O godność człowieka i ład społeczny w Polsce i Europie
„Godność ludzkiej osoby jest wartością transcendentną, uznawaną za taką przez wszystkich,
którzy szczerze poszukiwali prawdy. W istocie rzeczy całą

historię ludzkości należy

interpretować w świetle tego pewnika. Każdy człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo
Boże (por. Rdz 1, 26–28) i tym samym radykalnie zwrócony ku swemu Stwórcy, pozostaje
w trwałej relacji z wszystkimi, którzy zostali obdarzeni tą samą godnością”

Jan Paweł II, Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju,
Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999 r.

IV Chrześcijański Tydzień Społeczny
termin: 22-25 maja 2013 (pt-so)
miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14)

Organizatorzy:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw | www.eds-fundacja.pl
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II www.kul.pl
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni |www.solidarnosc.org.pl/lublin
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” | www.wspolnotapolska.org.pl

Idea i historia
Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego.
Tydzień jest wspólną inicjatywą organizacji społecznych z Polski.
Celem

Tygodnia

jest

spotkanie

środowisk

chrześcijańsko–społecznych,

wypracowywanie

i artykułowanie wspólnych stanowisk w stosunku do bieżących problemów i zjawisk społecznych,
udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Chrześcijański
Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji, ruchów, inicjatyw
i grup nieformalnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną
w swoich społecznościach lokalnych, a inspirację dla swoich działań czerpią z chrześcijańskiej nauki
społecznej. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia,
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niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych. Chrześcijański Tydzień
Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe
ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, a także wielkiego doświadczenia
„polskiego Sierpnia” i „Solidarności”.
Tydzień Społeczny podejmuje dyskusję nad głównymi problemami społecznymi, między innymi takimi
obszarami tematycznymi jak: edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój lokalny i regionalny,
prawa pracownicze, rodzina, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w Polsce. Wierzymy,
iż wspólna refleksja nad tymi zjawiskami pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań
w ważnych kwestiach społecznych. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa na trwałe wpisze się
w kalendarz ważnych wydarzeń społecznych w Polsce.
Chrześcijański Tydzień Społeczny składa się z części panelowej z udziałem gości, jak i warsztatowej.
Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele życia społecznego, politycznego i gospodarczego, osoby
pełniące obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, hierarchowie Kościołów chrześcijańskich,
przedstawiciele środowisk, wspólnot i stowarzyszeń społecznych, religijnych i charytatywnych oraz
związków zawodowych.

I Chrześcijański Tydzień Społeczny odbywał się pod hasłem „Wspólnotowość drogą rozwoju Polski"
w dniach 11-13.04.2008r. w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
II Chrześcijański Tydzień Społeczny odbywał się w dniach 22-24.05.2009r. w Lublinie pod hasłem
„Solidarność dla przyszłości”.
III Chrześcijański Tydzień Społeczny odbywał się w Gdańsku, w dniach 5-7.11.2010r. pod hasłem
„Niezależny i samorządny naród. Polskie społeczeństwo 30 lat po powstaniu Solidarności.”
W dotychczasowych Chrześcijańskich Tygodniach Społecznych wzięło udział ponad 1000 osób.

Komitet Chrześcijańskich Tygodni Społecznych współtworzą: NSZZ „Solidarność” Region
Środkowowschodni, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych, Dom
Spotkań Angelusa Silesiusa, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Stowarzyszenie
Pedagogów Natan, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Katolickie Biuro Informacji i
Inicjatyw Europejskich (OCIPE), Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w
Europie (ESPACES), Kapelanat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,, Przymierze Rodzin, Dom
Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, Centrum Informacji
Obywatelskiej, Caritas Polska; Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Instytut Paderewskiego, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo,
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Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, Klasztor OO.
Dominikanów w Lublinie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Towarzystwo Katolickie Domu
Akademickiego w Krakowie, Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju, Europejskie Centrum
Społeczno-Gospodarcze – Krajowy Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Pomorska.

IV Chrześcijański Tydzień Społeczny odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Pawła II w dniach 24 – 25 maja 2013 roku. Tematem Tygodnia będzie „O godność osoby
ludzkiej i ład życia społecznego”. Program debat poprzedzony zostanie międzynarodowym
seminarium organizowanym w dniach 22-24 maja 2013 we współpracy z Europejskim
Centrum do Spraw Pracowniczych z siedzibą w Luxemburgu. Seminarium to zostanie
poświęcone będzie tematyce: pracy i rodziny.
IV Chrześcijański Tydzień Społeczny poświęcony jest podstawowej zasadzie nauki społecznej
Kościoła katolickiego jaką jest godność osoby ludzkiej. Zasada ta ma kluczowe znaczenie
w budowaniu ładu społecznego i gospodarczego. Szczególnie istotne jest poruszenie
tej tematyki w obecnej sytuacji w Polsce i Europie. Patronat honorowy nad IV
Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław
Budzik Metropolita Lubelski.

Tematami podejmowanymi w ramach debat panelowych będą m. in.:
Aktualność przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków
Media wobec najsłabszych
Jakiej Polski chcemy?
Wyzwania polityki rodzinnej w Polsce i Europie
Praca warunkiem godności człowieka – wyzwania współczesności

3

