarunkowania postaw religijnych młodzieży szkół średnich”, autorstwa ks. bpa Edwarda Frankowskiego. W owej 
książce przedstawione zostały wyniki badań, przeprowadzonych wśród młodych stalowowolan. Natomiast najnowsze opracowanie Autora nosi tytuł „Życie religijne 
w rodzinach diecezji sandomierskiej”.
– Zasadniczym celem niniejszej pracy było ukazanie obrazu życia religijnego w rodzinach diecezji sandomierskiej w dobie współczesnych przemian ustrojowych w 
Polsce oraz wykrycie czynników różnicujących tę religijność – pisze ks. bp Edward Frankowski. Wspomniany obraz został zarysowany poprzez analizę wyników 
badań dotyczących autodeklaracji religijnych, praktyk i moralności religijnej, przynależności do organizacji religijnych i związków wiernych z Kościołem. Podjęty 
został także problem duszpasterskiej aktywności wobec rodziny w naszej diecezji.
Publikacja jest ciekawą lekturą z uwagi na wielość danych liczbowych, odzwierciedlających różnorodne zjawiska. Pozwalają one na wysnuwanie wniosków 
dotyczących religijności diecezjan sandomierskich. Autor określa jej poziom jako stosunkowo dobry. Zauważa, że 94,1 proc. badanych przynależy do Kościoła 
rzymsko – katolickiego, a wskaźnik praktykujących wynosi 90 proc. W podsumowaniu uwagę zwraca stwierdzenie o postępującej prywatyzacji religii, zwłaszcza w 
zakresie akceptacji przekonań i wyborów moralnych odnoszących się do życia seksualnego, małżeńskiego i rodzinnego. Mowa jest również o możliwości wzrostu 
obojętności religijnej przy równoległym zjawisku pogłębiania religijności wśród młodego pokolenia. – Zależeć to będzie nie tylko od indywidualnych poszukiwań i 
doświadczeń, ale i od działalności Kościoła, który wolny od pełnienia funkcji zastępczych będzie mógł koncentrować się na pełnieniu funkcji ściśle religijnych – 
czytamy w zakończeniu.
Wydanie książki ma związek z obchodzonym w diecezji sandomierskiej Rokiem Rodziny. Dlatego warto, aby po wspomnianą publikację sięgnęli nie tylko studenci, 
ale i wszyscy diecezjanie zainteresowani problematyką rodzinną. Jest ona dostępna m.in. w stalowowolskiej siedzibie Fundacji Uniwersyteckiej (tel. 015/642-25-20 
lub 642-63-59) oraz w sekretariacie Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej (015/644-57-33).
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