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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Salat a świadomość BoŜej obecności  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie w Nunspeet w Holandii. 

18 maja, 2012 r.     

 

W dniu dzisiejszym Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił kazanie piątkowe w 

Nunspeet w Holandii, gdzie był obecny z okazji DŜelsa Salana organizowanego 

przez holenderski DŜama´at. Stwierdził, Ŝe jest wdzięczny Bogu za Jego łaskę i 

za to, Ŝe pozwolił mu jeszcze raz uczestniczyć w holenderskiej DŜelsa. To 

coroczne zgromadzenie miało odbyć się w przyszłym tygodniu, ale w związku z 

zaplanowaną wcześniej trasą podróŜy Hadhrata Khalifatul Masiha i pragnieniem 

holenderskiej wspólnoty, aby mógł on zaszczycić DŜelsa swoją obecnością, 

DŜama´at w bardzo krótkim czasie dokonało zmian i przyspieszyło termin 

DŜelsa Salana. ChociaŜ wspólnota Ahmadiyya w Holandii jest niewielka, to 

bardzo szybko poinformowała swoich członków o zmianie terminu i z 

nieoczekiwaną łatwością dostosowała plany DŜelsa do nowych warunków. W 

ustalonym czasie nie było niestety Ŝadnego większego wolnego obiektu, w 

którym mogłaby się odbyć DŜelsa Salana, więc wybrano najlepsze z moŜliwych 

miejsc i chociaŜ jest ono nieco ograniczone co do rozmiarów, to przygotowano 

na przyjęcie gości najlepiej, jak to było moŜliwe. Dlatego nie powinniśmy 

zwracać uwagi na drobne niedogodności, które mogą się pojawić. Oczywiście, 

organizatorzy zrobią wszystko, co jest w ich siłach, aby zapewnić gościom 

wygodę i bezpieczeństwo. Nasi wolontariusze pracujący na DŜelsa na całym 
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świecie, bez względu na to, czy organizatorem jest duŜa, czy teŜ mała 

wspólnota, są doskonale przygotowani do obsługiwania DŜelsa Salana i duŜych 

zgromadzeń (IdŜtima). Ludzie ci z radością i całkowicie bezinteresownie słuŜą 

gościom przybywającym na spotkania zapoczątkowane przez Obiecanego 

Mesjasza (as). Niechaj Bóg zawsze obdarza ich wszystkich zdolnością 

bezinteresownego słuŜenia pomocą przybywającym na DŜelsa Salana i niech 

obdarzy ich za to najlepszą z moŜliwych nagród. Niech sprawi, aby wszelkie 

niedociągnięcia stały się niewidoczne. NaleŜy równieŜ przypomnieć, Ŝe goście 

takŜe powinni mieć na względzie rzeczywisty cel DŜelsa i nie przywiązywać 

wagi do drobnych trudności, ani nie doszukiwać się drobnych błędów 

organizacyjnych.  

 

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśniał, Ŝe cel uczestniczenia w DŜelsa jest taki sam, 

jak wynikające z załoŜenia cele, a ludzie często o nich zapominają. Dlatego 

właśnie Bóg przykazał nam bezustannie napominać wiernych, bo to 

nawoływanie dociera i przywołuje do porządku tych ludzi, którzy nadal mają w 

swoim sercu wiarę. Koran mówi:...albowiem, zaprawdę, napomnienie 

przynosi korzyść tym, którzy wierzą. (51:56) Dlatego teŜ organizujemy 

DŜelsa Salana, która jest przypomnieniem obowiązku wypełniania przyrzeczeń 

zawartych w złoŜonym przez nas „bai`at”. Zaabsorbowanie doczesnymi 

powinnościami osłabia religijność człowieka, a napomnienia, które słyszymy na 

DŜelsa ponownie kierują naszą uwagę na sprawy wiary. Przebywając w 

towarzystwie innych Ahmadi wzmacniamy naszą poboŜność, wspomagamy się 

wzajemnie i wystrzegamy tego, co złe. Trzeba tu przypomnieć, Ŝe w czasie 

DŜelsa nie naleŜy poświęcać uwagi własnym sprawom, interesom, czy 

spotkaniom towarzyskim. Ten czas powinniśmy wykorzystać na modlitwę i 

rozwaŜania o Bogu. RównieŜ po zakończeniu DŜelsa Salana musimy jak 

najdłuŜej starać się zatrzymać w sercu jej wspaniałą atmosferę i duchową 

wzniosłość. Uczestnicząc w tym zgromadzeniu powinniśmy dąŜyć do spędzenia 

tych 2-3 dni w duchowej atmosferze, która umoŜliwi nam odnowienie naszego 

„bai`at”, a to z kolei pozwoli nam pogłębić nasze „Taqła” [arab. bojaźń BoŜa, 
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sprawiedliwość, cnotliwość]. 

