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Piotr wybrał się i przybiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna.
I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało (Łk 24,12)
Życzę każdemu i każdej z was doświadczenia czegoś podobnego, co się stało
udziałem apostoła Piotra. Święty Łukasz opisuje zachowanie Piotra w kilku słowach
– wybrał się i przybiegł, schylił się i ujrzał, wrócił do siebie i dziwił się. Słowa te
wyznaczają drogę dojrzałej wiary każdego katolika. Takiej właśnie dojrzałej i
świadomej wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego życzę Wam z okazji
tegorocznych świąt wielkanocnych. Tym bardziej, że przeżywamy w naszej
Ojczyźnie 1050. lecie chrztu Polski, a więc rocznicę wydarzenia, które wprowadziło
Polaków na drogę wyznawania wiary chrześcijańskiej. Główne uroczystości
jubileuszowe odbywać się będą w Gnieźnie i Poznaniu. Włączcie się w te obchody
poprzez nabożeństwa połączone z odnowieniem zobowiązań chrzcielnych i z
modlitwą w intencji Polaków żyjących w kraju i za granicą, by na co dzień
dochowywali wierności zobowiązaniom chrzcielnym.
Niech te życzenia wypowiedziane w kontekście uroczystości zmartwychwstania
Pańskiego i 1050. rocznicy chrztu Polski oraz życzenia, które sobie składaliście w
tych dniach i składać będziecie obejmie błogosławieństwo Boga bogatego w
miłosierdzie!
Biskup Wiesław Lechowicz
Nadchodzące święta kierują nasze myśli do najbliższych i do kraju. Łączymy się ze
wszystkimi w obchodach tej wielkiej Tajemnicy i przesyłamy świąteczne
pozdrowienia oraz zapewnienie o modlitwie wraz z życzeniami nadziei. Tej
nadziei, która rozbłysła w sercach Piotra i Apostołów, że po nocy męki i cierpienia,
nadchodzi poranek zwycięstwa. Niech Zmartwychwstały Chrystus na nowo zapali w
każdym z Was 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 Pańskiego!
Proboszcz i Rada Parafialna

1050 lecie Chrztu Polski
Trwa w Polsce Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.
Zainaugurowali go biskupi w 1 niedzielę adwentu, kiedy w
katedrach zapalili świece (znak jubileuszu) i pobłogosławili
płomień świecy. Biskupi przekazali świece wszystkim parafiom.
Płomień tych świec, jest symbolem jedności i wierności
w wierze, znakiem zjednoczenia w modlitwie, wdzięczności za
łaskę wiary i prośby o rozpalenie ducha apostolstwa.
Główne uroczystości Jubileuszu Chrztu Polski pod hasłem "Gdzie
Chrzest tam nadzieja" będą miały miejsce 14-16 kwietnia
w Gnieźnie. W tym czasie odbędzie się tam zebranie
Konferencji
Episkopatu
Polski,
a także
posiedzenie
Zgromadzenia Narodowego z udziałem Prezydenta RP. W
październiku br. zaplanowana jest narodowa pielgrzymka do
Rzymu, a zakończenie obchodów 1050-lecia Chrztu Polski
będzie miało miejsce 19 listopada 2016 roku w Krakowie
- Łagiewnikach.
Uroczystość
będzie
połączona
z dziękczynieniem
za
Światowe
Dni
Młodzieży
oraz
z zakończeniem Roku Miłosierdzia.

Światowe Dni Młodzieży
Jubileusz Chrztu Polski łączy się ze Światowymi
Dniami Młodzieży w Krakowie, do którego
przybędą młodzi całego świata zaproszeni przez
papieża Franciszka. Tematem Dni Młodzieży są
słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”.
Ojciec Święty Franciszek wybrał to motto, aby podkreślić wagę słów Chrystusa na
temat istoty szczęścia. Jezus, w Kazaniu na Górze, zostawił nam osiem
wskazówek - postaw, przybliżających do Królestwa Niebieskiego.
Miejsce spotkania młodzieży w Krakowie prowadzi do Iskry Miłosierdzia, która od
czasu objawienia się Jezusa Miłosiernego Św. Faustynie, promieniuje z
krakowskich Łagiewnik na cały Kościół Powszechny. Kraków jest szeroko znany
jako światowe centrum nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.

Modlitwa na Światowe Dni Młodzieży:
„Boże, Ojcze Miłosierny który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie
Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy
dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze
wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych
ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego
miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość
oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. niech iskra miłosiernej
miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serc i
odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za
nami”.

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
A skoro mowa o miłosierdziu, to tym łatwiej jest nam
zrozumieć dlaczego obecny rok został przez papieża
Franciszka ogłoszony Jubileuszowym Rokiem
Miłosierdzia. Logo oraz motto są syntezą Roku
Jubileuszowego. Miłosierni jak Ojciec (Łk 6,36). Te
słowa są dla nas propozycją życia miłosierdziem,
biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie
sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać
miłość i przebaczenie bez miary. Logo, przywołując
bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek
Syna (Chora), który bierze na plecy zagubionego
człowieka, wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia
tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem.
Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka aż do
głębi ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Jest
jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz,
w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy
się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami
Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w
Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość,
która ją oczekuje. Cala scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli.
Ta forma jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż
odwołuje się do obecności boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie. Trzy
koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku
zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i
śmierci.

19 marzec
20 marzec
Niedziela Palmowa
21 marzec
Liturgia pokutna
23 marzec
Msza Krzyżma
24 marzec
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. 18.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 20.00 (TR/ENG)

25 marzec
Wielki Piątek

Polonezkoy, godz. 18.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 15.00 (Droga Krzyżowa)
Św. Antoni, godz. 20.00 (TR/ENG)

26 marzec
Wielka Sobota

Święcenie pokarmów: Polonezkoy, godz. 11-14

27 marzec
Wielkanoc

28 marzec
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/ENG)
Polonezkoy, godz. 19.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 8.00 (ENG) i 19.00 (TR)
Büyükdere, godz. 19.00

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 20 egz.

