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Mufti, mnich buddyjski i biskup katolicki

Ludzie ?yj?cy braterstwem. Pasjonaci przygody dialogu mi?dzy wyznawcami ró?nych religii.
Zjednoczeni pragnieniem ?ycia w jedno?ci, z poszanowaniem ró?norodno?ci wyzna?, kultur,
wra?liwo?ci. Imam Nedal Abu Tabaq, mufti Ligi Muzu?ma?skiej w Polsce, mnich
buddyjski Theravada Phra Ajahn Eiam i ks. biskup Henri Teissier, katolicki biskup Oranu w
pó?nocnej Algierii i arcybiskup Algieru, zmarli prawie w tym samym czasie (mufti 29 listopada),
a mnich i biskup 1 grudnia 2020 roku. Tym, którzy byli ich przyjació?mi, pozostawili zadanie
podj?cia ich dziedzictwa na drodze dialogu mi?dzyreligijnego i odnowienia zaanga?owania
na rzecz powszechnego braterstwa.
Jak wspomina Roberto Catalano, wspó?odpowiedzialny w Ruchu Focolari za dialog
mi?dzyreligijny, mufti Nedal Abu Tabaq zach?ca? w Polsce do pod??ania drog? dialogu
pomi?dzy muzu?manami, chrze?cijanami i ?ydami. Liczne wydarzenia, które wspiera?, by?y
promowane i dzielone przez wyznawców trzech religii: koncerty, sympozja, spotkania braterskie
z okazji ró?nych ?wi?t religijnych, których celem by?o poznawanie si? wzajemne oraz ró?nych
warto?ci i przekona?. We wspó?pracy z lokalnymi w?adzami przy jego udziale powsta? „
Kalendarz Trzech Religii: ?ydzi, chrze?cijanie, muzu?manie”, a w 2013 r. ustanowiono Dzie?
Chrze?cija?stwa w?ród Muzu?manów w Polsce, który odbywa si? corocznie 29 maja. Rok
pó?niej zainaugurowano Dzie? Judaizmu w?ród Muzu?manów w Polsce, który jest obchodzony
co roku 16 maja. W 2014 roku mufti wzi?? udzia? w mi?dzyreligijnej konferencji po?wi?conej
osobie Chiary Lubich, w pi?t? rocznic? jej ?mierci. W 2015 roku go?ci? w Katowicach prezydent
Ruchu Focolari Mari? (Emmaus) Voce oraz wspó?prezydenta ks. Jesusa Morana. Mufti zmar?
jako ofiara pandemii koronawirusa.
Promienny u?miech rozja?nia? dyskretn?, cich?, medytacyjn? posta? buddyjskiego mnicha
Theravada - Phra Ajahna Eiama z Tajlandii. Z przekonaniem by? zaanga?owany w dialog
buddyjsko-chrze?cija?ski. Cierpia? na raka, a jego stan gwa?townie si? pogorszy?, kiedy
zarazi? si? koronawirusem i zachowa? na COVID-19.
Ks. Henri Teissier urodzi? si? w Lyonie, zosta? wy?wi?cony na ksi?dza w Algierze w 1955 r.,
przez dwadzie?cia lat by? arcybiskupem tamtejszej stolicy. Cz?owiek dialogu, oddany
budowaniu porozumienia i szacunku w?ród wyznawców islamu i chrze?cija?stwa. „Mi?o?nik
Algierii, jej ludu, j?zyka i kultury" – tak go wspomina Agencja Informacyjna Konferencji
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Episkopatu W?och – prowadzi? Ko?ció? Algierii w trudnych latach 90. Pomi?dzy rokiem 1994 a
1996 zosta?o zamordowanych dziewi?tna?cie zakonnic i ksi??y oraz biskup Pierre Claverie.
Nawet w trudnych latach wojny domowej ks. Teissier „s?u?y? Ko?cio?owi i jego powo?aniu, by
by? Ko?cio?em trwaj?cym w przyja?ni i braterstwie z narodem algierskim”. Od wielu lat by? na
emeryturze i po?wi?ci? si? pisaniu, bra? udzia? w konferencjach na ca?ym ?wiecie. Zmar? w
wyniku udaru.

Na podstawie artyku?u Claudii Di Lorenzi: "Un muft?, un monaco buddista e un vescovo
cattolico. Scomparsi il primo dicembre scorso, tre figure esemplari, testimoni che il dialogo fra le
religioni è possibile"
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