 

Obiecany Mesjasz (as) mówił, Ŝe celem „bai`at” jest osłabienie miłości 

człowieka do tego świata i zaszczepienie w nim miłości do Boga oraz Jego 

Proroka (saw), a takŜe uświadomienie mu, Ŝe podróŜ do Ŝycia przyszłego nie 

jest niczym nieprzyjemnym. Kiedy uświadomimy sobie, czego tak naprawdę 

wymaga od nas Bóg i Jego Prorok (saw), to miłość do Niego i Jego Proroka 

(saw) stanie się silniejsza niŜ jakiekolwiek inne uczucie. JednakŜe sama wiedza 

nie wystarczy. Człowiek musi korzystać z niej w praktyce, postępować zgodnie 

z jej wymogami kaŜdego dnia i nieustannie dąŜyć do osiągnięcia wyznaczonego 

przez nią celu. Tylko wówczas droga do Ŝycia przyszłego stanie się 

przyjemnością. KaŜdy z nas wcześniej, czy później opuści ten świat. Szczęśliwi 

są ci, którzy odchodzą otoczeni BoŜą miłością i zadowoleniem. Myśl o staniu się 

poboŜnym i wyrzeczeniu się zła nabiera intensywności, kiedy człowiek zdaje 

sobie sprawę z tego, Ŝe w końcu stanie przed Bogiem i odpowie za swoje 

czyny. Koran mówi: O wy, którzy wierzycie! Baczcie na swój obowiązek 

wobec Allaha i niechaj kaŜda dusza zwaŜa na to, co wysyła przed sobą 

na następny dzień. I bójcie się Allaha, albowiem, zaprawdę, Allah jest 

w pełni Świadom tego, co czynicie. (59:19) W powyŜszych słowach Bóg w 

jednoznaczny sposób mówi nam, Ŝe nasza wiara jest doskonała jedynie 

wówczas, kiedy naleŜymy wyłącznie do Niego. 

 

Człowiek na róŜne sposoby stara się uzyskać jak najlepszą pozycję na tym 

świecie, czy to pod względem zatrudnienia, interesów, pozycji handlowej, 

posiadanego majątku, czy wykształcenia, jakie zapewni swoim dzieciom, itp. 

Ci, których wiara w Boga jest niezłomna, takŜe w pewnym stopniu modlą się o 

osiągnięcie tych doczesnych dóbr, albo proszą innych, aby modlili się za nich. 

Hadhrat Khalifatul Masih kaŜdego dnia otrzymuje listy z prośbami o modlitwy w 

intencji tego typu doczesnych spraw. Niektórzy ludzie tak bardzo angaŜują się 

w realizację doczesnych celów, Ŝe brakuje im czasu na ofiarowywanie 5-ciu 
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codziennych obowiązkowych modlitw, a jeśli juŜ się modlą, to robią to w 

pośpiechu i opieszale. Ale kiedy piszą list z prośbą o modlitwę ich słowa są 

przepełnione cierpieniem i troską. Człowiek jest gotowy na wiele, aby poprawić 

swoją sytuację materialną i pozycję społeczną. Ahmadi wprawdzie twierdzą, iŜ 

zaakceptowali Imama wieku, ale ich starania o wyŜszy poziom „Taqła”, który 

powinien stanowić cechę charakterystyczną kaŜdego Ahmadi, mogą zaniknąć. 

