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Forum Newsletter 22-11-2013
Nowe wiadomości z serwisu Forum: Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie Życzymy ciekawej lektury! Wysłano
dnia: 22-11-2013 Wydarzenia Nie tak ostro o Iranie 22-11-2013 W Genewie trwają negocjacje grupy
5+1 z Iranem na temat jego programu nuklearnego. Prasa izraelska odnotowuje złagodzenie tonu
premiera Izraela co do ewentualności zawarcia porozumienia między światowymi mocarstwami
a Iranem, zaś obywatele USA chcą, by w takim przypadku złagodzić sankcje wobec Iranu. Więcej »
Polityczna reforma serc w Kościele 22-11-2013 Kard. Oscar Rodriguez Maradiaga, pełniący funkcję
koordynatora specjalnej rady powołanej przez papieża Franciszka do reformowania Watykanu stwierdził,
że błędem Kościoła było w przeszłości bezpośrednie ingerowanie w sprawach politycznych.
&bdquo;Papież chce Kościoła służby, nie władzy&rdquo; &ndash; powiedział hierarcha. Więcej » Wydział
studiów żydowskich na niemieckim uniwersytecie 21-11-2013 Pierwsze w Europie studia teologii
judaistycznej na państwowej uczelni uruchomiono w Niemczech. Na Uniwersytecie Poczdamskim
powstała Szkoła Teologii Żydowskiej. Więcej » Sekretarz Generalny ONZ w Muzeum Auschwitz i w
Oświęcimiu 21-11-2013 Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon
odwiedził 18 listopada Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz, gdzie oddał hołd ofiarom obozu. Ban Kimoon odwiedził Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i jedyną zachowaną w mieście synagogę. Więcej »
Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie 21-11-2013 Polska Rada Chrześcijan i Żydów
zainaugurowała 19 listopada w Warszawie cykl otwartych zebrań pod wspólną nazwą &bdquo;Bliskie
Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie&rdquo;. Będą się one odbywały systematycznie, na zmianę raz
w kościele katolickim, raz w synagodze. Więcej » Sankcje, negocjacje i wiec ajatollaha 20-11-2013 W
Genewie rozpoczęła się kolejna runda rozmów pastw G5+1 z Iranem na temat jego programu
nuklearnego. Dzień wcześniej prezydent USA apelował do Senatu, aby nie nakładał na Iran nowych
sankcji. Tymczasem ajatollah Chamenei zapowiada, że irańskie władze &bdquo;nie cofną się nawet
o krok&rdquo;. Więcej » Więzienie za ćwierkanie 20-11-2013 Na dwa lata więzienia został skazany
użytkownik Twittera w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Inny, w Kuwejcie, dostał pięć lat. W
obu przypadkach chodziło o wyrażenie prywatnych poglądów &ndash; politycznych i religijnych &ndash;
na osobistym profilu w portalu społecznościowym. Więcej » Kościół a zmiany klimatu 20-11-2013 W
dniach 18 &ndash; 19 listopada w siedzibie Caritas Polska w Warszawie odbyła się międzynarodowa
konferencja pod hasłem: &bdquo;Współpraca duchowieństwa na rzecz sprawiedliwości
klimatycznej&rdquo;. Postulowano większe zaangażowanie Kościoła w przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym na kuli ziemskiej. Więcej » Yona Metzger aresztowany 19-11-2013 Były naczelny
aszkenazyjski rabin Izraela został w poniedziałek aresztowany pod zarzutem przyjęcia łapówki.
Oskarżenie dotyczy także innych przestępstw, których Yona Metzger miał się dopuścić podczas
dziesięcioletniego pełnienia urzędu. Więcej » Bejrut: zamach na Iran 19-11-2013 W Bejrucie doszło we
wtorek rano do podwójnego ataku bombowego na ambasadę Iranu. Zginęły co najmniej 23 osoby,
a prawie 150 zostało rannych, wśród nich attache kulturalny irańskiej placówki. Wcześniej podano, że
poniósł on śmierć. Tłem zamachu jest konflikt sunnicko-szyicki. Więcej » Rodzina Berlusconich już nie jak
Żydzi 18-11-2013 Były premier Włoch Silvio Berlusconi przeprosił za porównanie, którego użył
w książkowym wywiadzie. Powiedział wówczas dziennikarzowi, że jego dzieci czują się prześladowane jak
Żydzi w czasach Hitlera, co wzbudziło ogromne oburzenie w środowisku włoskich Żydów. Więcej » Meczet
w Atenach 18-11-2013 Po trzynastu latach planowania i gorących protestów przeciwko tym planom
w Atenach powstanie w końcu meczet. Jest to jedyna europejska stolica, w której nie ma muzułmańskiej
świątyni. Decyzja o rozpoczęciu realizacji projektu budowy meczetu ogłosił rząd Grecji. Więcej »
Izraelczycy z sunnitami przeciwko irańskim szyitom 18-11-2013 Według informacji podanej przez
