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„Próżno straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie:
Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury. Alleluja!”
I stało się! Pękły okowy śmierci i piekielne moce zostały zwojowane! Na nic straże
i na nic kamień. Grób jest pusty! Pan zmartwychwstał!
To cudowna nowina, która dzisiaj budzi świat i przeciska się do serca człowieka i mu
podpowiada: Nie wahaj się uwierzyć Bogu, bo dla niego nie ma rzeczy niemożliwych.
Zwyciężyć przez krzyż i cierpienie, to Chrystusowa droga. Sam ją przeszedł i ma moc
poprowadzić po niej każdego. Nie lękaj się, Mario, i nie lękaj się już, Piotrze - Pan
wasz żyje! Weselmy się i my, chrześcijanie i Pańskie ogłaszajmy zmartwychwstanie,
że dla świata całego podjął mękę zbawienną. I niech świat usłyszy raz jeszcze, że
jeden jest tylko Zbawca: ten który powstał z grobu. Ukochajmy Go szczerze
i podążajmy za Nim wiernie.
Wszystkim Parafianom i Gościom odwiedzającym nasze kościoły życzymy zdrowia,
obfitości łask i wiary, że On jest Panem rzeczy niemożliwych.
Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Proboszcz i Rada Parafialna

https://pixabay.com/pl/
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Jubileusze brata Atanazego
„Podziwiam polsko-tureckie
rodziny, tolerancję,
uprzejmość i znakomitą
obsługę przy barbecue”.

Franciszkanin z Niepokalanowa, brat
Atanazy, niegdyś w cywilu Marian Sulik,
na początku marca tego roku obchodził
uroczyście swe piękne rocznice-jubileusz
80-lecia, 60 lat ślubów zakonnych i 30 lat
służby Bogu w Turcji.
Z tej okazji w kościele św. Antoniego
przy Istiklal zebrała się grupka wiernych
z Polonezköy i pokaźna liczba braci zakonnych. Chyba ze względu na swą skromność
brat Atanazy jest znany tylko nielicznym
Polonusom w Stambule. Za to każdy, kto
kiedyś przyszedł na wiosenny lub jesienny piknik do ogrodu przy kościele w Sarıyer, I do zobaczenia na tegorocznym wiosennym
musiał zauważyć starszego pana przyglą- pikniku.
dającego się naszym zabawom i z uśmiechem przyjmującego poczęstunek. Od polskich specjałów już dawno się odzwyczaił, tyle lat poza krajem. Nie szczędzi
czasu na utrzymanie ogrodu, kwiaty nas
tam zawsze witają. I on, brat Atanazy,
wierny swym przyrzeczeniom sprzed lat
i życzliwy nowym twarzom.
Życzymy wszystkiego najlepszego i dużo
zdrowia! 100 lat!
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Sławomira Kozieniec

„Z ufnością czyń, co masz czynić...”
”Nie zmogą nas te cierpienia, tylko
przetopią i zahartują. Wielkich
potrzeba ofiar naszych, aby okupić
szczęście i pokojowe życie tych, co
po nas będą” – powiedział św.
o. Maksymilian Kolbe podczas
pobytu w obozie zagłady
Auschwitz-Birkenau.

O. Maksymilian dawał świadectwo
tym słowom w ciągu całego swego życia,
aż do swej męczeńskiej śmierci w bunkrze głodowym obozu koncentracyjnego,
kiedy zdecydował się oddać życie za
współwięźnia. Ten element jego biografii
– najbardziej wstrząsający i znany, będący
dowodem świętości, jest ukoronowaniem
całego życia, które o. Maksymilian poświęcił pracy nad ewangelizacją i rozwojem duchowym wiernych. Mniej znane są
inne fakty z jego życia np. to, że pochodził
z bardzo ubogiej i prostej rodziny a uzyskał dwa doktoraty, z czego jeden z filozofii w Rzymie oraz to, że w 1915 r. opa-

tentował we Włoszech projekt rakiety
kosmicznej. Po pobycie we Włoszech wrócił do Polski, gdzie założył klasztor franciszkański w Niepokalanowie pod Warszawą, a potem poświęcił się działalności
misyjnej na Dalekim Wschodzie: założył
klasztory-ogrody w Japonii, Chinach i Indiach. Po powrocie do Polski rozwijał
działalność wydawniczą w Niepokalanowie, który był wówczas największym klasztorem na świecie. O. Maksymilian był
również zapalonym krótkofalarzem. Po
kanonizacji Kościół ustanowił Go patronem życia rodzinnego, gdyż biografia św.
o. Maksymiliana Kolbe pokazuje, że był to
człowiek, który kochał życie i potrafił dzielić
się tą miłością z drugim człowiekiem.
W poniedziałek 5 marca 2018 r. na dziedzińcu kościoła św. Antoniego w Stambule uroczyście otwarto wystawę poświęconą życiu i dziełu św. Maksymiliana Kolbe.
Tomasz Pietrzak
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PROGRAM OBCHODÓW
TRIDUUM PASCHALNEGO
I WIELKANOCY
https://pixabay.com/pl/

24 marca 2018

Polonezköy

19.00 (PL/TR)

25 marca 2018
Niedziela Palmowa

Święty Antoni

11.30(PL), 10.00(ENG), 19.00(TR).

26 marca
Wielki Poniedziałek
Liturgia pokutna

Katedra Św. Ducha 19.00 Okazja do spowiedzi

28 marca
Katedra Św. Ducha 19.00 (TR/FR/ENG)
Wielka Środa Msza Krzyżma
29 marca
Wielki Czwartek

Polonezköy
Święty Antoni

19.00 (PL/TR)
20.00 (TR/ENG/IT)

30 marca
Wielki Piątek

Polonezköy
Święty Antoni
Święty Antoni

19.00 (PL/TR)
15.00 (Droga Krzyżowa)
20.00 (TR/ENG/IT)

31 marca
Wielka Sobota

Polonezköy

Święcenie Pokarmów: 12.00-14.00

Polonezköy
Św. Antoni

Liturgia Wigilii Paschalnej:
21.30 (PL/TR)
21.00 (TR/ENG/IT)

1 kwietnia
Wielkanoc

2 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny

Św. Antoni

Büyükdere
Polonezköy

11.30 (PL), 10.00 (EN), 19.00 (TR)
Święcenie pokarmów podczas polskiej mszy
świętej.
Wspólne śniadanie wielkanocne po mszy świętej.
11.00 (IT/EN)
19.00 (PL/TR)

Święty Antoni
Büyükdere

8:00 (EN)
18.30

Nad Bosforem. Biuletyn Parafii Personalnej w Stambule.
Redaktor bieżącego numeru: Eliza Małecka Dağlı
Adres: Sent Antuan Kilisesi, İstiklal Cad. 171, 34433 İstanbul. Tel: 2122440935.
www.duszpasterstwowstambule.pl; Email: proboszcz@duszpasterstwowstambule.pl;
4
Nakład 30 egz.

