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Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: «Pokój wam!»
/J 20,19-21/
Z okazji tegorocznych świąt wielkanocnych pragnę dotrzeć do Was z orędziem Zmartwychwstałego Pana,
zawierającym tylko dwa słowa „Pokój Wam”. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo potrzebujemy dzisiaj pokoju, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i w naszej Ojczyźnie, w naszych polonijnych wspólnotach i rodzinach, w Kościele i wreszcie w naszych sercach. Zatem, wzorem Jezusa, staję pośrodku Was z pasterskim słowem i z serca płynącymi życzeniami „Pokój Wam”!
Pokój to nie tylko życzenie, ale i pierwszy prezent Jezusa Zmartwychwstałego dla Jego uczniów, a więc
i dla nas. Skoro pierwszy, to znaczy, że najważniejszy i fundamentalny dla naszego zbawienia. „Rozpakujmy” ten prezent, aby zrozumieć jego wartość i znaczenie dla nas.
Życzę Wam, Drodzy Rodacy, głębokiej i niezachwianej wiary w obecność Zmartwychwstałego Pana w Waszym życiu! We współczesnym świecie katolicy mogą czuć się podobnie jak niegdyś apostołowie zebrani
w wieczerniku. W wielu zakątkach świata katolicy są dzisiaj prześladowani, narażeni nawet na śmierć.
W innych są traktowani jak ludzie gorszej kategorii. Trzeba mieć wiele odwagi płynącej z wiary, by przyznać się do przynależności do Jezusa i Kościoła i nie ulec pokusie zamknięcia się na otaczający świat,
w którym dominuje ideologia narzucająca wizję życia i człowieka nie mającą nic wspólnego z Ewangelią.
Tym bardziej więc modlę się o żywą wiarę dla Was i zachęcam do podobnej modlitwy. Jezus zawsze dotrzymuje słowa. Jeśli mówi do nas „Pokój Wam”, to znaczy, że On przynosi ze sobą pokój. „Niespokojne
jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu” – pisał św. Augustyn. Zbliżajcie się zatem do Niego, niczym apostoł Tomasz, dotykajcie Go obecnego w słowie Bożym i sakramentach świętych, a Wasza wiara
nie ulegnie rozpadowi w konfrontacji ze współczesnymi prądami cywilizacyjnymi redukującymi człowieka
do wymiaru doczesnego.
bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
„Gdy nad grobem stały, rzekł im anioł biały: Nie bójcie się, Maryje, zmartwychwstał Pan
i żyje! Alleluja!”
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!
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Proboszcz i Rada
Parafialna

Językowe łamigłówki tureckiego Kościoła
Nazywam się Katarzyna Sawicz. Jestem studentką
I roku studiów magisterskich w dziedzinie turkologii na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie przebywam na wymianie w Stambule. W artykule chciałabym opowiedzieć o mojej pracy naukowej, która
jest dla mnie zarówno misją, jak i darem od Boga…
W 2018 roku, gdy byłam studentką ostatniego roku
studiów licencjackich, przyjechałam do Stambułu
w celu zdobycia wiedzy i materiałów potrzebnych
do napisania dobrej pracy licencjackiej. Chciałam,
by dotyczyła historii Kościoła rzymskokatolickiego
w Turcji. Kiełkujące we mnie od wieku nastoletniego
marzenie, by zająć się językoznawstwem, porzuciłam, myśląc, że się nie nadaję. Zdawałam się zapomnieć, że Bóg uzdalnia powołanych... Spędziłam
dziewięć wspaniałych i owocnych dni w Stambule,
a to, czego się dowiedziałam, zaowocowało zmianą
nie tylko tematu pracy, ale i kierunku mojej pracy
naukowej. Poznałam problem braku ujednoliconych,
zgodnych z wersjami łacińskimi i językowo poprawnych i zrozumiałych tłumaczeń modlitw i tekstów
liturgicznych na język turecki.

