Program Mszy św. na Wielki Tydzień
i na Wielkanoc

Nad Bosforem

24 kwietnia 2011 r.

17 kwietnia: Niedziela Palmowa
- Msza św. z procesją
św. Antoni , godz. 11.00
18 kwietnia: Wielki Poniedziałek
- liturgia pokutna
katedra (Harbiye) godz. 19.00
19 kwietnia: Wielki Wtorek
- spowiedź
św. Antoni, godz. 18.00-19.00
20 kwietnia: Wielka Środa
- Msza Krzyżma
katedra (Harbiye), godz. 19.00
21 kwietnia: Wielki Czwartek
- Liturgia Wieczerzy Pańskiej
22 kwietnia: Wielki Piątek
- Liturgia Męki Pańskiej
23 kwietnia: Wielka Sobota
- poświęcenie pokarmów
- Liturgia Wigilii Paschalnej
24 kwietnia: Wielkanoc
- poświęcenie pokarmów i Msza św.
- Msza św.

Polonezköy, godz. 19.00
Polonezköy, godz. 19.00
Polonezköy, godz. 11.00-15.00
Polonezköy, godz. 21.00
św. Antoni, godz. 11.00
Polonezköy, godz. 19.00

Nr 3

„To jest Pan!” Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę (…) i rzucił się w morze (J 21, 7).
Obchody Zmartwychwstania Pańskiego to „święto świąt”,
punkt kulminacyjny roku liturgicznego, Dobra Nowina,
źródło radości i nadziei dla Kościoła i dla świata. Apostołowie przyjęli początkowo wiadomość o powrocie Pana
Jezusa ze śmierci do życia z niedowierzaniem i nieufnością… Po śmierci Mistrza nie byli skłonni do uznania za
prawdziwe relacji emocjonalnie rozchwianych kobiet.
Twardo stąpali po ziemi i domagali się niepodważalnych
dowodów. Gdy jednak Piotr ujrzał Pana stojącego na
brzegu, natychmiast „rzucił się w morze”, aby Go powitać. Spotkanie ze Zmartwychwstałym odmieniło uczniów.
Od tej pory będą „rzucać się” w wir pracy apostolskiej i
niestrudzenie głosić Ewangelię aż po krańce ziemi.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa dokonało się dla nas i oznacza zwycięstwo życia nad śmiercią, nadziei nad rozpaczą, miłosierdzia nad grzechem. On otwiera przed nami perspektywę życia wiecznego i przewodzi
nam w drodze do domu Ojca niebieskiego.

Wszystkim parafianom, dobrodziejom, przyjaciołom i znajomym na święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę dużo
zdrowia, pokoju serca i pogody ducha.
Niech Zmartwychwstały Pan zawsze otacza Was swą opieką
i napełnia Wasze serca swą łaską.
Nad Bosforem. Biuletyn duszpasterstwa polonijnego w Stambule i Polonezköy. Redaktor
odpowiedzialny: o. Dariusz Wiśniewski OFMConv, Azatlı Sok. No: 1, 34453 Büyükdere, tel.
212 242 18 17, wdariusz@hotmail.com, www.duszpasterstwowstambule.pl. Nakład 80 egz.

