28 marzec
29 marzec
Niedziela Palmowa
30 marzec
Liturgia pokutna
1 kwietnia
Msza Krzyzma
2 kwietnia
Wielki Czwartek

Polonezkoy, godz. 18.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 10.30 (PL)
Katedra Świętego Ducha, godz. 19.00
Okazja do spowiedzi
Katedra Świętego Ducha, godz. 19.00 (FR/TR)
Polonezkoy, godz. 19.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 20.00 (TR/ENG)

3 kwietnia
Wielki Piatek

Polonezkoy, godz. 19.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 15.00 (Droga Krzyżowa)
Św.. Antoni, godz. 20.00 (TR/ENG)

4 kwietnia
Wielka Sobota

Świecenie pokarmów: Polonezkoy, godz. 11-15

5 kwietnia
Wielkanoc

6 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny

Liturgia Wigilii Paschalnej:
Polonezkoy, godz. 21.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 21.00 (TR/ENG)
Św. Antoni, godz. 10.30 (PL))
-Święcenie pokarmów podczas mszy
Büyükdere, godz. 11.00 (IT) i 19.00 (ENG)
Polonezkoy, godz. 19.00 (PL/TR)
Büyükdere, godz. 19.00
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Wprawdzie każdy człowiek jest w drodze, to jednak doświadczenie drogi jest szczególnie
przemawiające dla tych, którzy dosłownie są w drodze. Do nich należą osoby, które
opuściły swój kraj rodzinny i fizycznie oddaliły się od swoich najbliższych. Zatem
ewangeliczny opis spotkania uczniów Jezusa ze Zmartwychwstałym Panem pozwala
każdemu emigrantowi rozpoznać siebie i swój los.
Takiego rozpoznania siebie i swojego życia w obecności Zmartwychwstałego Jezusa życzę
Wam wszystkim, Kochani Rodacy żyjący w różnych zakątkach świata. Niech Święta
Wielkanocne pozwolą Wam odkryć lub uświadomić sobie z większą intensywnością, że
Jezus prawdziwie zmartwychwstał i pragnie Wam towarzyszyć na wszystkich drogach
Waszego życia i w każdych okolicznościach...
Przybliżajcie się... coraz bardziej do Jezusa żyjącego w Kościele, a zapewniam Was, że
życzenia świąteczne składane przy okazji Świąt Wielkanocnych zrealizują się, a może
nawet i przekroczą ramy Waszej wyobraźni. Pan Bóg bowiem w swojej hojności
przekracza nasze oczekiwania i pragnienia - zaskakuje, tak jak to było i w przypadku tych
dwóch uczniów uciekających z Jerozolimy.
bp Wiesław Lechowicz

Jezus żyje! To najlepsza wiadomość jaką można usłyszeć w niedzielny poranek
wielkanocny. Koniec z grzechem, śmiercią i żałobą. Ten który od wieków więził człowieka
w diabelskich okowach został pokonany. Mocniejszy od niego wyrwał mu Adama i
oznajmił Ewie otwarcie rajskich podwojów.
Raduj się Kościele Święty, raduj się Chrześcijaninie, raduj się Człowieku. Niech wieść o
zwycięstwie Syna Bożego docierając do uszu zdobędzie i serce, i zachwyci duszę. Niech
sprawi, że na nowo zapałamy do Pana miłością i oddaniem. On przynosi przebaczenie i
jedna ziemię z niebem. On, najpiękniejszy spośród synów ludzkich, mówi, że warto było
przyjść na ziemię; warto było wziąć krzyż, na nim skonać i zbawić świat. Niech się zatem
nie trwożą nasze serca. Uwierzmy mu i pójdźmy za nim. Do Galilei i dalej, gdziekolwiek
zechce.
Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom odwiedzającym nasz kościół życzymy
zdrowia, miłości i obfitości łask.
Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Proboszcz i Rada Parafialna

