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Zakres tematyczny:
“ … którzy jesteśmy dissidents de religione ( różni w wierze) pokój między sobą zachować, a
dla różnicy wiary i odmiany w kościołach krwi nie przelewać… „ ( Akt Konfederacji
Warszawskiej, 1573). Dialog znaczy ( gr. dialogos) rozmowa. Rozmowa wymaga szczególnej
dojrzałości. Używamy – bywa – dialogu w konfrontacji z innymi ludźmi, społeczeństwami,
kulturami. Osiągniecie religijnej dojrzałości oznacza także odpowiedzialność za innych.
Dialog między religiami jest ich tematem w ostatnich dekadach. Stał się podstawową formą
komunikacji w ich wnętrzu i na zewnątrz. Samo słowo „dialog” jest najbardziej
odpowiedzialna kategorią kultury nowoczesnej. W przeszłości miało też ciemną stronę(J.
Conrad, Heart of Darkness). Mówiąc tak, jesteśmy świadomi, gdzie i kiedy taki było.
Świadomość ta nasila się szczególnie w nowoczesnej myśli chrześcijańskiej. Jest obecna
także

w innych religiach, odpowiednio do ich miejsca w strukturze nowoczesności.

Interreligijny dialog jest miarą kulturowej dojrzałości nowoczesności, warunkiem podjęcia
odpowiedzialności za świat. Jeśli religie coś znaczą, mogą podołać wspólnie temu wyzwaniu.
Dialog międzyreligijuny mówi, że możemy żyć razem bez przemocy. Niepodobna dojść do
tego bez dialogu. W miarę jak różne religijne tradycje i denominacje podejmują wspólne
działania – jak stało się to po Vaticaum II –dialog przechodził przez różne napięcia i fazy. W
każdym przypadku żądał i nadal żąda nowych stylów religijności i nowego stylu świadomości
kulturalnej.
Sekcja „Dialog Międzyreligijny” pracuje na różnych polach studiów religioznawczych.
Chcemy rozpoznawać wielostronne i wielopoziomowe zjawisko międzyreligijnego dialogu
tak jak ono dane jest w pracach

historyków, socjologów, antropologów, filozofów ,

teologów, słowem ,przez współczesne religioznawstwo.
Miejsce/Venue: 15 września 2017, Wydział Teologiczny, Sala 1, godz. 16-17.30

Program sekcji/Workshops Programme:

Dr Andrzej Gielarowski - Niejednoznaczność pojęcia dialogu międzyreligijnego/ The
Ambiguity of the Concept of Interreligious Dialogue
Dr Łukasz Perlikowski - Dialektyka racjonalności – wymiar religijny/ Dialectics of
rationalities – religious dimension
Ks. dr hab. Michał Dróżdż - Inny jako osoba w dialogu międzykulturowym - inspiracje
personalne
Dr Aleksandra Skowron - Koncepcja dialogu międzyreligijnego w ujęciu Abego Masao
(1915-2006) ‒ analiza z perspektywy hermeneutycznej
Dr Mieszko Ciesielski - Tomáša Halíka pytanie o dialog między teizmem i ateizmem. Próba
odpowiedzi
Mgr Andrei Ahapau - Dialog międzyreligijny w ujęciu Benedykta XVI
Dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, Prof. dr hab. Elżbieta Rydz, Dr Rafał Bartczuk Psychologiczne metody pomiaru otwartości na dialog międzyreligijny/ Psychological
methods of measuring openness towards interreligious dialogue

