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1.Kościół rzymskokatolicki jest najliczniejszą wspólnotą religijną we współczesnej Polsce. 

Istnieje również wiele innych grup religijnych. 

2. Religie 

Religia – to zespół wierzeń dotyczących świata, ludzkości i człowieka, które na ogół opierają 

się na wizji podziału czasu i przestrzeni na dwie stale przenikające się strefy. Pierwsza 

dotyczy codziennej (doczesnej, przyziemnej) działalności ludzi i nazwana jest profanum, 

oznaczającym „świeckość”. Natomiast w świetle religii kluczowy jest drugi wymiar świata – 

sacrum, czyli sfera świętości, w której wyznawcy powinni duchowo doświadczyć obecności 

np. bóstwa lub siły wyższej. 

W każdej religii można wyróżnić trzy aspekty: 

- doktrynę – zasady wiary danej religii, 

 - kult – uzewnętrzniane formy pobożności i praktyki religijne, np. rytuały, obrzędy, 

modlitwy, 

- organizację – formy zrzeszania się wiernych tworzących daną wspólnotę religijną. 

Na świecie istnieje kilka tysięcy różnych religii. Najwięcej osób wyznaje chrześcijaństwo, 

islam, buddyzm i hinduizm. Duże znaczenie ma również judaizm, ponieważ do jego 

tradycji nawiązują zarówno wspólnoty chrześcijańskie, jak i muzułmańskie. 

Część ludzi nie identyfikuje się z żadną religią. Niektórzy deklarują, że są ateistami, czyli nie 

wierzą w Boga ani żadnej siły wyższej. Inni określają siebie jako agnostyków i twierdzą, że 

nie ma dowodów na działanie siły wyższej, ale nie wykluczają, że ona w jakiś sposób wpływa 

na świat. 

3. Wyznania 

W ramach jednej religii często istnieją różne wyznania, czyli grupy religijne, których 

przedstawiciele przyjmują wspólny  - inny niż reszta wiernych – zestaw zasad wiary i uznają 

go za jedyny prawdziwy. Przykładowo w chrześcijaństwie można wyróżnić trzy główne 

odmiany, obejmujące różne wyznania i ich odmiany: 

- Kościoły katolickie – łacińskie, 

 - Kościoły wschodnie – m.in. ortodoksyjne, 

 - Kościoły protestanckie. 

Podział ten był w ciągu wieków wielokrotnie modyfikowany. 

4. Podstawowa statystyka religii w Polsce na początku XXIw. 

-chrześcijaństwo: katolicyzm – 86,9% (gł. Kościół rzymskokatolicki – 86,7%, Kościół 

greckokatolicki – 0,14%, starokatolicyzm – 0,12%) ... 

-Świadkowie Jehowy – 0,34% 

-buddyzm – ok. 0,04% 

- islam – 0,013% 

-rodzimowierstwo – ok. 0,01% 

-judaizm – 0,004% 


