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Forum Newsletter 31-10-2013
Nowe wiadomości z serwisu Forum: Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie
Życzymy ciekawej lektury! Wysłano dnia: 31-10-2013 Wydarzenia Podsłuchać Watykan 31-10-2013 Jak
podaje włoski tygodnik "Panorama", amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na
przełomie lat 2012 i 2013 podsłuchała we Włoszech 46 milionów rozmów telefonicznych, w tym także
wykonywane przez Watykan. Podejrzewa się, że podsłuch prowadzono aż do rozpoczęcia marcowego
konklawe. Więcej » Dzień Judaizmu przesunięty ze względu na szabat 31-10-2013 Ze względu na
szabat, który przypada na dzień 17 stycznia, o jeden dzień przesunięte będą obchody kościelnego Dnia
Judaizmu. Główne uroczystości związane z tegorocznym Dniem Judaizmu polski Kościół katolicki
organizuje 16 stycznia w Sandomierzu. Więcej » Bogdan Białek współprzewodniczącym PRChiŻ 31-102013 Nowym chrześcijańskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów został wybrany
Bogdan Białek, prezes kieleckiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz redaktor naczelny
miesięcznika &bdquo;Charaktery&rdquo;. Białek jest inicjatorem wielu działań na rzecz dialogu polskożydowskiego. Więcej » Postęp w rokowaniach Iranu z MAEA 30-10-2013 Negocjacje między Iranem
a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA), które odbyły się w Wiedniu na początku tygodnia,
obie strony oceniły jako krok zbliżający do porozumienia. Było to pierwsze spotkanie tego rodzaju
od czasu objęcia władzy w Iranie przez Hassana Rowhaniego. Więcej » Izrael a Rada Bezpieczeństwa ONZ
30-10-2013 Delegacja rządowa Izraela, po trwającym kilkanaście miesięcy bojkocie, wzięła udział
w posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. Izrael wycofał się ze współpracy z Radą na znak
protestu przeciwko nieproporcjonalnej jego zdaniem krytyce swojej polityki. Więcej » Zrabowana sztuka
w holenderskich muzeach 30-10-2013 W holenderskich muzeach znajduje się 139 dzieł sztuki, które
przypuszczalnie zostały zrabowane prawowitym właścicielom. Wśród zidentyfikowanych w ten sposób
obrazów są dzieła takich mistrzów jak Henri Matisse, Paul Klee czy Wassily Kandinsky. Więcej » Kto
osądzi Bractwo Muzułmańskie? 30-10-2013 W Kairze aresztowano ukrywającego się jednego z liderów
Bractwa Muzułmańskiego. Może jednak być problem z postawieniem go przed sądem, gdyż wczoraj
z procesu uwięzionych wcześniej przywódców tego ruchu wycofali się sędziowie, którzy mieli orzekać
w ich sprawie. Więcej » Chłosta za wino mszalne 28-10-2013 W październiku ogłoszono wyrok skazujący
czterech irańskich chrześcijan, aresztowanych w grudniu ubiegłego roku, na karę chłosty za picie wina.
Skazani, którzy należą do perskiego Kościoła protestanckiego, spożywali wino podczas liturgii
odprawianej w prywatnym mieszkaniu. Więcej » Iran: egzekucja w odwecie 28-10-2013 Po napadzie na
irańskich strażników granicznych, podczas którego zginęło czternaście osób, władze Iranu wykonały
szesnaście wyroków śmierci na skazanych przebywających w jednym z więzień położonych w tej samej
prowincji. Więcej » Kuchnia dla ubogich, schronisko, kawiarnia? 28-10-2013 Władze diecezji limburskiej
rozważają, jakie przeznaczenie nadać pełnej przepychu rezydencji biskupiej wzniesionej przez
urlopowanego z funkcji ordynariusza Franz-Petera Tebartza-van Elsta. Jedno wydaje się pewne &ndash;
nie będzie tam mieszkał żaden niemiecki hierarcha. Więcej » Szariat w eldorado 25-10-2013 W
sułtanacie Brunei, leżącym na północnym wybrzeżu wyspy Borneo jednym z najbogatszych krajów
świata, za pół roku zacznie oficjalnie funkcjonować prawo islamskie szariat. Kradzież będzie karana
obcięciem ręki, a cudzołóstwo &ndash; śmiercią. Więcej » Partia Gezi 25-10-2013 Niespełna pół roku
od fali antyrządowych protestów, które przetoczyły się przez Turcję, w Stambule powołano nowe
stronnictwo polityczne. Partia Gezi przywołuje nazwę parku będącego symbolem ówczesnych protestów.