Bóg pyta, co wysyłamy przed sobą na następny dzień? Nasze zarobki, stan 

konta, dzieci, nasi krewni - to wszystko będziemy musieli pozostawić na tym 

świecie. Zostaniemy zapytani jedynie o to, jakie dobre uczynki wykonaliśmy, 

czy postępowaliśmy zgodnie z tym, co nam Bóg przykazał. Wszystkie nasze 

czyny znajdą się przed Jego Obliczem. Dlatego musimy pamiętać, Ŝe 

jakkolwiek postępujemy powinniśmy mieć na względzie konieczność 

wypełniania obowiązków wobec Boga i wobec ludzkości (Jego stworzeń), bo 

tylko takie czyny uzyskają Jego akceptację. Zaprawdę, Bóg zna nasze intencje 

i zamiary, które stanowią podstawę naszego postępowania i jest Świadomy 

wszystkich naszych czynów. Prorok (saw) powiedział, Ŝe zamiary są tak samo 

waŜne, jak same czyny.  

 

NajwaŜniejszym z obowiązków, jakie nałoŜył na nas Bóg jest Salat. Ustanowił 

On, Ŝe po tym, jak w Niego uwierzymy najwaŜniejsza jest regularna modlitwa. 

Równocześnie ostrzegł niektórych ludzi oddających Mu cześć: Zatem biada 

tym, którzy się modlą, (107:5) Chodzi tu o tych, którzy ofiarowują Salat 

pozbawioną „Taqła”, którzy modlą się, aby uzyskać akceptację swego 

otoczenia, ale tak naprawdę wcale nie dbają o BoŜe przykazania. Pamiętajmy, 

Ŝe Bóg wie o wszystkim, co niewidoczne, jest Wszystkowiedzący i 

Wszechświadomy, doskonale wie, co jest w sercu tego, kto ofiarowuje Salat. 

Odrzuca On modlitwę pozbawioną „Taqła”. Musimy ofiarowywać naszą Salat 

pełną BoŜej bojaźni, bo to jest jedynym celem naszego stworzenia, jak 

zapisano w Koranie: Stworzyłem jinn i ludzi po to tylko, by Mnie czcili. 

(51:57) A Prorok (saw) powiedział, Ŝe Salat stanowi istotę wielbienia Boga. 
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Ludzie zbytnio zamartwiają się sprawami tego świata, co w końcu rujnuje ich 

zdrowie. A kiedy nie mogą osiągnąć wymarzonych celów popadają w depresję. 

