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Forum Newsletter 08-12-2013
Nowe wiadomości z serwisu Forum: Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie Życzymy ciekawej lektury! Wysłano
dnia: 08-12-2013 Wydarzenia Zaostrzenie kary za bluźnierstwo w Pakistanie 08-12-2013 Wielokrotnie
krytykowana pakistańska ustawa o bluźnierstwie uległa zaostrzeniu. W świetle nowych przepisów
wprowadzonych przez sąd federalny do spraw szariatu jedyną możliwą karą za obrazę Koranu, islamu
lub Mahometa będzie wyrok śmierci. Więcej » Przeciwko praniu pieniędzy w Watykanie 08-12-2013
Pomimo trwających jeszcze od czasu pontyfikatu Benedykta XVI starań zmierzających do poprawy
funkcjonowania i reputacji watykańskich instytucji finansowych, władze Włoch rozważają możliwość
wprowadzenia kontroli celnej na granicy z Watykanem. Wciąz bowiem dochodzi do nielegalnego
przepływu pieniędzy na poważną skalę. Więcej » Ukraińscy Żydzi zaniepokojeni protestami 06-12-2013
Rozszerzające się na Ukrainie protesty antyrządowe wzbudzają głębokie zaniepokojenie ukraińskich
wspólnot żydowskich. Ich niepokój wiąże się z kwestią bezpieczeństwa miejsc kultu i ośrodków
społecznościowych. &bdquo;Trwamy w pogotowiu&rdquo; &ndash; mówi prezes Ukraińskiego Komitetu
Żydowskiego. Więcej » Papieska komisja do zwalczania pedofilii w Kościele 05-12-2013 W Watykanie
trwa spotkanie Rady Kardynałów powołanej przez papieża Franciszka do zreformowania Kurii Rzymskiej.
Jedną z papieskich decyzji ogłoszonych w trakcie trwania obrad jest ustanowienie komisji zwalczającej
pedofilię w Kościele. Dwa dni temu Watykan odmówił ONZ-owi udzielenia informacji na ten temat.
Więcej » Nagroda Turowicza dla Olczak-Ronikierowej 04-12-2013 W piątek wieczorem odbyło się w
Krakowie wręcznie Nagrody Jerzego Turowicza. W pierwszej edycji tego wyróżnienia otrzymała je pisarka
i scenarzystka Joanna Olczak-Ronikier. Przyznająca tę nagrodę Fundacja Jerzego Turowicza doceniła
krakowską autorkę za wydaną w 2011 roku książkę "Korczak. Próba biografii". Więcej » Nie otrucie
polonem, lecz infekcja 04-12-2013 Zdaniem francuskich ekspertów, do których trafiły próbki pobrane
podczas ekshumacji Jasera Arafata, przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny zmarł w 2004 r.
śmiercią naturalną, a nie został otruty polonem, co sugerowały władze palestyńskie i wdowa po Arafacie.
Przyczyną zgonu miała być uogólniona infekcja. Więcej » Mykwy europejskie 03-12-2013 Trzydzieści
nowych żydowskich łaźni rytualnych powstanie w różnych krajach europejskich. Mykwy zamierza
budować Europejskie Centrum Rabiniczne (RCE) w ramach projektu, którego koszt ocenia się na 2
miliony euro. Perwsze inwestycje rozpoczną się w ciągu dwóch miesięcy. Więcej » Ocalić bluźnierców 0312-2013 Pod koniec listopada wyszedł z więzienia pakistański chrześcijanin Yunis Masih, skazany na
śmierć za bluźnierstwo. 35-letni Masih spędził w więzieniu osiem lat. Został uwolniony dzięki rozprawie
apelacyjnej przed sądem w Lahore. Teraz jednak musi się ukrywać, gdyż jako oskarżonemu o
bluźnierstwo wciąż grozi mu lincz. Więcej » Netanjahu u papieża 02-12-2013 Dziś papież Franciszek
przyjął w Watykanie premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Jednym z tematów rozmowy była wizyta
papieża w Izraelu, jednak w oficjalnym komunikacie nie podano żadnych szczegółów na ten temat.
Więcej » Przegląd prasy Rabini i choinka 05-12-2013 Kiedy Eric Woodward rozpoczynał naukę w szkole
rabinicznej konserwatywnego Żydowskiego Seminarium Teologicznego, był przekonany, że będzie
jedynym studentem, który w dzieciństwie obchodził i Chanukę, i Boże Narodzenie. Okazało się jednak,
że jest tam kilkadziesiąt takich osób. Więcej » Książka o inkwizycji w prezencie dla papieża 04-12-2013 W
poniedziałek podczas swojej watykańskiej audiencji premier Benjamin Netanjahu zaprosił papieża
Franciszka do Izraela oraz wręczył mu kilka prezentów. Jednym z nich był hiszpański przekład książki
jego ojca, Ben Ziona Netanjahu, poświęconej historii inkwizycji. Więcej » Zaproszenia -> Kraków Tydzień
w Krakowie W najbliższych dniach w Krakowie odbędzie się szereg imprez o tematyce żydowskiej.
Zachęcamy do udziału w wykładach, spotkaniach i prelekcjach. Oto program: Więcej » Zaproszenia ->
Poza Krakowem Cztery strony Warszawy Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na dni otwarte
organizowane przez warszawskich uczniów w świątyniach czterech religii: synagodze, meczecie, kościele
katolickim i cerkwi prganizowane w ramach programu "Cztery Strony Warszawy" - Więcej » Debata o
tolerancji W środę 11 grudnia we wrocławskiej Synagodze pod Białym Bocianem odbędzie się
międzyreligijna debata na temat tolerancji. Uczestnicy panelu odpowiedzą na pytanie, czym jest
tolerancja, jakie są jej granice i na czym polega tolerancja religijna. Więcej » Kongres Młodych Badaczy
Semitystów zaprasza Koła naukowe Instytutu Judaistyki oraz Orientalistyki UJ w dniach 6 i 7 marca
2014 r. organizują I Ogólnopolski Kongres Młodych Badaczy Semitystów, do udziału w którym
zapraszają studentów i doktorantów, mogących przedstawić wyniki badań z zakresu szeroko pojętej
semitystyki oraz filologii języków semickich. Więcej » 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 » 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
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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 Charles de Foucauld (1858 &ndash;
1916) 02-12-2013 1 grudnia 1916 r. niedaleko saharyjskiej oazy Tamanrasset zginął z rąk beduińskich
porywaczy walczących z Tuaregami bł. Karol de Foucauld. Ten eremita, twórca reguły zakonnej Małych
Braci i Małych Sióstr Jezusa, przez lata samotnie żył i pracował wśród tuareskich plemion. Nie nawracał
ich, walczył z niewolnictwem, studiował język, modlił się. Więcej » Sylwa Raport o europejskim
antysemityzmie 03-12-2013 Spośród wszystkich krajów europejskich największy antysemityzm panuje
na Węgrzech, w Belgii i we Francji. W każdym razie takie jest przekonanie Żydów mieszkających w tych
krajach. Ich opinie zostały zanalizowane w największym tego rodzaju badaniu przeprowadzonym w
dziewięciu krajach Unii Europejskiej. Więcej »
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