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Zaskakujące spotkanie
„Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: "Panie, jeśli ty
Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę". Jezus rzekł do
niej: "Mario!" A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku:
"Rabbuni", to znaczy: Nauczycielu!” (J 20:15-16)
W pierwszym wieku naszej ery święty Paweł tak pisał do gminy w
Koryncie: „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara,
daremne nauczanie...” i niepotrzebna ofiara tylu chrześcijan rozsianych po
wszystkkich kontynentach Ziemi – tak można byłoby tę myśl Pawłową
kontynuować w XXI wieku. Ale On żyje i to życie daje Kościołowi.

„Widziałam Pana!” Ta radosna nowina z jaką Maria Magdalena śpieszyła
w poranek pierwszego dnia tygodnia do Apostołów jest i naszym, franciszkańskim i polskim świadectwem na gościnnej ziemi tureckiej. W niej jest siła
i wciąż aktualne wezwanie, bo wielu jeszcze o Panu nie słyszało lub zna Go
zbyt słabo.
Nadchodzące święta kierują nasze myśli do najbliższych i do kraju.
Łączymy się ze wszystkimi w obchodach tej wielkiej Tajemnicy i przesyłamy świąteczne pozdrowienia, zapewnienie o modlitwie i życzenia
nadziei. Tej samej, która rozbłysła w sercach Apostołów, że po nocy
męki i cierpienia, poranek zwycięstwa
nadchodzi. Niech Zmartwychwstały
Chrystus na nowo zapali w każdym
ogień swej miłości, umocni w wierności i rozraduje serce.
Wszystkim Parafianom,
Dobrodziejom, Przyjaciołom i
Gościom odwiedzającym nasz kościół
życzymy zdrowia, pokoju i pogody
ducha.
Wesołych Świąt Zmartwychwstania

Światowe Dni Młodzieży
Za początek Światowych Dni Młodzieży uważa się rok 1986. Pomysł przyszedł do głowy
Papieżowi, Janowi Pawłowi II, rok wcześniej podczas spotkania z młodymi z całego świata na
placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie. Co roku odbywają się one w diecezjach całego
świata, a co dwa lub trzy lata wyznaczone
zostaje jedno miejsce na kuli ziemskiej,
gdzie młodzi ze wszystkich kontynentów
oczekują przyjazdu Papieża.
W Niedzielę Palmową roku 1986 Papież
przekazał młodym zwykły, drewniany krzyż,
który za każdym razem wędruje do
koloejnego kraju na Światowe Dni
Młodzieży. Na krzyżu tym zostały wyryte
Kolejne słowa przewodnie:
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w
miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4,16). Buenos Aires (Argentyna) – 1987
Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6). Santiago de Compostella (Hiszpania) – 1989 rok
Otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8, 15). Częstochowa – 1991 rok
Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości (J 10,10).
Denver (USA) – 1993 rok
Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21). Manila (Filipiny) – 1995 rok
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1,38–39). Paryż – 1997 rok
A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14). Rzym – 2000 rok
Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13–14).
Toronto (Kanada) – 2002 rok
Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem
Światowych Dni Młodzieży stał się emerytowany papież Benedykt XVI.Przewodniczył on kolejno
spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney
(2008) i Madrycie (2011).
W lipcu 2013 r. w Rio de Janeiro z
młodzieżą spotkal się papież
Franciszek. W 2016 ŚWIATOWY DZIEŃ
MŁODZIEŻY odbędzie się Krakowie z
myślą przewodnią: „Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)

