Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Katolicka nauka społeczna wobec współczesnych wyzwań

Jak skutecznie budować pokój?
Sprawiedliwość a przebaczenie
W 50-tą rocznicę Światowego Dnia Pokoju
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Pokój jest podstawą harmonijnego życia społecznego i integralnego rozwoju
człowieka. Tymczasem ludzkość, mimo tak wielu historycznych doświadczeń,
nieustannie narażona jest na wiele zagrożeń niszczących pokój w różnych wymiarach
życia społecznego. Z tych względów troska o pokój należy do podstawowych zadań
każdego człowieka dobrej woli, instytucji, państw i organizacji międzynarodowych.
Jednym z istotnych podmiotów społecznych działających na rzecz pokoju jest
Kościół katolicki. 8 grudnia 1967 r. ustanowiony został przez papieża Pawła VI, a
obchodzony pierwszy raz 1 stycznia 1968 r., Światowy Dzień Pokoju. W tym roku
przypada zatem 50-ta rocznica ustanowienia tego święta, które było realizacją
inicjatywy francuskiego działacza społecznego Raoula Follereau. Jest to szczególna
okazja do refleksji nad tym zagadnieniem, zwłaszcza wobec współczesnych zagrożeń
pokoju. List papieża, ustanawiający ten Dzień, był skierowany do wszystkich ludzi
dobrej woli.
Obserwując wiele działań i inicjatyw na rzec pokoju, jesteśmy świadkami
zarazem trwających niepokojów, stąd rodzi się naturalne pytanie „Jak budować ten
pokój?”: jak go budować, aby był trwały, jakie są źródła takiego pokoju i czy taki pokój
jest możliwy? W różnym czasie i z różnych stron podawane są z jednej strony
przeciwności, a z drugiej rozwiązania tego problemu, przekazywane zarówno w
rozprawach naukowych, dyskusjach politycznych, jak i w konkretnych działaniach na
różnych poziomach i w różnych sferach życia społecznego.
Często formułowanymi odpowiedziami są, wydaje się, że trudne do pogodzenia,
dwa rozwiązania: sprawiedliwość i przebaczenie. Nauczanie społeczne Kościoła mówi o

potrzebie jednego i drugiego, ale jak je pogodzić? W ostatnim czasie bardziej
podkreślona została, m.in. w nauczaniu papieża Franciszka, potrzeba miłosierdzia i
przebaczenia. Rodzi to opór wielu, także wierzących, na przykład w obliczu walki z ISIS,
w obliczu krzywd doświadczanych przez działania bezwzględnego zbrodniarza,
złodzieja czy oszczercy.
Poszukiwanie odpowiedzi na te dylematy na różnych poziomach teorii i praktyki,
w różnych sferach życia: rodzinnego, zawodowego, publicznego czy stosunków
międzynarodowych jest jedynie sugestią w poszukiwaniu idei, postaw i działań, które
będą służyły budowaniu prawdziwego i trwałego pokoju.
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Informacje organizacyjne:
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania tematów wystąpień i
nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami do 1 października 2017 r. na adres e-mail
sekretarza Konferencji, dra Marcina Choczyńskiego – m.choczynski@uksw.edu.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje: koszty organizacyjne i materiały
konferencyjne. Prosimy o dokonywanie wpłat do 15 października 2017 r. na rachunek
bankowy UKSW Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627, z dopiskiem
„Pokój”.

Teksty referatów można nadsyłać do 20 grudnia 2017 r. Po uzyskaniu pozytywnej
oceny recenzentów, będą one zamieszczone w publikacji zbiorowej.