Ale to wszystko dotyczy doczesnego Ŝycia, które trwa 60-70 lat, a potem 

człowiek i tak jest zaleŜny od swoich dzieci albo od innych ludzi. Na zachodzie 

starzy ludzie kończą w domach starców, a rodziny w najlepszym przypadku 

odwiedzają ich raz w tygodniu, albo raz w miesiącu. Dopiero w podeszłym 

wieku ludzie ci zaczynają troszczyć się o Ŝycie przyszłe, ale prawdziwie 

wierzący myśli o tym i wypełnia BoŜe przykazania duŜo wcześniej, kiedy 

jeszcze jest w pełni sił. Rozrywki i przyjemności tego świata nie są w stanie 

odciągnąć go od wielbienia Boga. Bóg okazuje Swoją przychylność ludziom 

Ahmadi, bo kiedy w ich domach jeden z partnerów, mąŜ lub Ŝona, zaniedbuje 

Salat, to drugi sumiennie go ofiarowuje. Wiele osób pisze listy do Hudhura 

prosząc o modlitwy w tej intencji. Najczęściej są to Ŝony, które regularnie 

ofiarowują Salat. Z jednej strony dobrze, Ŝe w większości przypadków to 

kobiety regularnie ofiarowują Salat, gdyŜ wówczas istnieje nadzieja, iŜ 

zaszczepią ten zwyczaj równieŜ w swoich dzieciach, ale niepokój wywołuje to, 

Ŝe męŜczyźni, którzy mieliby być Qałłam (straŜnikami) są tak leniwi w 

ofiarowywaniu Salat. Oni są głową rodziny i mieliby być dla jej członków 

wzorem do naśladowania, ale skoro wykazują pod tym względem opieszałość, 

to czego uczą swoje dzieci? Kiedy ich synowie zaczynają dorastać, a ojcowie 

nie ofiarowują Salat, to pomimo starań i napomnień matek oni równieŜ nie 

będą przestrzegać modlitwy. Zwyczajem jest, Ŝe kiedy meczet znajduje się 

zbyt daleko, to modlitwa zbiorowa jest odmawiana w domu, co napełnia go 

błogosławieństwem. Zwłaszcza męŜczyznom zaleca się przestrzeganie Salat, co 

oznacza (poza wyjątkowymi sytuacjami) modlitwę w zgromadzeniu. Taki 

właśnie Salat ofiarowujemy podczas DŜelsa. Abyśmy mogli osiągnąć cele, jakie 

niesie z sobą uczestnictwo w DŜelsa Salana takie postępowanie powinno stać 

się oczywistym aspektem naszego Ŝycia.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe DŜelsa przede wszystkim ma 

spowodować, aby ludzie całkowicie zwrócili się ku Ŝyciu przyszłemu. Powinni 
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okazywać strach przed Bogiem, stać się dla innych wzorem osoby wielbiącej 

Stworzyciela, wzorem powściągliwości i wzajemnej miłości. DŜelsa ma 

pomagać ludziom rozwijać cnotliwość i zapał dla działalności religijnej. 

Wzajemna miłość i braterstwo powinny wpłynąć na to społeczeństwo tak, Ŝe 

ludzie będą mówić: ,,tak, oni są Ahmadi i są inni niŜ pozostali". Wśród Ahmadi 

musi być wyraźnie widać, Ŝe są wzorem wypełniania obowiązków wobec Boga i 

wobec rodzaju ludzkiego. Do działań religijnych zalicza się takŜe datki 

finansowe wykorzystywane w celu publikowania materiałów religijnych, 

poświęcanie uwagi budowie meczetów, plany Tabligh i poświęcanie własnego 

czasu na realizację tych zadań. Na DŜelsa słuchamy przemówień, a nasza 

uwaga poświęcona jest realizacji tych wzniosłych celów i takie zachowanie 

powinno stać się nieodłącznym aspektem naszego Ŝycia. Uczestnictwo w 

DŜelsa powinno umoŜliwić nam podnieść standardy wielbienia Boga, a takŜe 

wypełniania powinności wobec innych oraz pomóc nam pozbyć się wzajemnych 

nieporozumień. 

 

śyjemy w społeczeństwie, którego znaczna część odrzuca wiarę w Boga i 

zaprzecza Jego egzystencji przedstawiając przemyślane argumenty, a świat 

doczesny jest dla tych ludzi wszystkim. Wytrwanie w wierze i gotowość do 

poświęceń w jej imieniu jest waŜnym i niełatwym zadaniem dla tych, którzy 

Ŝyją w tym społeczeństwie. Wiele osób zatraca się w hulankach i uciechach 

tego świata. Ich droga jest ścieŜką szatana, ale swoim zachowaniem 

wzbudzają zainteresowanie wśród ludzi, którzy tu przyjadą. Zaczynają oni 

zastanawiać się, czy przypadkiem wyrzeczenie się swojej religii i preferowanie 

świata materialnego nie przyniosłoby im większych korzyści. JednakŜe takie 

postępowanie przynosi jedynie zniszczenie i upadek. Bóg stwierdził:...Baczcie 

zatem na swój obowiązek wobec Allaha, o ludzie rozumni, aby wam się 

dobrze wiodło. (5:101) Ludzie, o których mówi się w powyŜszych słowach, Ŝe 

dobrze im się wiedzie, to ci, którzy nie tylko boją się Boga, ale są teŜ na tyle 

rozumni, Ŝe nie tracą wszystkiego dla chwilowych doczesnych radości i 

pragnień, ale dbają o swoje Ŝycie wieczne. Trudno byłoby rozumnym nazwać 
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człowieka, który niszczy i sam się pozbawia wiecznego Ŝycia. Rzeczywiście, 

rozsądnym jest poświęcenie tego świata dla uzyskania BoŜego zadowolenia i to 

powinno być celem Ŝycia osoby wierzącej, a droga, którą powinna kroczyć 

została określona w słowach: A jest to Księga, którą zesłaliśmy, pełna 

błogosławieństw. Zatem idźcie za nią i chrońcie się przed złem, aby 

wam okazano łaskę. (6:156) 

 

Jeśli chcemy być tymi, którzy zostaną obdarzeni BoŜą łaską, to musimy 

podąŜać drogą wyznaczoną przez Koran, a to posłuszeństwo w stosunku do 

jego słów oznacza „Taqła” i przyciąga BoŜą łaskawość. Arabskie słowo 

„mubarakun” zawarte w powyŜszym wersecie nie oznacza jedynie, Ŝe wszystko 

co dobre pochodzi od Boga, ale równieŜ to, Ŝe Jego dary są coraz liczniejsze. 