Dzieckiem Bożym być
Radosne szczebiotanie dziewczynek na czas mszy w dolnym kościele Św.Antoniego
umilkło. Zastąpiło je lekkie podenerwowanie, trema przed mikrofonem. Polskie matki
siedzące w ławkach razem z innymi miały wysłuchać ich modlitwy 'Ojcze Nasz',
oczywiście po polsku. Niektórzy tureccy ojcowie śledzili spokojnie, czy ich córki się nie
pomylą, albo nie zapomną słów modlitwy. Sami zresztą nie bardzo znali treść ojczenaszki
czy zdrowaśki. Ale mamy... Nie, te nie tylko z uwagą słuchały, one były wręcz dumne. To
był dowód lekcji religii chrześcijańskiej w islamskim kraju, lekcji dobrowolnych, lekcji
tolerowanych przez muzułmańskich ojców, którym na sercu leżało dobro dziecka i
pojmowanie kultury w szerszym tego słowa znaczeniu, również w poznawaniu innych
religii.

Mikrofon nagłośnił drżące emocjami głosy i speszone publiczną uwagą dziewczynki
próbowały przed tym umknąć przyśpieszając modlitwę:"...chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj..." Jeszcze nie pokryte wiedzą, bez pełnej świadomości wypowiadane
przez dzieci słowa pobrzmiewały staccato pod 'polskim' sklepieniem. Przygodni tej
niedzieli polscy turyści w stambulskim kościele z lekkim zdumieniem i rozbawieniem
wsłuchiwali się w przerywane nerwowym chichraniem "I odpuść nam nasze winy..."
Jednogłos zebranych w kościele zawtórował:" jako i my odpuszczamy...". Kosmyk złotych
włosów odgarnięty z pokraśniałej nieśmiałością twarzy, zmieszał wytrajkotane wspólnie
wersy: "I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen." Obie dziewczynki
odetchnęły z ulga i pospiesznie pofrunęły w stronę mam.

Wkrótce potem w salce po mszy kilka pań gorąco dyskutowało o swoich pociechach. I o
babciach. Bo babcie w Polsce też są dumne ze swoich tureckich wnuczek, jedna nawet
zakupiła piękną suknię na przyjęcie do Pierwszej Komunii Świętej. "Nie ma mowy o albie,
ani o zmianach, babcia tak postanowiła, kupiła, tak ma być i już. Teraz tylko czeka na
zdjęcie wnuczki w tej pięknej sukience". Mamy chłopców nie zmagały się z wyborem ich
ubranek na komunię, a i babcie do tego zdawały się zbytnio nie mieszać.

Pokusa do stroju, przyrodnia siostra niemalże każdej małej i dużej kobietki. Taki mały
grzeszek do cudowności niezmiennego przeobrażania się według własnego upodobania,
nabrał nieco innego znaczenia. Nie odmówił swej obecności nawet z daleka od kraju,
wśród obcych, a zarazem najbliższych, nie nad Wisłą, a nad Bosforem. Zamieniał
dziewczątka w przecudowną inność, znaną z bieli wśród kolorów, inność znana tylko
wtajemniczonym, inność sięgająca nad Bosforem dawnych lat, gdy wokół słychać było
tylko szum lasów księcia Czartoryskiego.

Skromne szeregi w kościele św.Antoniego przypominały dawne oblicza starej polskiej wsi
nad Bosforem, gdy te uśmiechały się do nieznanego fotografa. Wypalona słońcem
południa biel strojów dziewczęcych ukwiecała ogrody wokół kościoła w Adampolu. Na
czarno-białych zdjęciach sprzed lat ktoś wyraźnie uwidocznił ówczesne dzieci gotowe do
pięknej uroczystości w życiu duchowym. Polski ksiądz na kolonii, jak jeszcze dzisiaj
Adampolanie o swojej wiosce mówią, udzielał pierwszego sakramentu wówczas sporej
grupce. Z czasem to wieloletnie wspólne wydarzenie zamieniło się w sporadyczną
niezwykłość samego zaistnienia faktu.

Warkot wielkiego miasta za głuchymi lasami nieustannie pożera czas i uwagę w gonitwie
za codziennością. A jednak w tej metropolii nad Bosforem, z dala od źródeł polskich,
znalazły się nowe oblicza, które przygotowały się na spotkanie Tego sprzed dwóch tysięcy
lat. I na wyszeptanie: "Bądź wola twoja..."
Autor: Sławomira Kozieniec

Pierwsza Komunia Święta 21 czerwca 2015 - zapraszamy wszystkich