Wesołych Świąt!
Proboszcz

POLSKA MISJA KATOLICKA W STAMBULE (cz. I)
Od wieków polskim emigrantom opuszczającym ojczyznę ze względów politycznych,
ekonomicznych lub rodzinnych towarzyszą duszpasterze. Zakładają placówki misyjne w
ośrodkach polonijnych, aby otaczać duchową opieką rodaków i pomagać im w integracji z
nowym środowiskiem. Swą posługę spełniają także w kraju nad Bosforem.
Pierwsze wzmianki o obecności Polaków w Azji Mniejszej sięgają schyłku czasów
bizantyńskich i początków tworzenia się potęgi Osmanów. W 1414 r. król Władysław Jagiełło
wysłał do rezydującego w Bursie sułtana Mehmeda I poselstwo pod przewodnictwem Skarbka
Górskiego i Grzegorza Ormianina z prośbą o wstrzymanie działań wojennych na terytorium
sprzymierzonych Węgier. Późniejszy okres polsko-tureckich konfliktów zbrojnych w XVI i XVII
w. przyniósł nasilenie się kontaktów dyplomatycznych między Lechistanem a Wysoką Portą.
Zachowało się z tych czasów wiele interesujących i barwnych opisów spotkań polskich przybyszów z ludźmi i kulturą Wschodu. W skład legacji królewskich, które udawały się nad Bosfor i
liczyły nierzadko nawet po kilkaset osób, wchodzili także kapelani. Okres podróży i pobytu
poselskiej świty w Stambule w oczekiwaniu na audiencję u sułtana wydłużał się niekiedy na
lata, stąd opieka duchowa w trudnych i nieprzewidywalnych misjach odgrywała ważną rolę.
Choć I Rzeczpospolita nie otrzymała oficjalnie zgody na ustanowienie nad Złotym Rogiem
stałej placówki dyplomatycznej, to jednak od połowy XVIII w. pobyt polskich przedstawicieli był
tam faktycznie nieprzerwany. W dzielnicy Pera przy dawnej Leh Sokağı (Ulica Polska, obecnie
Nur-i Ziya Sokağı) mieścił się polski ośrodek, który miał do dyspozycji m.in. kancelarię, archiwum i kaplicę. Działała także własna poczta, a nawet szkoła języków orientalnych! Ostatnim
kapelanem tej prowizorycznej ambasady był ks. Jakub Janowski.
Oprócz dyplomatów do kraju nad Bosforem przebywali polscy kupcy, którzy narażając się na trudy i niebezpieczeństwa dalekiej podróży handlowali głównie zbożem, alkoholem,
bursztynem, skórami i drewnem. Do Polski sprowadzali natomiast przyprawy, owoce cytrusowe, kawę, tekstylia i konie arabskie. Jedni zjawiali się w interesach na krótko, inni osiedlali się
w Stambule i zakładali stałe kantory handlowe. Osobną kategorię stanowili polscy artyści i
podróżnicy, którzy udawali się na Wschód z nadzieją na przeżycie twórczej inspiracji, odkrycie
uroków egzotycznej natury i poznanie zabytków starożytności. Przez Turcję przejeżdżali także
pątnicy w drodze do Ziemi Świętej. Począwszy od konfederacji barskiej w 1768 r. nad Bosforem zaczęli pojawiać się licznie uchodźcy polityczni. Tych przybyszów znad Wisły otaczali
duszpasterską opieką polscy zakonnicy m.in. obserwanci, jezuici, trynitarze, którzy wchodzili
w skład międzynarodowych wspólnot zakonnych osiadłych w Stambule.
W XVII i XVIII w. istniała misja jezuicka, której celem była troska o polskich skazańców pracujących na galerach i przebywających w tureckich więzieniach. Na szczególne uznanie zasługuje działalność ojców trynitarzy, którzy podejmowali wiele wypraw, tzw. redempcji, w
celu wykupywania rodaków z niewoli tureckiej. W obliczu braku potrzebnych środków finansowych ofiarowali nierzadko własne życie za wolność innych (cdn.).
o. Dariusz Wiśniewski, OFMConv

BEATO SUBITO!
1 maja, w wielkanocną niedzielę Miłosierdzia Bożego, będziemy świętować
beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Beatyfikacja w rozumieniu prawa kościelnego
oznacza papieską zgodę na kult powszechny, ale
o charakterze lokalnym. Tymczasem już na pogrzebie Jana Pawła II tłumy skandujące „santo
subito” poniekąd spontanicznie dokonały kanonizacji zmarłego papieża, tak jak było to praktykowane w średniowieczu.
Beatyfikacja Jana Pawła II jest radosnym świętem
– dla nas, jako jego rodaków oraz świadków tego
niezwykłego pontyfikatu. Ta radość wynika też z
nadziei, że postawa i nauczanie Jana Pawła II będą w nas żywe – że poczujemy się obdarowani i
zachęceni do modlitwy, a także przemyślenia treści, jakie przekazywał nam Jan Paweł II np. w
kwestii małżeństwa, ochrony życia, roli świeckich w Kościele – czyli tak naprawdę tych tematów, które w naszej codzienności są najbardziej aktualne, a
często i najtrudniejsze.
Beatyfikacja ma jeszcze jeden wymiar dla nas, jako tymczasowych bądź stałych mieszkańców wielowyznaniowego Stambułu. Jan Paweł II potrafił przecież przełamywać trudności w międzyreligijnym dialogu w sposób przejmujący – prostymi, wymownymi gestami, a nawet ciszą, jak wtedy, gdy pielgrzymując do Betlejem przerwał głoszenie homilii, by mógł wybrzmieć głos muezzina wzywający na modlitwę. Taka postawa zaskarbiła mu szacunek przedstawicieli innych wyznań i także dla wielu z nich jest on sługą Bożym.
A jak wprowadzić naszych najmłodszych w mające nastąpić wydarzenia?
Zajrzyjcie pod adres most.centrumjp2.pl. Zamieszczone tam gry i opowiadania podpowiedzą, że „każdy mały jest wielki” i wprowadzą do rozmowy o Janie Pawle II.
Transmisja uroczystości beatyfikacyjnych w
Polskim Radiu i Telewizji Polonia 1 maja br.
o godz. 11 czasu stambulskiego.
Błogosławiony Janie Pawle II, wstawiaj się
za nami! Alleluja!
Małgorzata i Łukasz Paprotni

