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Witam Was serdecznie, drogie Siostry i Bracia. 
Mamy już nowy rok 2012/1433. A wraz z nim nowe wyzwania, nowe problemy, ale też nowe nadzieje. 
Znowu,  już po raz dwunasty, obchodziliśmy Dzień Islamu w Kościele katolickim, imprezę unikatową 
w skali całego świata. Czy coś z tego wynika? Czy przez takie właśnie obchody jesteśmy uhonorowani, 
czy też nakłada to na nas jakieś obowiązki? Myślę, że jedno i drugie. 
Jesteśmy wybrańcami wśród muzułmanów żyjących w Europie, ponieważ mamy okazję rozmawiać z ludźmi, 
którzy nas szanują, i możemy pokazywać naszą religię i swój punkt widzenia na sprawy wiary oraz świata. Ale 
jednocześnie możemy sprawdzić siebie i odpowiedzieć samym sobie na pytanie, czy jesteśmy gotowi na taką 
konfrontację i wymianę myśli. Bo sam fakt, że katoliccy bracia chcą z nami rozmawiać, nie bierze się przecież 
z niczego. Jesteśmy ważni, ale nie dlatego, że jesteśmy lepsi. Rozmawiać możemy tylko jako przyjaciele, jako 
wrogów nikt nas nie będzie chciał słuchać. Będziemy izolowani w kraju, gdzie stanowimy mniejszość. 
Wśród nas, niestety, wciąż są tacy, którzy nie zauważają drobnego faktu, że życie na pustyni, w samotności, nie jest bezpiecz-
ne. Że podstawę codziennej egzystencji stanowi dialog, ten zaś opiera się na wzajemnym zrozumieniu i chęci porozumienia. 
Dialog jest z natury spokojny i rzeczowy, bo gdy do głosu dochodzą wzajemne pretensje i wymuszanie szacunku -  rozmową 
być przestaje. Zaczyna się krzyk, który rodzi agresję. Szacunek, drodzy Bracia i Siostry, nie bierze się znikąd, trzeba na niego 
zasłużyć. Myślą, mową i uczynkiem. 
W Pożegnalnym Kazaniu, wygłoszonym w czasie swojej ostatniej pielgrzymki, Prorok Muhammad powiedział: „Arab nie posiada 
wyższości nad nie-Arabem. Wyższość jest tylko w pobożności”. Jeśli zważyć, że w czasach Proroka muzułmanami byli Arabowie, 
działo się to przecież przed ekspansją islamu, słowa te można uznać za zakaz wywyższania się nad wyznawców innych religii. Czyn-
nikiem różnicującym wartość człowieka ma być tylko jego pobożność, siła jego wiary. Tych wszystkich, którzy naszych braci, ludzi 
Księgi, traktują z wrogością trzeba zdecydowanie chwycić za rękę i powiedzieć im „nie”. Tacy bowiem ludzie szkodzą całej naszej 
społeczności. A przecież raz dana szansa na porozumienie nie może zostać zniszczona, bo już się nie powtórzy.
Korzystajmy więc z niej więc. Korzystajmy, najlepiej jak umiemy, z tego, że jesteśmy uznawani za partnerów w dialogu. Nie 
przynosi nam to ujmy, a wręcz przeciwnie – stanowi o poważaniu, jakim się możemy cieszyć. Nie słuchajmy tych, którzy próbują 
deprecjonować wysiłki szukających porozumienia, czy to w najbliższym otoczeniu, czy też na szerszym forum. Pamiętajmy, że za 
własne czyny odpowiadamy tylko my sami, zaś prostą drogę do Najwyższego znajdujemy ucząc się nieustannie. Obyśmy tylko 
nie musieli uczyć się wciąż na własnych, bolesnych błędach.

Iza Melika Czechowska

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 społeczeństwa, czy też kręcenie się w 
kółko i wreszcie powrót do swojskiego, może tylko lekko zmodyfikowanego 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 szacunkiem 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.  

                 Tego z całego serca życzy wszystkim (oraz sobie) Musa Czachorowski  
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Uczymy się naszej religii

   Dagmara Sulkiewicz (w hidżabie, tyłem) i jej uczniowie.

Modlitwa po lekcjach. W roli imama Dawid Chazbijewicz.

Zajęcia prowadził też Adam Półtorzycki.

Fot. Krzysztof Mucharski

A tu Marek Półtorzycki ze swymi podopiecznymi.



Powitał wszystkich serdecznie ks. Biskup Romuald Kamiński

XII Dzień Islamu w Kościele katolickim
          Uroczystość w Warszawie

Fot. Michał Łyszczarz

Głos zabrał także mufti RP Tomasz Miśkiewicz
Artur Konopacki, Agata Skowron-Nalborczyk 

i Adam Wąs z Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Tradycja stało się czytanie fragmentów Pisma Świętego

Roman Zięba opowiedział o swym pielgrzymowaniu 
z Jerozolimy do Asyżu

Przedstawiciele muzułmańskiej społeczności (fot. Musa Czachorowski)


