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W imieniu własnym i wszystkich polskich biskupów pragnę Was serdecznie pozdrowić i
złożyć płynące z serca jak najlepsze życzenia.
Moim pragnieniem jest, byście świętowali zmartwychwstanie Pana Jezusa razem z
Maryją, Jego i naszą Matką. Ku Jej osobie kieruję Wasze spojrzenie, albowiem w
bieżącym roku przeżywamy piękne jubileusze związane z Jej kultem. W 2017 roku mija
300 lat od koronacji obrazu szczególnie nam drogiego, jakim jest Jasnogórska ikona
Czarnej Madonny. W tym roku przeżywamy również 100-lecie objawień Matki Bożej w
Fatimie, a także 50-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej, zwanej Królową Korony
Polskiej w Licheniu.
Spoglądając na Maryję widzimy w Niej naszą Przewodniczkę na drodze paschalnej
prowadzącą nas śladami Jezusa z życia ziemskiego do życia chwalebnego w niebie. Ona
prowadzi nas po drogach wiary.
Niech święta wielkanocne pogłębią Waszą miłość tak względem Jezusa, jak i wobec
drugiego człowieka!
biskup Wiesław Lechowicz

“A Jezus rzekł do kobiet: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech
udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą.”
Jezus żyje! To najpiękniejsza wiadomość jaką przygotował uczniom Zmartwychwstały o
świcie pierwszego dnia tygodnia. Usłyszały ją dwie kobiety, Marie, które przyszły
obejrzeć grób. Nie ma żywego wśród umarłych! Nie na cmentarzu go szukać, ale w
słonecznej Galilei, tam gdzie spotkały Go po raz pierwszy. Zwycięski Chrystus
rozpoczyna swój triumfalny pochód po miejscach szczególnie mu drogich, gdzie się
wychował, gdzie pracował, gdzie głosił. Tam oczekuje na uczniów, tam oczekuje nas.
Śpieszmy zatem na spotkanie. Mówmy wszystkim, że żyje; że jest Panem; że zwyciężył;
że idzie do Ojca; że gotuje nam dom; że pozostanie z nami na zawsze, choć widzieć i
dotknąć Go już nie będziemy mogli.
Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom odwiedzającym nasz kościół życzymy
zdrowia, miłości i obfitości łask.
Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Proboszcz i Rada Parafialna

Ekstremalna Droga Krzyżowa
Wielki Post jest dla każdego Chrześcijanina czasem przygotowania do najważniejszych
Świąt w kalendarzu liturgicznym. Praktyk przygotowania własnego serca na
Zmartwychwstanie Chrystusa jest wiele: rekolekcje, modlitwa poprzez udział w
nabożeństwach wielkopostnych, post, jałmużna.
Najbardziej znaną formą modlitwy wielkopostnej jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Zazwyczaj przeżywane w kościele, na ulicach wiosek i miast lub rozważane w
samotności.
W 2009 r. zrodziła się idea przeżycia Drogi Krzyżowej inaczej, ekstremalnie. Pierwsza
trasa prowadziła z Rynku Podgórskiego w Krakowie do Kalwarii Zebrzydowskiej i
zakładała nocne przejście ponad 40 km. W kolejnych latach tworzono nowe trasy w
miastach Polski, a także poza jej granicami. Edycja 2017 Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
(EKD) to 386 tras pełnych i 63 trasy na wzór EDK w Polsce, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Czechach, Rumuni, Austrii i Stanach
Zjednoczonych.
Reguły uczestnictwa w EDK nie są proste, a decyzja o wyjściu to ogromne wyzwanie. To
nie jest pielgrzymka, w której czasie można porozmawiać z księdzem czy się
wyspowiadać. Nie ma służb porządkowych, medycznych. Nie ma zaplanowanych z góry
postojów i miejsca, gdzie można kupić kanapkę lub coś do picia.
Ekstremalna Droga Krzyżowa jest dobrowolną praktyką religijną, każdy uczestnik ponosi
odpowiedzialność za siebie i jest zdany na własne siły. Ma charakter indywidualnej
modlitwy, medytacji w milczeniu. Przed wyjściem należy zapoznać się z trasą,
przygotować mapę lub GPS oraz rozważania do każdej ze stacji. Organizatorzy
precyzyjnie opisują każdy zakręt, krzyż lub kapliczkę, przy których zlokalizowana jest
stacja. Trasy prowadzą ulicami, polnymi drogami lub przez lasy. Trzeba mieć własny
prowiant, środki opatrunkowe, elementy odblaskowe, latarkę, odpowiednie ubrania.
Można zabrać ze sobą krzyż.
Moje osobiste doświadczenie? Przeszłam 42 km w roku 2016. Planuję również w
bieżącym. I kiedy tylko będę mogła.
Nie było łatwo. Po pierwsze – pogoda. Przeszywający mrozem wiatr plus trochę
deszczu. To daje błoto, kałuże, przemoczone buty, zamarzającą twarz. Ok. 2 w nocy
jedliśmy mrożone kanapki. Po drugie – zmęczenie. Niejednokrotnie pokonywałam 15 –
20 – 30 km. Ale EDK to zupełnie coś innego niż spacer czy piesza pielgrzymka na Jasną
Górę. Przejście nocne, zmiany temperatur, orientacja w terenie, skupienie ma
modlitwie, potrzeba pomocy innym. W pewnym momencie bolą wszystkie stawy i co
tylko może boleć. A w głowie rodzi się pytanie, ile jeszcze? Ostatnie metry i
świadomość, że udało się przejść tę niecodzienną Drogę Krzyżową w konkretnej
intencji, są jak nowy zastrzyk energii i wiary.
Poniżej link do oficjalnej strony http://www.edk.org.pl/. EDK nie jest jedyną
inicjatywą promowaną przez organizatora, księdza Jacka Stryczka.
Eliza

