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Assalamu alejkum, witam serdecznie w nowym numerze „Muzułmanów Rzeczypospolitej”. Piszemy 
w nim m.in. o kilku istotnych dla świata wydarzeniach. Trudno jednakże przewidzieć, jakie znaczenie 
będzie miała z czasem postać błogosławionego Jana Pawła II, który ponad religiami kierował się 
w stronę Jedynego Boga. Nie wiadomo również, jak zakończy się wrzenie w krajach arabskich: czy 
będzie to definitywne odrzucenie skompromitowanych systemów i budowanie godnego społeczeń-
stwa, czy też kręcenie się w kółko i wreszcie powrót do swojskiego, może tylko lekko zmodyfiko-
wanego zacofania? 
Bycie muzułmaninem oznacza wprawdzie wiarę w Boga i kierowanie się zasadami islamu, jednak 
nie jest wcale równoznaczne z życiem według wyobrażeń sprzed wieków, pod rządami dyktatorów 
i kacyków. Przecież Bóg mówi nam w Koranie tak często, abyśmy zdobywali wiedzę i korzystali z niej każdego dnia. 
Posłuchajmy wreszcie wezwania Najwyższego. Nie oznacza to bynajmniej, że zaraz, natychmiast wszyscy musimy stać się 
piątkowymi absolwentami najlepszych uczelni. Zacznijmy może od rzeczy najprostszych: nauczmy się traktować z sza-
cunkiem samych siebie, dzięki temu zaczniemy szanować również innych ludzi. Nauczmy się żyć godnie. Bez kłamstw, 
bez przekleństw. Dotrzymujmy obietnic, bądźmy wolni od zawiści, pamiętajmy o pozdrowieniach i słowach życzliwych, 
starajmy się odwzajemniać dobre uczucia. Kochajmy bliźnich - wtedy też pokocha nas Najwyższy. 
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Lotnisko w Stambule, oczekiwanie na samolot do Arabii Saudyjskiej
Dagmara z towarzyszkami 

w drukarni Koranów w Medynie

Dziedziniec przed drukarnią Koranów w Medynie

Dagmara i Rashad Eltayeb na dziedzincu Kaaby
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Pielgrzymi powracający z Dżamarat

Jedna z bram do meczetu Al-Haram Pielgrzymi okrążają Kaabę


