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OBLICZA MI£OSIERDZIA

o. prof. dr hab. Hugolin H. 
Langkammer OFM – wybitny biblista, 
autor ponad 100 ksi¹¿ek biblijnych, 
tak¿e w obcych jêzykach i ponad 500 
rozpraw i artyku³ów naukowych. 
Redaktor i wspó³redaktor wielu ksi¹¿ek 
i czasopism.

 
ks. dr hab. Waldemar Cis³o 
prof. UKSW, 
Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego 
Stowarzyszenia Pomoc Koœcio³owi 
w Potrzebie

Ha Shir
Powsta³y w Toruniu zespó³, który wykonuje tradycyjn¹
muzykê ¿ydowsko - chasydzk¹, nadaj¹c jej nowoczesne
brzmienie dziêki oryginalnym aran¿acjom. 
W kwietniu 2012 r. zespó³ wzi¹³ udzia³ w II Ogólnopolskim 
Festiwalu Pieœni i Piosenki ¯ydowskiej i Izraelskiej „Shalom”
w Kaliszu i zdoby³ tam I nagrodê.

o. dr hab. S³awomir I. Ledwoñ 
OFM prof. KUL JPII, 
Prodziekan Wydzia³u Teologii KUL

 

P R O G R A M     W Y D A R Z E N I A



             Sympozjum 

    Msza œwiêta w koœciele pw. œœ. Ap. Piotra i Paw³a w Toruniu, Poznañska 49

  Otwarcie sympozjum

              Ojciec Prowincja³ dr Filemon T. Janka OFM

 SESJA I 

            1. Mi³osierdzie bezwarunkowe czy warunkowe? 

             Wymowa tekstów biblijnych 

             o. prof. dr hab. Hugolin H. Langkammer OFM

            2. Koœció³ sakramentem mi³osierdzia

             o. dr hab. S³awomir I. Ledwoñ OFM prof. KUL JPII

             3. Spowiednik znakiem Bo¿ego mi³osierdzia i ojcowskiej czu³oœci Boga

             o. dr Hieronim B. Stypa OFM WSD Wronki

             Dyskusja

             W K P

             autorstwa Marka Czarneckiego

              Przerwa obiadowa

 SESJA II 

             1. Historia Prowincji œw. Franciszka z Asy¿u

             o. mgr Salezy B. Tomczak OFM

             2. Gdzie jest mi³osierdzie i umiejêtnoœæ rozró¿niania, tam nie ma ani zbytku, 

             ani zatwardzia³oœci serca" (Np XXVII,6). 

             Rozumienie i realizowanie mi³osierdzia w duchu œw. Franciszka 

             o. dr Emil Kumka OFMConv. 

             3. Czy ja jestem stró¿em brata mego? Czyny mi³osierdzia wobec naszych

             sióstr i braci w Syrii i Iraku  

             ks. dr hab. Waldemar Cis³o prof. UKSW 

             Dyskusja

             Zakoñczenie

9.00

10.00

10:15

13:30

Otwarcie wystawy Przestrzenie 3D ojewództwa ujawsko – omorskiego

Sobota 12/03

 Dobroczynnoœæ w indonezyjskim raju

             mgr Renata Lesner-Szwarc UMK

 Projekcja filmu  „Idealna fala”

             re¿. Bruce MacDonald, Nowa Zelandia, Indonezja 2014, 94 min.

 Cz³owieczeñstwo w niepe³nosprawnoœci

             dr hab. Ditta Bacza³a UMK

 Projekcja filmu „Bezcenny dar”

             re¿. Michael O. Sajbel, USA, 2006, 114 min.

Koncert zespo³u Ha Shir

              koœció³ pw. œœ. Ap. Piotra i Paw³a, ul. Poznañska 49

 Niepe³nosprawnoœæ w kontekœcie literatury rabinistycznej

             dr hab. Maciej Tomal UJ 

 Projekcja filmu „£aska i mi³osierdzie”

             re¿. David G. Evans, USA, 2010, 101 min.

