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Korzystajmy więc z niej więc. Korzystajmy, najlepiej jak umiemy, z tego, że jesteśmy uznawani za partnerów w dialogu. Nie
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Tego–zstanowi
całego serca
życzy wszystkim
(oraz
sobie) cieszyć.
Musa Czachorowski
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
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Uczymy się naszej religii

Fot. Krzysztof Mucharski

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

A tu Marek Półtorzycki ze swymi podopiecznymi.

Zajęcia prowadził też Adam Półtorzycki.

Modlitwa po lekcjach. W roli imama Dawid Chazbijewicz.

XII Dzień Islamu w Kościele katolickim
Uroczystość w Warszawie
Fot. Michał Łyszczarz

Powitał wszystkich serdecznie ks. Biskup Romuald Kamiński

Artur Konopacki, Agata Skowron-Nalborczyk
i Adam Wąs z Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Głos zabrał także mufti RP Tomasz Miśkiewicz

Roman Zięba opowiedział o swym pielgrzymowaniu
z Jerozolimy do Asyżu

Przedstawiciele muzułmańskiej społeczności (fot. Musa Czachorowski)

Tradycja stało się czytanie fragmentów Pisma Świętego

