PROGRAM SEKCJI
SEKCJA VI
AKSJOLOGIA RELIGII
Koordynator: Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
15 WRZEŚNIA 2017, PIĄTEK /15th SEPTEMBER 2017, FRIDAY
Miejsce/Venue: Wydział Teologiczny, Sala 11, godz. 12-13
Zakres tematyczny:
Wartościowanie rzeczywistości humanistycznej, a więc także religii, jest zwieńczeniem
teoretycznego jej poznania. Religia, podobnie jak inne dziedziny kultury, podlega ocenie w
aspekcie prawdy i dobra. Świat religii jest bardzo zróżnicowany. Toteż nie da się mówić o
wartości „religii w ogóle”. Należy raczej mówić o wartości poszczególnych religii. Trzeba
przy tym odróżniać to, jak religie są rozumiane w swych oficjalnych, normatywnych
tekstach/wypowiedziach od tego, jak faktycznie postępują ludzie deklarujący się jako
wyznawcy danej religii.
Ponieważ religia określa podstawowe ukierunkowanie ludzkiego życia, lektura i
wartościowanie jej normatywnych tekstów i wypowiedzi jest ważna dla rozumienia ludzkich
działań, dla rozumienia kultury i cywilizacji, a wreszcie dla polityki, dyplomacji oraz trudu
dialogu międzyreligijnego, międzykulturowego i międzycywilizacyjnego. Na przykład, w
kontekście współczesnych migracji, ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, czy przybysze,
chcąc zachować swoją tożsamość religijną, uszanują autonomię doczesności, czy przeciwnie,
będą budowali państwo wyznaniowe i wprowadzali szariat. Ważne jest zdanie sobie sprawy z
tego, jaki typ kultury naukowej, moralnej, artystycznej, ekonomicznej czy politycznej
generują normatywne teksty różnych religii. Ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, czy i jaki
typ cywilizacji niesie ze sobą określona religia.
Miejsce/Venue: 15 września 2017, Wydział Teologiczny, Sala 11, godz. 12-13

Program sekcji/Workshops Programme:
Ks. Prof. dr hab. Piotr Moskal - Aksjologia religii a rozumienie kultury i cywilizacji/
The axiology of religion and the understanding of culture and civilisation
Dr Waldemar Kryspin Jaruszewski - Wpływ wartościowania kapitału intelektualnego i
religii na rozwój bezpieczeństwa narodowego
Mgr Judyta Bielanowska - Wartościowanie życia osoby ludzkiej, czyli rzecz o aborcji i
karze śmierci w świetle nauki Kościoła Rzymskokatolickiego/ The valuation of life of the

human person, that is the thing about abortion and the death penalty in the context of science
Roman Catholic Church