18:00

19:30

18:00

19:30

 19:30 

17:00

19:30

Wtorek 15/03

Œroda 16/03

Czwartek 17/03

Pi¹tek 18/03

 Oblicza mi³osierdzia i zasady ¿ycia spo³ecznego w islamie

             dr Agnieszka Graczyk UAM

 Projekcja filmu „Aposto³”

             re¿. Cheyenne Carron, Francja, 2014, 117 min.

18:00

19:30

Poniedzia³ek 14/03

I

T

dea dobroczynnoúci

Toruñskich Dni 
Dialogu 

oruñskich Dni 
Dialogu - Oblicza miùosierdzia

Toruñskich Dni Dialogu

 rozumiana jako bezpoúrednie udzielanie 
pomocy potrzebujàcym obecna jest w róýnych kulturach oraz 
spoùeczeñstwach, zróýnicowanych tak pod wzglædem 
historycznym, geograficznym, ideowym, jak i konfesyjnym. Ze 
wzglædu na róýne odniesienia zjawisko dobroczynnoúci bywa 
róýnie definiowane. Spotkamy siæ wiæc z wolontariatem, 
posùugà miùosierdzia, filantropià, solidarnoúcià, czy wreszcie z 
dziaùalnoúcià charytatywnà.

Na úwiecie pewnie nigdy nie zabraknie ludzi, którym moýna i 
trzeba bædzie pomagaã. Dlatego tematyka 

w roku 2016 skupia siæ wokóù pojæcia uniwersalnego i 
ponadczasowego: posùugi úwiadczonej kaýdemu czùowiekowi 
potrzebujàcemu wsparcia.

Inspiracjà do podjæcia prac nad tematem 
, jest ogùoszony przez papieýa 

Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miùosierdzia, który trwa do 
20 listopada 2016. Nie jest to, jednak jedyna inspiracja. 
Przyczynà bezpoúrednià jest postæpujàce materialne 
rozwarstwienie spoùeczeñstwa, w tym uboýenie caùych rodzin, 
którego przyczynà jest najczæúciej bezrobocie i choroby (w tym 
alkoholizm i kalectwo czùonków rodziny) czy problemy ze 
spùatami kredytów. Przyczynà rozwarstwiania spoùecznego jest 
równieý specjalizacja zawodowa i ekonomiczna, która wtórnie 
skutkuje marginalizacjà osób, które nie nadàýajà za 
galopujàcym postæpem, czy nie wytrzymujà konkurencji. W tym 
kontekúcie zauwaýa siæ równieý transformacjæ sposobu 
wartoúciowania osoby ludzkiej przejawiajàcà siæ we wciàý 
zmieniajàcym siæ stosunku do osób starszych, chorych, 
bezdomnych. Wyzwania zwiàzane z nowymi i nieustannie 
zmieniajàcymi siæ obszarami nædzy: psychicznà, duchowà i 
moralnà domagajà siæ spoùecznej refleksji tak, aby coraz szerszy 
kràg osób poczuù siæ zainspirowany i ýywotnie uwraýliwiony na 
wielorakie obszary ludzkiej nædzy.

Celem tegorocznych  jest zwrócenie 
uwagi na nadrzædnà wartoúã czùowieka, szczególnie wobec 
rosnàcej troski organizacji ekologicznych o zwierzæta czy 
úrodowisko naturalne, i koniecznoúã zwrócenia uwagi na nowe 
przyczyny, i oblicza ludzkiej nædzy. Podjæcie zagadnienia 
spoùecznych narzædzi zapobiegania nædzy ma na celu 
uwraýliwienie i zainspirowanie szerszych krægów ludzi, nie tylko 
do dziaùañ spontanicznych i doraênych, ale i do tworzenia 
trwaùych struktur pomocy systematycznej.


