Zaczynamy
£OWO «Christianitas», które sta³o siê naszym tytu³em i has³em, nie ma
dok³adnego polskiego odpowiednika. Najwa¿niejszy jest w nim oczywiœcie jego rdzeñ, który odsy³a do rzeczywistoœci dobrze znanej — do
chrzeœcijañstwa. Religia Chrystusa zaœ to religia S³owa wcielonego, które
teraz dociera do nas przez Cia³o mistyczne, czyli jedyny prawdziwy
Koœció³, przez jego dogmaty i sakramenty, œwiête obrzêdy, przyk³ad
i orêdownictwo œwiêtych.
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Jednak chrzeœcijañska logika wcielenia S³owa posiada nie tylko wymiar koœcielnego ³adu sakralnego. Ma równie¿ niejako wrodzon¹ dynamikê w obszarze profanum: w œwiecie, który pozostaj¹c sob¹ — to znaczy w ró¿nych
p³aszczyznach: natur¹, rozumem, spo³ecznoœci¹ doczesn¹ — przemienia siê
oraz owocuje w ¿yciowej unii z ³ask¹, wiar¹ i Koœcio³em. Realnym efektem tej
dynamiki chrzeœcijañstwa w wymiarze doczesnoœci jest w³aœnie Christianitas,
któr¹ proponowano u nas nazwaæ „widzialnym chrzeœcijañstwem“. Nasze
dzieje dostarczaj¹ licznych i wspania³ych przyk³adów tego „uwidocznienia“ chrzeœcijañstwa w obszarach filozofii, kultury, ¿ycia publicznego, czy wprost ³adu
pañstwowego. Wystarczy siêgn¹æ do naszego polskiego dziedzictwa.
Trzymamy siê rzeczywistoœci, a naszym spojrzeniem obejmujemy
zarówno teraŸniejszoœæ, jak przesz³oœæ i przysz³oœæ. Nie okopaliœmy siê
w „starych dobrych czasach“, choæ tak wiele im zawdziêczamy. Nie wyprzedaliœmy siê przysz³oœci, choæ to w niej zapewne przyjdzie ¿yæ nam i naszym dzieciom. ¯yjemy „dzisiaj“: z bogactwem wielorakiej tradycji i z wyzwaniami
nowoczesnoœci. Christianitas to coœ znacznie wiêcej ni¿ historyczny idea³ odleg³ych wieków. To raczej nazwa wielkiego programu, który przekracza wymiar
okreœlonych pokoleñ i miejsc. Jego aktualnoœæ nie zale¿y od prze¿ywanych
aktualnie szoków cywilizacyjnych, g³odu modernizacji, lub tym bardziej od
nasilenia pokusy relatywizmu.
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„Rzeczy stare i nowe“. Zaczynamy wydawaæ zupe³nie nowe pismo,
w którym pragniemy kontynuowaæ program tak stary jak zawsze m³oda Ewangelia. Zaczynamy tu¿ przed Wielkim Jubileuszem — w roku, który zgodnie
z ¿yczeniem Ojca Œwiêtego z Tertio millenio adveniente mia³ nam przypomnieæ
o obowi¹zku konfrontacji z sekularyzmem. Jest to rok niezapomnianej pielgrzymki Papie¿a do Polski, w czasie której nadprzyrodzona witalnoœæ prawdziwej religii i jedynego Koœcio³a zosta³a ukazana tak¿e w kontekœcie naszego dziedzictwa
kulturowego, poszukiwañ rozumu, spraw pañstwa, kwestii spo³ecznych i troski o jednoœæ chrzeœcijan. Pragniemy, by to nauczanie pozosta³o dla nas decyduj¹c¹ inspiracj¹ na d³ugi czas. Do treœci papieskiego orêdzia do Polski bêdziemy
nieraz wracali w naszych nastêpnych numerach.
Wszystko ma swoj¹ w³asn¹ wagê. Nie przypisujemy jej zbyt wiele naszemu skromnemu przedsiêwziêciu, za to ogromnie powa¿nie podchodzimy do
celu, któremu ma ono na swój sposób s³u¿yæ. Oportet illum regnare (1 Kor 15,
25). Tylko po to za³o¿yliœmy to pismo. „Aby On panowa³“.
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