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Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką;
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel

Jakże pięknie dźwięczą w uszach słowa anioła i jak dobrze, że pasterze dali posłuch
nowinie. Jak dobrze, że tej nocy Boże Dzieciątko nie jest samo. Że są aniołowie.
Rodzice. Pasterze i Trzej Królowie. Inaczej być nie może! Bóg Mocny, Książę Pokoju,
Przedziwny Doradca nie może być sam! Pan stworzenia potrzebuje dzisiaj
odpowiedzi człowieka. W tę świętą noc Bóg pozostaje całkowicie zdany na
człowieka! Czy może być co pilniejszego do zrobienia?
Śpieszmy zatem i my powitać Malutkiego, kiedy nie było dla niego miejsca w
gospodzie. Niech nie zabraknie nas przy żłóbku. Zaśpiewajmy mu czule. Przytulmy
do serca. Zadbajmy o spokój. Tak wiele możemy mu ofiarować i nic się przy tym nie
wykosztować.Rozważając tę prawdę raz jeszcze w roku 2015, ucieszmy się nią i
podzielmy.

Wszystkim Parafianom, Dobrodziejom, Przyjaciołom i Gościom odwiedzającym
nasze kościoły życzymy zdrowia, pokoju i wszelkiej pomyślności.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016.
Proboszcz wraz z Radą Parafialną

Świętując Boże Narodzenie w Roku Miłosierdzia, życzę Wam, by promienie płynące z
gorejącego ogniska miłości, jakim jest serce Jezusa, ogarnęły Was i Waszych bliskich,
i zapaliły w Was wielki płomień wiary i miłości! Niech Jezus Miłosierny, którego
narodziny obchodzimy błogosławi także Waszym codziennym poczynaniom. Niech
chroni Was od nieszczęść i pomnaża wszystko, co pozwoli Wam na życie w pokoju.
Biskup Wiesław Lechowicz

Współczesnemu teatrowi często nie po drodze z religią, a warto przypomnieć, że nie
zawsze tak było. Jak udowodniono, rodowód teatralny bierze się z pradawnych
obrzędów i rytuałów, by przypomnieć chociażby Wielkie Dionizje, gdy ateńczycy
odprawiali huczny ceremoniał składania ofiary bogom. W pochodzie ku świątyni
Bachusa brali udział wszyscy mieszkańcy, nucąc intonowany przez śpiewaków
dytyramb, czyli pochwalną pieśń ku czci demiurga. Wśród świętujących często
znajdował się i sam Dionizos – zazwyczaj jechał na swym złotym rydwanie, popijając
z bukłaka wino. Na zakończenie procesji lubił przemówić do ludu z ołtarza
świątynnego. Jak podaje Arystoteles, w ten sposób na scenie znalazł się pierwszy
aktor.
Do zagospodarowania… Również chrześcijaństwo wielce przysłużyło się
rozwojowi teatru. Po kilkusetletniej przerwie antyczna tragedia odrodziła się w
formie misterium pasyjnego, zaś początków nowożytnej komedii należy szukać w
przedstawieniach bożonarodzeniowych i sztukach zapustnych. Zorganizowanie
pierwszych jasełek tradycja przypisuje św. Franciszkowi, który pragnął objaśnić
okolicznej ludności opowieść o narodzeniu Jezusa w sposób bardziej klarowny i
atrakcyjny. Trzeba przy tym dodać, że późniejsze spektakle raczej nie grzeszyły
zbytnią nabożnością; wzbogacane o regionalne gusła i lokalne legendy, obfitowały w
sceny rubaszne czy nawet wulgarne. Przedstawienie ewangeliczne stopniowo
przeistaczało się w farsę, wobec czego w XVIII wieku Kościół zakazał tych bezecnych
praktyk.

Tradycja
jednak
w
zmienionym
kształcie
przetrwała,
czego
najlepszym
przykładem
były tegoroczne mikołajki
zorganizowane
przez
Konsulat RP w Stambule.
Z
inicjatywy
Parafii
Polonijnej
powstał
teatrzyk – wprawdzie nie
tak wystawny jak owe
średniowieczne, lecz nie
mniej widowiskowy –
który stał się główną
atrakcją programu. Poza
prezentami od Mikołaja i
poczęstunkiem,
oczywiście…
Na przekór polskiemu zwyczajowi w przedstawieniu brali udział dorośli, widownia zaś
była głównie dziecięca. To stworzyło magiczną atmosferę, bliską założeń
franciszkańskich jasełek – zobrazować historię narodzenia Jezusa tym, którzy mało o
niej wiedzą. A zapewne i przekazać przy okazji odrobinę polskiej tradycji. Ta bowiem
przejawia się nie tylko w wielkich narodowych przedsięwzięciach i festiwalach, lecz
przede wszystkim w codziennym kultywowaniu rodzimych zwyczajów, w tworzeniu
lokalnej społeczności.
Dzieci dostały upominki, a aktorzy oklaski i możliwość dobrej zabawy. O to zresztą w
teatrze chodzi – o budowanie wspólnoty, o poczucie, że jest się razem.
Michał Kajka

24 grudnia 2015
Pasterka

Polonezköy
— 21.00 (PL/TR)
Büyükdere
— 21.00 (IT/EN)
Święty Antoni — 20:00 Kolędowanie;
21:00 Msza Święta (ENG/IT/TUR)

25 grudnia 2015
Boże Narodzenie

Polonezköy
— 18.00 (PL/TR)
Büyükdere
— 11.00 (IT/EN)
Święty Antoni — 10:30 (PL)

26 grudnia 2015
Świętego Szczepana

Polonezköy
— 18.00 (PL/TR)
Büyükdere
— 19.00
Święty Antoni — 8:00 (ENG); 19:00 (TUR)

27 grudnia 2015
Świętej rodziny

Büyükdere
— 11.00
Święty Antoni — 10:30 (PL)

31 grudnia 2015

Büyükdere
— 19.00
Święty Antoni — 19:00 (ENG/IT/TUR)

1 stycznia 2015
Bożej Rodzicielki

Polonezköy
— 18.00 (PL/TR)
Büyükdere
— 11.00 (IT/EN)
Święty Antoni — 10:30 (PL)

2 stycznia 2015

Polonezköy

3 stycznia 2015

Büyükdere
— 11.00 (IT/EN)
Święty Antoni — 10:30 (PL)

6 stycznia 2015
Objawienie Pańskie

Polonezköy
— 18.00 (PL/TR)
Büyükdere
— 19.00
Święty Antoni — 8:00 (EN); 11:30 (IT); 19:00 (TR)

— 18.00 (PL/TR)

Nad Bosforem. Biuletyn duszpasterstwa polonijnego w Stambule.
Redaktor odpowiedzialny: Sebastian Filipkowski.
Adres: Sent Antuan Kilisesi, İstiklal Cad. 171, 34433 İstanbul. Tel: 2122440935.
www.duszpasterstwowstambule.pl; Email: proboszcz@duszpasterstwowstambule.pl; Nakład 50 egz.

