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Dialog u progu Auschwitz – ciąg dalszy

Niniejsza książka jest owocem IV Zjazdu Stowarzyszenia Teologów 
Fun da men talnych w Polsce, który odbył się w dniach 25–27 września 
2008 roku w Centrum Dia logu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Konferencja ta wpisuje się w – jeszcze młodą – tradycję uprawiania 
dialogu religijnego w tym miejscu. W 2003 roku ukazała się książka 
Dialog u progu Auschwitz, tom 1, która dokumentuje niektóre z pierw-
szych ważnych akademickich międzynarodowych i międzyreligijnych 
spotkań w Oświęcimiu. Rabini, księża, profesorowie wraz ze swoimi 
studentami, Żydzi i chrześcijanie różnych wyznań z Polski, Niemiec, 
Stanów Zjednoczonych i Izraela zaprezentowali sobie wzajemnie odpo-
wiedzi teologii i doświadczenia dialogu „po Auschwitz”, które odzwier-
ciedlały perspektywę ich własnych środowisk. Doświadczenie „u progu 
Auschwitz” atmosfery wzajemnego szacunku, słuchania świadectw 
i odmiennych wyrazów wiary stało się dla uczestników przełomowym 
wydarzeniem. Od tego czasu dużo się wydarzyło, więcej było dialogu, 
często nieformalnego, spotkań, pogłębienia wiary, wspólnej modlitwy, 
wzrostu wzajemnego szacunku i zaufania. W pewnym sensie ukorono-
waniem tego procesu była wizyta papieża Benedykta XVI w Oświęcimiu 
w 2006 roku. Po cichej modlitwie w obozie macierzystym Auschwitz, 
spotkaniu z byłymi więźniami, błogosławieństwie dla Centrum Dialogu 
i Modlitwy oraz modlitwie z Żydami i przedstawicielami innych wyznań 
chrześcijańskich w Birkenau na niebie zjawiła się tęcza, biblijny znak 
przymierza Boga z ludzkością. Czysty przypadek?

Religijny dialog u progu Auschwitz jednak w dalszym ciągu nie jest 
łatwy i wymaga dużo duchowego wysiłku. Polska teologia fundamentalna 
zrozumiała to wyzwanie, organizując konferencję pt. Perspektywy teologii 
po Auschwitz w Oświęcimiu, zapraszając także referentów z Niemiec oraz 
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Izraela. Dziękujemy bardzo serdecznie Bogu i wszystkim zaangażowa-
nym za wkład w sukces spotkania, w szczególności przewodniczącemu 
ks. prof. Marianowi Ruseckiemu i sekretarzowi ks. prof. Krzysztofowi 
Kauchowi ze Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce oraz 
prelegentom, izraelskiemu rabinowi Alonowi Goshen-Gottsteinowi 
i niemieckiemu profesorowi Gregorowi Ho1owi.

Niniejsza książka ukaże się równocześnie jako publikacja Stowa-
rzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (Biblioteka Teologii 
Fundamentalnej nr 4) oraz jako publikacja Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy w Oświęcimiu – Dialog u progu Auschwitz, tom 2 (Biblioteka 
Centrum Dialogu i Modlitwy nr 9).
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