Setny Jubileusz Objawień Fatimskich
„Moje Niepokalane Serce doprowadzi was do Boga” powiedziała Maryja do trójki dzieci
na polu w Cova da Iria w Portugalii. 13 maja 2017 r. przypada 100-tna rocznica
objawień w Fatimie. Symbolem jubileuszu jest Niepokalane Serce Maryi.
Przygotowania do uroczystości trwają już od kilku lat. Składają się na nie zarówno
program duszpasterski, prace porządkowo-remontowe, jak i dopracowanie systemów
informacyjnych i aplikacji mobilnych pomocnych pielgrzymom.
Program obchodów jubileuszu objawień fatimskich jest bardzo bogaty. Opiewa on na
setki projektów, realizowanych w okresie od lutego do października 2017 r. Składają
się na nie msze święte, nabożeństwa, koncerty, wystawy, publikacje, konferencje
naukowe, pokaz video mappingu „Fatima – czas światła”. W związku z Jubileuszem
powstało też kilka filmów i serial o Fatimie, m.in.: „Fatima i świat” „Fatima na
świecie”, „Wiara” (z polskim producentem Platige Image).
Papież Franciszek będzie gościł w Fatimie w dniach 12 – 13 maja 2017 r. Weźmie udział
w modlitwach w Kaplicy Objawień oraz będzie przewodniczył Mszy świętej na Placu
Modlitwy. Nawiedzi groby Franciszka, Hiacynty i Łucji w bazylice Matki Bożej
Różańcowej, a także spotka się z prezydentem i premierem Portugalii.
Fatima jest największym sanktuarium w Portugalii, do którego corocznie przybywają
tłumy pielgrzymów.
Kilka słów o objawieniach
Objawienia miały miejsce w czasie trwania I Wojny Światowej. Około roku przed
objawieniami trójce dzieci zaczął ukazywać się Anioł Pokoju zachęcający do modlitwy
za nawrócenie grzeszników. Było to swoiste przygotowanie do nawiedzin Maryi.
Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 r. Pani z nieba poleciła dzieciom
przychodzić 6 razy z rzędu, każdego 13 dnia miesiąca, o tej samej porze oraz
odmawiać różaniec w intencji nawrócenia grzeszników i zakończenia wojny. W czasie
kolejnych widzeń Maryja zapowiedziała rychłą śmierć Hiacynty i Franciszka.
Opowiedziała o nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi, które Jezus chce
rozsławić na ziemi. 13 października Pani wyjawiła, że jest Królową Różańca. Poprosiła
o wybudowanie kaplicy ku Jej czci i zapewniła, że jeśli ludzie się nawrócą, wojna
wkrótce się zakończy. Miał wtedy również miejsce obiecywany cud: zgromadzone z
dziećmi tłumy oglądały wirujące jak kula ognista, słońce. W czasie widzeń dzieciom
zostały przekazane tajemnice fatimskie: widzenie piekła, zapowiedź kolejnej gorszej
wojny (II Wojna Światowa).
Franciszek zmarł w 1919 r., Hiacynta rok później. Oboje zostali beatyfikowani 13 maja
2000 r. przez Jana Pawła II. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekret o
uznaniu cudu za ich wstawiennictwem, co otwiera drogę do ich kanonizacji. Łucja
wstąpiła do zakonu karmelitanek i dożyła 98 lat. Jej proces beatyfikacyjny trwa.
Szczegółowy program obchodów: www.fatima.pt/pl.
Eliza

8 kwiecień
9 kwiecień
Niedziela Palmowa
10 kwiecień
Liturgia pokutna
12 kwiecień
Msza Krzyżma
13 kwiecień
Wielki Czwartek

Polonezkoy, godz. 19.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 11.30 (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/EN/IT)

14 kwiecień
Wielki Piątek

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

15 kwiecień
Wielka Sobota

Święcenie pokarmów: Polonezkoy, godz. 12-14

16 kwiecień
Wielkanoc

17 kwiecień
Poniedziałek Wielkanocny

Liturgia Wigilii Paschalnej:
Polonezkoy, godz. 21.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 21.00 (TR/EN/IT)
Św. Antoni, godz. 11.30 (PL))
- Święcenie pokarmów podczas mszy
Büyükdere, godz. 11.00 (IT/EN)
Polonezkoy, godz. 19.00 (PL/TR)
Św. Antoni, godz. 8.00 (ENG) i 19.00 (TR)
Büyükdere, godz. 18.30
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