izraelski &bdquo;Haaretz&rdquo; i brytyjski The Sunday Times", pomiędzy Izraelem a Arabią Saudyjską
toczą się tajne negocjacje dotyczące planów wspólnego ataku na irańskie instalacje nuklearne. Zdaniem
dziennikarzy do takiego ataku mogłoby dojść, jeśli Iran nie ustąpi w rokowaniach genewskich. Więcej »
Krwawy mundial w Katarze 18-11-2013 Organizacja praw człowieka Amnesty International opublikowała
raport ujawniający proceder krwawego wyzysku zagranicznych robotników stojący za przygotowaniami
do mistrzostw świata w piłce nożnej, które mają się odbyć w Katarze w 2022 r. Więcej » Nie będzie
śledztwa o ubój baranka 18-11-2013 Nie będzie śledztwa w sprawie uboju rytualnego, dokonanego
miesiąc temu w Bohonikach w czasie islamskiego święta Kurban Bajram. Zdaniem śledczych
z Prokuratury Rejonowej w Sokółce na Podlasiu zabicie barana podczas obchodów tradycyjnego
tatarskiego święta nie nosiło znamion czynu zabronionego. Więcej » Papież Franciszek doceniony przez
Forward 15-11-2013 Gazeta &bdquo;The Jewish Daily Forward&rdquo; opublikowała listę pięćdziesięciu
ważnych żydowskich osobistości roku. Na &bdquo;specjalnych zasadach&rdquo; dołączyła do niej papieża
Franciszka w uznaniu jego dążeń poprawy stosunków Kościoła katolickiego ze światem żydowskim.
Więcej » Czy Jezus miał brata? 15-11-2013 Racze nie dowiemy się, czy Jezus miał brata o imieniu
Jakub. Sugerująca to tajemnicza inskrypcja na kamiennym ossuarium &ndash; nie wiadomo, czy
autentyczna, czy będąca falsyfikatem &ndash; została bezpowrotnie uszkodzona przez Izraelski Urząd
ds. Zabytków. Więcej » Kertész dostał azyl w Kanadzie 15-11-2013 Zakończyła się kilkuletnia epopeja
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Ákosa Kertésza, węgierskiego pisarza żydowskiego pochodzenia, który ściągnął na siebie nienawiść
współobywateli, gdy niecałe trzy lata temu zarzucił im współodpowiedzialność za Holokaust. Więcej »
Przegląd prasy Antyislamski dżihad... w Polsce 21-11-2013 Na fali wzbierających emocji
nacjonalistycznych nabiera rozpędu działalność radykalnej antymuzułmańskiej organizacji.
&bdquo;Jesteśmy patriotami, nawiązujemy do tradycji żołnierzy września 1939 (sic!) i walczymy kraj
wolny od islamu&rdquo; &ndash; mówi anonimowy działacz Polskiej Ligi Obrony. Więcej » Zaproszenia > Kraków Konferencja Żydzi krakowscy 1795-1918 W dniach 26-27 listopada w synagodze Tempel na
krakowskim Kazimierzu odbędzie się konferencja pt. &bdquo;Żydzi krakowscy 1795-1918: historia,
kultura, dziedzictwo i źródła&rdquo;. Jej celem jest zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań
naukowców oraz kondycji badań nad tym tematem. Więcej » Zaproszenia -> Poza Krakowem Wokół
historii Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS
PAN zaprasza na otwarte seminarium naukowe poświęcone działalności Żydowskiej Służby Porządkowej
w getcie warszawskim. Poprowadzi je Katarzyna Person, która przygotowuje książkę poświęconą temu
zagadnieniu. Więcej » Rekolekcje U progu Auschwitz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zaprasza
na rekolekcje adwentowe &bdquo;U progu Auschwitz&rdquo;, które odbędą się w dniach 6-8 grudnia
2013r. Poprowadzi je ks. Łukasz Kamykowski wraz z Martą Titaniec z Caritas Polska. Więcej »
Wielokulturowość Warszawy Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na weekend wydarzeń
rozpoczynających trzyletni cykl działań związanych z wielokulturowością Warszawy. Więcej » 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 » 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 » Ludzie
Nie idź za mną. Henryk Markiewicz (1922 &ndash; 2013) 22-11-2013 31 października, na dwa tygodnie
przed swoimi 91. urodzinami, zmarł w Krakowie Henryk Markiewicz &ndash; historyk i teoretyk
literatury, badacz literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorytet moralny, mistrz
wielu pokoleń literaturoznawców. Do ostatnich dni aktywnie uczestniczył w nurcie życia umysłowego.
Więcej » Punkt widzenia TRIALOG &ndash; paląca konieczność 18-11-2013 Trialog czyli rozmowa
chrześcijan, żydów i muzułmanów, jest dzisiaj konieczny i bardzo pilny. Bo Bliski Wschód jest pełen
konfliktów (Syria i szereg innych), które się kłębią i rozlewają, które mogą zagrażać ludzkości &ndash;
nawet konfliktem nuklearnym, który może zagrozić nam wszystkim. Więcej »
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