Więcej » Deklaracje majątkowe niemieckich biskupów 25-10-2013 W geście mającym odbudować
zaufanie do Kościoła w Niemczech po skandalu, jaki wywołała informacja o kosztach przebudowy
rezydencji ordynariusza Limburga, większość niemieckich biskupów postanowiła ujawnić swój majątek
i standardy życiowe. Więcej » Centrum Szymona Wiesenthala u papieża 25-10-2013 Papież Franciszek
przyjął na audiencji delegację Centrum Szymona Wiesenthala &ndash; międzynarodowej organizacji
żydowskiej stawiającej sobie za cel zachowanie pamięci o Holokauście oraz ściganie zbrodniarzy
nazistowskich za ich udział w zagładzie Żydów. Więcej » Jak pomóc nielegalnym imigrantom? 24-10-2013
Posłowie do Parlamentu Europejskiego zaapelowali w Strasburgu, aby niedawna tragedia u wybrzeży
włoskiej wyspy Lampedusy, gdzie zatonął statek z setkami nielegalnych imigrantów, stała się punktem
zwrotnym w polityce imigracyjnej UE. Więcej » Przegląd prasy Holokaust dla pięciolatków 30-10-2013
Izraelskie Ministerstwo Edukacji proponuje wprowadzenie nauczania o Holokauście do programu
przedszkolnego. Komentatorzy izraelskiego życia publicznego ostrzegają przed konsekwencjami dla
psychiki dzieci, o czym pisze Or Kashti w &bdquo;Haaretz&rdquo;. Więcej » Zaproszenia -> Poza
Krakowem Biografie rzeczy Do 17 lutego w Muzeum Historii Żydów Polskich czynna jest wystawa
&bdquo;Biografie rzeczy. Dary z kolekcji MHŻP&rdquo;. Inauguruje ona projekt &bdquo;Zbiory &ndash;
pamiątki &ndash; Darczyńcy&rdquo;, mającego udokumentować tworzenie kolekcji muzealnej w oparciu
o dary przekazywane od 2006 roku przez darczyńców MHŻP. Więcej » Obcy i niemili Do końca stycznia
w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie czynna jest wystawa przedstawiająca antysemickie
rysunki i karykatury z polskiej prasy międzywojennej. Ówcześni antysemici przedstawiali Żydów jako
istoty odczłowieczone, wrogie, niepożądane. Więcej » Miesiąc Edukacji o Holokauście w Ottawie
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Obchodzony w stolicy Kanady w październiku i listopadzie Miesiąc Edukacji o Holocauście zapoczątkuje
wystawa poświęcona rodzinie Ulmów z Markowej. W Kanadyjskim Muzeum Wojny otwarta będzie też
wystawa o Janie Karskim, z debatą poświęconą Kurierowi z Warszawy. Więcej » Gerald Howson &ndash;
bardzo polska sprawa Bogdan Frymorgen jest kuratorem niezwykłej wystawy prawie 60 czarno-białych
zdjęć autorstwa brytyjskiego fotografa Geralda Howsona. Ukazują one codzienność Warszawy, Krakowa,
Nowej Huty i Lublina u schyłku lat 50. XX w. Wiele kadrów przedstawia dawne dzielnice żydowskie.
Więcej » Konferencja Jan Karski &ndash; świadek, emisariusz, człowiek Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP zapraszają na konferecję naukową pt.
&bdquo;Jan Karski &ndash; świadek, emisariusz, człowiek", która odbędzie się w Zamościu. Więcej »
Ludzie Tadeusz Mazowiecki (1927 &ndash; 2013) 31-10-2013 Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner
złożył Polakom kondolencje po śmierci Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III RP, za którego
kadencji Polska odnowiła stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Mazowiecki zmarł 28 X, jego pogrzeb
odbędzie się w niedzielę. Więcej » Punkt widzenia JAK UNIKNĄĆ ROZPACZY? 24-10-2013 Skąd się
rozpacz bierze? Zewsząd &ndash; chciałoby się powiedzieć.
Najpierw z polityki, z taktyczno-wyborczej szarpaniny, która politykę niszczy, odbiera jej sens. Prowadzi
coraz większą ilość ludzi do przekonania, że nic się nie da zrobić. Więcej » Studia i dokumenty
Oświadczenie w sprawie podpalenia meczetu w Gdańsku 24-10-2013 Rada Wspólna Katolików
i Muzułmanów wydała oświadczenie w sprawie próby podpalenia meczetu w Gdańsku, do której doszło
w połowie października. Oto treść tego oświadczenia: Więcej » Sylwa Dzień Reformacji 31-10-2013 Dziś
chrześcijanie reformowani na całym świecie obchodzą Święto Reformacji. Przypada ono w dniu
ogłoszenia w 1517 r. przez ks. Marcina Lutra na uniwersytecie w Wittenberdze słynnych 95 tez
przeciwko nadużyciom Kościoła katolickiego. Więcej »
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