Ci, którzy przestrzegają „Taqła” mogą radować się z nieograniczonych korzyści 

wypływających z ich wysiłków.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, iŜ duchowe piękno człowieka wynika z jego 

postępowania zgodnie z subtelnymi, wspaniałymi zasadami „Taqła”. Dodał, Ŝe 

wszystkie nasze dąŜenia powinny zmierzać ku rozwijaniu poboŜności, a nasze 

wszystkie skryte zdolności trzeba wykorzystać dla chwały Boga. Człowiek 

powinien starać się uchronić siebie przed wpływem szatana i być wraŜliwym na 

wypełnianie zobowiązań wobec rodzaju ludzkiego. Takie postępowanie zapewni 

nam duchowe piękno.  

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł takŜe: „Aby stać się prawdziwie cnotliwym trzeba 

całkowicie wyrzec się tak powaŜnych występków jak cudzołóstwo, kradzieŜe, 

grzeszenie, zakłamanie, samouwielbienie, pogarda dla bliźnich, skąpstwo, 

trzeba wystrzegać się osłabienia moralności i nieustannie rozwijać w sobie 

wysoką moralność. Człowiek cnotliwy zachowuje się wobec swoich bliźnich 

uprzejmie, traktuje ich z szacunkiem i sympatią oraz kultywuje bezgraniczną 

wierność i szczerość w stosunku do Wszechmogącego Boga. Stale szuka okazji 
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do działalności dobroczynnej. Jedynie ten, kto łączy w sobie wszystkie te zalety 

jest cnotliwy. Natomiast posiadanie jednej z nich nie upowaŜnia nikogo do 

tego, aby był zaliczany do grona ludzi cnotliwych, o ile nie posiada wszystkich 

wyŜej wymienionych zalet. Słowa: ...nie pozna co to strach ani nie będzie 

Ŝałować. (7:36) odnoszą się jedynie do tych ludzi. CzegóŜ więcej potrzebują? 

Sam Wszechmogący Bóg staje się ich obrońcą, jak zostało powiedziane: ...On 

to chroni sprawiedliwych. (7:197) 

 

W innych Hadisach zapisano, iŜ Bóg Wszechmogący staje się ich dłońmi, 

którymi chwytają i ich oczami, którymi widzą i ich uszami, którymi słyszą i ich 

stopami, na których chodzą. W dalszym Hadisie zapisano, Ŝe Bóg oświadczył, iŜ 

ten, kto okaŜe wrogość temu, kto jest Mu drogi musi być przygotowany na to, 

Ŝe będzie walczył z Samym Bogiem. W innym oświadcza, Ŝe kiedy ktoś atakuje 

BoŜego przyjaciela, to On rzuca się na niego z gwałtownością tygrysicy 

chroniącej swoje młode.”  (Essence of islam, tom.II, str.351-352; Malfudhat, 

tom IV, str.400-401) 

 

To jest poziom „Taqła”, do którego osiągnięcia powinniśmy dąŜyć. Większość 

osób uczestniczących w DŜelsa Salana to ludzie, którzy wyemigrowali z 

Pakistanu, poniewaŜ nie tylko nie mogli tam prowadzić Tabligh, ale nawet nie 

było im wolno praktykować własnej religii. Nawet teraz w Pakistanie 

obowiązują zakazy dotyczące praktykowania religii przez Ahmadi, a wysoko 

postawione osoby i urzędnicy nie wzdragają się przed zrywaniem „Kalima” ze 

ścian naszych meczetów. Z uwagą obserwują nasze meczety, równieŜ te 

znajdujące się w wielkich miastach. Ogromna liczba Ahmadi zdecydowała się 

na wyemigrowanie z własnego kraju właśnie z powodu prześladowań. 

