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Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce ma już swoją tradycję. Pierw
szy Dzień Islamu odbył się 26 stycznia 2001 r. Centralne nabożeństwa miało 
wówczas miejsce w kościele św. Marcina w Warszawie. W 2002 r. Dzień Islamu 
w Kościele katolickim odbył się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, także 
w Warszawie. Już po raz trzeci, tym razem w dniu 26 stycznia 2003 r., w Auli Wiel
kiej Papieskiego Wydziału Teologicznego, Sekcja „Bobolanum”, miały miejsce 
obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Spotkanie to zostało zorga
nizowane przez Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami 
Niechrześcijańskimi, Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów oraz Fundację 
Dzieła Odbudowy Miłości (D. О. M.).

Na tle wielowiekowego przyjaznego współżycia katolików i muzułmanów 
w Polsce, Dzień Islamu jest potwierdzeniem wzajemnego szacunku i wyzwaniem 
do poszerzania kręgu dialogu w sensie realnym i znaczeniowym. Od kilku lat ist
nieją w Polsce kontakty między wyznawcami obu religii o charakterze naukowym, 
kulturalnym i religijnym. Muzułmanie w Polsce to Tatarzy, mieszkający tu od 600 
lat, i przybyli tu obcokrajowcy.

Obchodom tegorocznego Dnia Islamu współprzewodniczyli imam Tomasz 
M i ś k i e w i c z  z Białegostoku, jako przewodniczący Rady Imamów RP, oraz bi
skup pomocniczy warszawski Tadeusz P i k u s ,  jako przewodniczący Komitetu 
KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.

Po przywitaniu przez proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli Janusza W a rz o  - 
ch ę SJ wszystkich przybyłych gości, wśród nich ambasadorów państw muzułmań
skich i osób duchownych -  przedstawicieli obu wyznań, głos zabrał Zdzisław B i e 
l eck i ,  współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ze strony 
katolickiej.

Odczytano telegram nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka 
do uczestników spotkania. W swoim przesłaniu wyraził on uznanie dla organizato
rów „za to, że żywo podjęli myśl i poczynania Ojca Świętego Jana Pawła II na 
rzecz dialogu u wyznawcami wszystkich religii i ludźmi dobrej woli”.
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Odczytano także fragment przemówienia Jana Pawła II z meczetu Umajja- 
dów w Damaszku, wygłoszone podczas pielgrzymki do Syrii w 2001 r., w którym 
papież podkreślił m.in., że dialog międzyrełigijny jest najbardziej owocny, kiedy 
wypływa z doświadczenia życia razem, na co dzień, w tym samym środowisku 
i kulturze. Papież mówił wtedy także o nadziei na pokój: „Każdy człowiek i każ
da rodzina przeżywa okres zgody, ale także chwile, gdy ten dialog zostaje zerwa
ny. Pozytywne doświadczenia muszą umacniać w naszych wspólnotach nadzieję 
na pokój; nie należy natomiast dopuścić, aby doświadczenia negatywne podwa
żały tę nadzieję”.

Odczytano fragmenty ksiąg świętych -  Koranu i Biblii, w obu językach: po 
arabsku i polsku. Czytano surę III Rodzina Imrana oraz surę XIX Maria. Nato
miast słowa Pisma Świętego pochodziły z ewangelii według św. Łukasza o Zwia
stowaniu.

Księgę Koranu w języku arabskim recytował imam Warszawskiej Gminy Mu
zułmańskiej Khary G o h n i m ,  który po recytacji świętej księgi poprosił o głos 
(wcześniej nie było to przewidziane). W swojej wypowiedzi podkreślił doniosłość 
takich spotkań, podziękował uczestnikom spotkania za obecność i wezwał wszyst
kich do wspólnej modlitwy o pokój. Wypowiedź tę tłumaczył z arabskiego imam 
Tomasz Miśkiewicz.

W imieniu ambasadorów państw arabskich i muzułmańskich głos zabrał am
basador Libanu w Polsce Ahmed I b r a h i m .  Nawiązał do złożonej sytuacji po
litycznej na Bliskim Wschodzie, jeszcze wówczas będącego przed wybuchem 
wojny w Iraku..Am basador mówił m.in.: „W obliczu tej sytuacji obowiązkiem 
religii, cywilizacji i narodów staje się zjednoczenie wysiłków po to, aby utrzy
mać te prawa, wartości i zasady sprawiedliwości, które stanowią część naszej 
tożsamości. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, społeczność mię
dzynarodowa powinna trzymać się Karty Narodów Zjednoczonych oraz zasad 
prawa międzynarodowego i stosować je wobec wszystkich bez wyjątku, odrzuca
jąc wybiórczą metodę, przez którą cierpiało i wciąż cierpi wiele narodów, 
zwłaszcza na Bliskim Wschodzie”. Ahmed Ibrahim zwrócił uwagę, jak religia 
i przekonania wpływają na każdego z nas. Bo religia to nie tylko wiara, ale tak
że sposób postępowania i wezwał do modlitwy o pokój na świecie, zwłaszcza 
o pokój w Iraku i Palestynie. Ambasador przybliżył także stereotypy i uprzedze
nia, które towarzyszą dzisiaj islamowi, zwłaszcza po wydarzeniach z 11 września 
2001 r. Islam, religia tolerancji i pokoju, jest także za harmonijnymi i przyjazny
mi stosunkami między ludźmi. Łączenie terroryzmu z islamem jest koncepcją 
z gruntu fałszywą, opartą na stereotypach i na wizerunku rozpowszechnianym 
przez środki masowego przekazu. Islam uznaje pluralizm kultur i cywilizacji 
oraz nawołuje do uniwersalizmu.
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Bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Dialogu 
Katolików i Muzułmanów, w swoim przemówieniu także podkreślił brak ładu 
i harmonii w świecie oraz potrzebę pokoju. Wskazał także na odniesienie do Boga 
jako na środek do osiągnięcia jedności, pokoju, sprawiedliwości, ochrony małżeń
stwa, rodziny i narodu. „Prośmy zatem Pana Boga, by przynajmniej powstrzymał 
nas, byśmy nie czynili tego innym, co nam niemiłe, by inspirował nas do czynienia 
tego innym, co byśmy chcieli, by oni nam czynili. Współpracując z Panem Bogiem 
i braćmi różnych wyznań i religii prowadźmy autentyczny dialog, w duchu modli
twy i z gotowością służby, by za naszym pośrednictwem w pełni mógł brzmieć głos 
Pana zwiastujący całemu światu Radosną Nowinę braterstwa, życia, szczęścia 
i zbawczego pokoju”.

Po wystąpieniach modlono się wspólnie w różnych intencjach: o pojednanie, 
przebaczenie, w intencji wspólnej pracy zaradzającej biedzie i złu, za rządzących 
państwami oraz kierujących instytucjami międzynarodowymi.

Frekwencja podczas tego modlitewnego spotkania pokazuje, że istnieje potrze
ba spotkania między wyznawcami różnych religii. Katolicy i muzułmanie widzą te 
same potrzeby dzisiejszego świata, a także zagrożenia pokoju.

Spotkanie zakończyło się wspólną agape w domu parafialnym przy Sanktu
arium św. Andrzeja Boboli.
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