
Warszawa: wspólna modlitwa
katolików i muzułmanów

Wydarzenie miało miejsce w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Auli
Wielkiej Collegium Bobolanum.

Nabożeństwu przewodniczyli: bp Rafał Markowski, mufti Nedal Abu Tabaq
oraz dwaj imamowie. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele
Kościoła prawosławnego.

Jak podaje portal Deon.pl, podczas spotkania zaintonowano pieśń: "Oto
jest przybytek Boga pośród ludzi, Maryja, ziemia przedziwna, ziemia
obietnicy, Matka Emmanuela"

Wierni raz po polsku, a raz po arabsku "wielbili Jedynego Boga, który
wybrał Maryję na matkę Mesjasza".

Na stole prezydialnym leżała Biblia i Koran. Wybrzmiały teksty z obu ksiąg
i kazania.

Bp Markowski wypowiedział szokujące słowa zawierzenia:

"Panie nasz i Stwórco, Boże naszych ojców, Boże Abrahama i Proroków,



Boże Jezusa Chrystusa (…) spraw, aby Kościół Chrystusa i Wspólnota
muzułmańska stały się miejscem rzeczywistego budowania na ziemi
królestwa Bożego, królestwa miłości, prawdziwej wolności, przebaczenia i
pokoju. Uczyń z nas świadków Twojej obecności i miłosierdzia wobec całej
ludzkości".

Z kolei imam modlił się, by "Maria, matka Jezusa, łączyła wszystkich,
którzy kroczą drogą Jezusa i Mahometa".

Odśpiewano Psalm 91, a także 113 i 114 Surę.

Biskup i mufti długo obejmowali się.

Na stronie Archidiecezji Warszawskiej czytamy, że idea spotkania
nawiązuje do uroczystych corocznych obchodów Uroczystości
Zwiastowania Pańskiego w Libanie, które pod hasłem "Razem wokół
Maryi, naszej Pani" gromadzi na modlitwie katolików, prawosławnych, a
także muzułmanów: sunnitów i szyitów.

- Chcemy podobną uroczystość obchodzić wspólnie także w Polsce -
wyjaśnił ks. Andrzej Tulej, delegat archidiecezji warszawskiej ds.
ekumenizmu i kontaktów religijnych.

Na stronie archidiecezji czytamy również, że międzyreligijna formuła
Uroczystości Zwiastowania Pańskiego "cieszy się poparciem Stolicy
Apostolskiej od czasu pontyfikatu papieża Benedykta XVI".

– Muzułmanie czczą Maryję (po arabsku: Mariam), Matkę Jezusa,
nazywanego w Koranie Isa ibn Mariam (Jezus, Syn Marii). Wielu z nich
pielgrzymuje do chrześcijańskich sanktuariów maryjnych, także tych na
Bliskim Wschodzie. Maryja jest jedyną kobietą wymienioną przez Koran z
imienia, a Jej imię jest też tytułem jednej jego sury – wyjaśnia Rafał
Berger, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej Rady Wspólnej
Katolików i Muzułmanów.

Berger odwołał się też do słów szajha Muhammada Nuqqariego, inicjatora
takiej formy obchodzenia tego święta.



Powiedział on: "Serce mówi mi, że Maryja jest tą osobą, która pragnie nas
zjednoczyć. Ona jest najlepszą z kobiet tu, na ziemi, i w wieczności. Bóg dał
nam Ewę jako matkę rodzaju ludzkiego. Dał nam też inną matkę, delikatną
i jednoczącą, którą jest Maria".

Współprzewodnicząca Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów,
katoliczka Agata Skowron-Nalborczyk, również stwierdziła, że katolików i
muzułmanów łączy "nie tylko wiara w Jedynego Boga, ale także opieka
Maryi, Matki Jezusa".
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