Niedawno do Holandii przyjechało wiele pakistańskich rodzin z Tajlandii, a 

niektórzy z nich sami byli celem prześladowań w Pakistanie. Tu, w krajach 

zachodu moŜemy cieszyć się wolnością. Ale musimy modlić się za 

pakistańskich Ahmadi, aby Bóg sprawił, Ŝe okoliczności zaczną być dla nich 
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sprzyjają i nareszcie będą mogli cieszyć się wolnością wyznania. Innym 

waŜnym obowiązkiem Ahmadi przebywających poza granicami własnego kraju 

jest rozwijanie działalności religijnej. Holandia jest niewielkim krajem, ale jej 

politycy bardzo starają się skompromitować islam. Jeśli więc Ahmadi 

zorganizują kompleksową i zakrojoną na szeroką skalę kampanię Tabligh być 

moŜe uda się im obalić znaczną część negatywnych poglądów i opinii 

dotyczących islamu. W praktyce moŜe to równieŜ stanowić okazję do 

podkreślenia jego wspaniałych cech.  

 

NajwaŜniejszym celem przybycia Obiecanego Mesjasza (as) było propagowanie 

prawa Szariat [arab. prawo] przyniesionego przez Proroka (saw). Naszym 

zadaniem jest niesienie go całemu światu. Tu mieszkają ludzie z wielu 

regionów całego świata i dlatego musimy zintensyfikować nasze działania. 

Wszędzie na świecie, gdzie DŜama´at podjął takie działania i prowadził Tabligh, 

dzięki BoŜej łasce nie tylko przedstawił ludziom naszą wspólnotę, ale teŜ 

przyciągną do niej wielu ludzi o poboŜnej naturze. Niektórzy twierdzą, iŜ Ŝyjący 

tu ludzie nie są zainteresowani sprawami religii, ale jest to jedynie pewien 

margines społeczeństwa, który pojawia się zarówno w krajach 

chrześcijańskich, jak i wśród muzułmanów. Jeśli nie interesuje ich wiara i nie 

wierzą w Boga, to naszym zadaniem jest rozbudzić w nich tą wiarę. Bóg Sam 

zmieni to status quo, o ile my zawsze będziemy postępować zgodnie z 

nakazami Księgi doskonałej i staniemy się uosobieniem ludzi cnotliwych, o 

których mówił Obiecany Mesjasz (as). Musimy pamiętać o obietnicy, jaką 

złoŜyliśmy w trakcie składania „bai`at” Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe 

zupełnie się zmienimy. 

 

Podczas tych trzech dni DŜelsa powinniśmy zastanowić się nad sobą i podjąć 

postanowienie, Ŝe od tej chwili będziemy starać się wypełniać swoje 

zobowiązania i przestrzegać praw Boga, naszych braci, praw obowiązujących w 

danym społeczeństwie i w kraju, który zapewnił nam wolność wyznania. 
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Osiągniemy to poprzez propagowanie przepięknych nauk islamu i dąŜenia do 

wyplenienia fałszywych opinii o nim. MęŜczyźni, kobiety, młodzieŜ i osoby w 

podeszłym wieku - wszyscy powinni w tym uczestniczyć. NaleŜy takŜe modlić 

się w tej intencji, bo kiedy tak czynimy, to Bóg zsyła nam Swoje znaki. Niech 

pozwoli kaŜdemu z nas postępować w ten sposób, niechaj wszyscy uczestnicy 

DŜelsa spędzą te trzy dni na modlitwie i niech kaŜdy otrzyma szansę dokonania 

w samym sobie tych błogosławionych zmian. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih ogłosił, Ŝe poprowadzi modlitwę pogrzebową in 

absentia za pewnego oddanego członka DŜama´at - Nasir Ahmad sahiba, który 

był rewidentem i urzędnikiem Provident Fund oraz sadrem [przewodniczący] 

Ahmadiyya w Pakistanie. Po długiej chorobie zmarł 13 maja tego roku. Miał 74 

lata. SłuŜył DŜama´at na wiele sposobów. Był muusi i zawsze sumiennie 

wypełniał swoje obowiązki. Pozostawił Ŝonę i dwie córki. Niech Bóg wywyŜszy 

go w Raju. 

 


