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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego 

 

Informacja Prasowa 

 

Toronto, Kanada, 19 października, 2016 r. 

 

Premier Kanady gości w Ottawie przywódcę Muzułmańskiej 

Wspólnoty Ahmadiyya 

 

W dniu 17 października 2016 roku, światowy przywódca 

Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Kalif, Jego Świątobliwość, 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powitany został przez premiera Kanady, 

Justina Trudeau, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Ottawie. 

 

Podczas tego spotkania premier Trudeau wyraził swoje zadowolenie z wizyty 

Jego Świątobliwości w Kanadzie. 

Premier podziękował Hudhurowi za jego nieustanne wysiłki na rzecz 

promowania pokoju na świecie i stwierdził, Ŝe jego rząd bardzo ceni wysiłki 

Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w Kanadzie i uznaje ją za integralną 

część tego narodu. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad podziękował premierowi za jego słowa i 

powiedział, Ŝe pragnął osobiście pogratulować premierowi jego wyboru w 

ubiegłym roku. 

Jego Świątobliwość powiedział równieŜ, Ŝe wcześniej tego dnia, wysłuchał 

Question Period w Izbie Gmin i zauwaŜył, Ŝe omówiono wiele z „palących dziś 

problemów”. 

 

Następnie premier Trudeau stwierdził: 
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„Jego Świątobliwość, jego przyjaźń i przywództwo są dla Kanady bardzo 

waŜne i doceniamy sposób, w jaki Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya 

potępia wszelkie formy ekstremizmu”. 

 

Jego Świątobliwość wziął udział w spotkaniu z premierem i sześcioma 

ministrami federalnymi. W czasie tego spotkania, premier ponownie docenił 

wysiłki Hadhrat Mirza Masroor Ahmada w promowaniu pokoju na świecie. 

Premier pogratulował równieŜ Muzułmańskiej Wspólnocie Ahmadiyya jej 50 

rocznicy istnienia w Kanadzie. 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad przypomniał swoje wcześniejsze spotkanie z 

premierem w 2012 roku, które odbyło się w Peace Village. W tym czasie pan 

Trudeau nie był liderem Partii Liberalnej. 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„Kiedy spotkałem Cię po raz pierwszy w 2012 roku, modliłem się za Ciebie i 

powiedziałem, Ŝe wierzę, Ŝe pewnego dnia zostaniesz premierem.” 

 

Dalsze dyskusje dotyczyły potrzeby dialogu pomiędzy wspólnotami róŜnych 

wyznań, znaczenia edukacji dla wszystkich ludzi i wolności religijnej. 

 

W odniesieniu do wolności religijnej, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„Prawdziwa wolność religijna powinna być udzielona wszystkim ludziom i 

wszyscy ludzie powinni mieć prawo do pokojowego praktykowania swoich 

wyznań i przekonań. Rządy nie powinny ingerować lub dąŜyć do 

ustanawiania praw przeciwko pokojowym przekonaniom religijnym.” 

 

Jego Świątobliwość wyraził swoje obawy, co do dalszego wzrostu ekstremizmu 

i terroryzmu w róŜnych częściach świata i związanych z tym zagroŜeniach w 
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świecie zachodnim. Dodał, Ŝe uwaŜał globalny kryzys finansowy roku 2008 za 

główną przyczynę terroryzmu w dzisiejszym świecie. 

Jego Świątobliwość powiedział, Ŝe wysoki stan bezrobocia oraz rozpaczy i 

beznadziei finansowej naraził niektórych młodych muzułmanów na poddanie 

się ekstremizmowi. Skomentował, Ŝe tworzenie miejsc pracy i pomaganie 

ludziom stanąć na własnych nogach jest środkiem do zapewnienia 

bezpieczeństwa narodowego. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powtórzył, Ŝe wszelkie formy terroryzmu i 

ekstremizmu nie są związane z islamem. 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„Jeśli wszyscy muzułmanie naśladowaliby prawdziwe nauczanie swej religii, 

to Ŝaden muzułmanin nigdy nie poddałby się radykalizacji poniewaŜ 

załoŜyciel islamu, Prorok Muhammad (saw) powiedział, Ŝe miłowanie 

swojego narodu jest częścią wiary islamu. Tak więc, obowiązkiem kaŜdego 

muzułmanina jest kochać swój naród, dąŜyć do jego doskonalenia i słuŜyć 

mu wiernie. Dlatego teŜ muzułmanie Ahmadi nie poddają się radykalizacji, 

poniewaŜ kierują się prawdziwymi naukami islamu.” 

 
 

Koniec informacji prasowej. 

 

Więcej informacji:  

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya 

info@alislam.pl  

tel. 22 863 88 92 

 