Okres Wielkiego Tygodnia obfituje w obrzędy i
zwyczaje pomagające dobrze przeżyć te
najważniejsze dla chrześcijan dni w roku
liturgicznym. W Polsce świąteczne zwyczaje
szczególnie celebruje się w rodzinach, dla dzieci
stanowią one wspaniałe wprowadzenie w tajemnice
świąt Zmartwychwstania.
Święcenie pokarmów
W Wielką Sobotę przygotowujemy do poświęcenia przede wszystkim chleb,
przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba”, i który przyjmujemy w Komunii Św.
Jajka i kolorowe pisanki to radosny symbol odradzającego się życia. Wędliny i baranek
wielkanocny są pamiątką biblijnego baranka paschalnego, a chrzan, pieprz i sól to
odpowiedniki gorzkich ziół, z którymi spożywano w czasach starożytnych mięso
paschalnego baranka.
Pisanki
Zdobienie jajek to tradycja jeszcze przedchrześcijańska, z czasem przyjęta w
obrzędowości Kościoła. Jajka symbolizować mają m.in. kruszenie skały grobu i nowe,
odradzające życie – wielki dar Boga. Pisankami nazywamy jajka zdobione w różnorakie
wzory, natomiast kraszanki są jednokolorowe.
Zdobienie domów
Niepowtarzalny klimat świąteczny wnosiło od zawsze zdobienie domów kwiatami,
świeżymi gałązkami, ozdobami z kolorowego papieru, wycinankami i wydmuszkami. Na
ok. dziesięć dni przed Wielkanocą warto też posiać rzeżuchę lub zboże, które stanowić
będzie wspaniałą wielkanocną dekorację.
Paschał rodzinny
Znakiem obecności Chrystusa Zmartwychwstałego jest w każdym domu chrześcijańskim
paschał. To okazała świeca z umieszczonymi na niej symbolami wielkanocnymi, np.
barankiem, napisem „Alleluja” bądź pięcioma małymi krzyżykami symbolizującymi rany
Chrystusa (w odpowiednim zdobieniu świecy mogą pomagać dzieci). Przystrojony paschał
płonąć może od nocy wigilii paschalnej, w czasie wielkanocnego śniadania i w trakcie
rodzinnych spotkań Niedzieli Wielkanocnej.
Pieśni Wielkanocne
Polska obrzędowość to także wiele pięknych pieśni wielkanocnych. Warto skorzystać z
tego skarbu w czasie rodzinnych spotkań i, tak jak czynimy to kolędując, zaintonować
znane powszechnie pieśni w trakcie rodzinnych spotkań. Wszak „Wesoły nam dzień dziś
nastał...” Wielkanocne pozdrowienie Istnieje, żywe wciąż w Kościele Wschodnim, piękne
wielkanocne pozdrowienie, wyrażające pełnię chrześcijańskiej radości. Brzmi ono:
„Chrystus zmartwychwstał!”. A odpowiedź: „Prawdziwie zmartwychwstał!”

Alleluja!

PROGRAM OBCHODÓW
TRIDUUM PASCHALNEGO
I WIELKANOCY

12 kwietnia

Polonezköy, godz. 19.00 (PL/TR)

13 kwietnia:
Niedziela Palmowa

Św. Antoni, godz. 10.30 (PL)

14 kwietnia:
Liturgia pokutna

Katedra Świętego Ducha, godz. 19.00

16 kwietnia:
Msza Krzyżma

Katedra Świętego Ducha, godz. 19.00 (FR/TR)

17 kwietnia:
Wielki Czwartek

Polonezköy, godz. 19.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 20.00 (TR/ENG)

18 kwietnia:
Wielki Piątek

Polonezköy, godz. 19.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 15.00 (Droga Krzyżowa)
Św. Antoni, godz. 20.00 (TR/ENG)
Święcenie pokarmów: Polonezköy, godz. 11-15
Liturgia Wigilii Paschalnej:
Polonezköy, godz. 21.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 21.00 (TR/ENG)
Święcenie pokarmów: Św. Antoni: przed mszą
świętą
Św. Antoni, godz. 10.30 (PL)
Büyükdere, godz. 11.00 (IT) i 19.00 (ENG)
Polonezköy, godz. 19.00 (PL/TR)

19 kwietnia:
Wielka Sobota

20 kwietnia:
Wielkanoc

21 kwietnia:
Poniedziałek Wielkanocny

Büyükdere, godz. 19.00
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