Biskup Ruben i Katarzyna Sawicz

Chociaż religia chrześcijańska rozpowszechniała się wśród Turków od średniowiecza
(czego dowodem jest, chociażby pełen chrześcijańskich wątków Codex Cumanicus, czyli
zbiór tekstów w języku kipczackim), to Kościół rzymskokatolicki był i nadal jest dla
mieszkańców Turcji czymś kulturowo obcym. Kościół łaciński w Turcji przez lata tworzyli niemal wyłącznie emigranci, dla których modlitwa w języku zakorzenionym w muzułmańskiej tradycji była nie do przyjęcia.
Ponadto należy pamiętać, że do lat 60. XX wieku językiem liturgii Kościoła była łacina.
Dopiero Sobór Watykański II zezwolił na odprawianie Mszy Świętej w językach narodowych. Nie było więc zapotrzebowania na teksty liturgiczne w języku tureckim.
Pomysłodawcą uczynienia języka tureckiego językiem modlitw i nabożeństw rzymskokatolickich był Angelo Roncalli – delegat apostolski w Stambule, późniejszy papież Jan
XXIII, który przetłumaczył modlitwy błogosławieństw na turecki. Za czasu jego pobytu w
Stambule powstał świetny katechizm-modlitewnik „Katekismus yahut muhtasar Hristiyan talimatı” (napisany językiem, który współczesnemu Turkowi wyda się archaicznym,
stanowi wartościowe źródło do badań językoznawczych). Z czasów tłumaczono coraz
więcej tekstów teologicznych, powstały dwa Mszały, wiele modlitewników. Skutkiem
tego jest istnienie wielu nieidealnych materiałów, zamiast uzgodnionego, ujednoliconego, jednego.
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Ojcze Nasz w wersji z 1936 roku

Współczesne brzmienie modlitwy Ojcze Nasz

...I tu właśnie zaczyna się moja rola. Pracę licencjacką napisałam o tłumaczeniach modlitwy Ojcze Nasz na język turecki. W różnych przekładach Pisma Świętego oraz modlitewnikach znalazłam siedem niepodobnych do siebie tłumaczeń. Na przykład dziś, modląc
się w kościołach po turecku, w modlitwie Ojcze Nasz mówimy „bizi günah işlemekten
koru”, co oznacza „uchroń nas przed popełnieniem grzechu”. Jest to tłumaczenie wersu, który w języku polskim, w dosłownym tłumaczeniu z łaciny, oznacza „nie wódź nas
na pokuszenie”. W wersji z 1936 roku wers ten ma brzmienie „bizi tecrübeye bırakma”,
czyli „nie prowadź i nie pozostawiaj nas samych w obliczu doświadczenia”. W wersji z modlitewnika z 1960 roku jest to zaś „bizi günaha düşürme”, co oznacza „nie sprawiaj, byśmy wpadli w grzech”. To nie są błahe różnice. Jeżeli tekst ma służyć do katechizacji,
(a więc do prowadzenia dusz do Boga) to nie ma w nim miejsca na pomyłki. Tymczasem
w tureckich przekładach modlitw mnóstwo jest błędów i rozbieżności (kwestią sporną
jest nawet to, czy naszego Boga powinniśmy nazywać Allah, czy Tanrı). Nawet Mszał
turecki ma dwie wersje, które nie są ujednolicone.

Ojcze Nasz w wersji z 1960 roku

Różnice w przekładach wynikają z wielu kwestii – chociażby języka,
z którego tekst był tłumaczony, znajomości języka tureckiego
oraz tureckiej kultury przez tłumaczy, ich doświadczeń, wykształcenia... Kościół w Turcji potrzebuje dobrych tłumaczeń tekstów,
najlepiej opartych na najważniejszym dla Kościoła języku, czyli
łacinie. Tłumaczenia muszą być także łatwe do zrozumienia
przez Turków, poprawne i przygotowane z dbałością o każde słowo (z uwzględnieniem etymologii i współczesnego wykorzystania). Mam nadzieję dołożyć do tego wielkiego dzieła swoją,
choćby malutką, cegiełkę.
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13 kwietnia

Polonezköy

19.00(PL/TR)

13 kwietnia
Niedziela Palmowa

Święty Antoni
Büyükdere

11.30 (PL); 10.00 (EN); 19.00 (TR)
11.00

15 kwietnia
Wielki Poniedziałek

Katedra Świętego Ducha
Liturgia pokutna

19.00
Okazja do spowiedzi

17 kwietnia
Wielka Środa

Katedra Świętego Ducha
Msza Krzyżma

19.00 (TR/FR/ENG)

18 kwietnia
Wielki Czwartek

Polonezköy
Święty Antoni
Büyükdere

19.00 (PL/TR)
8:00 (Liturgia Godzin); 20.00 (TR/ENG/IT)
18.30 (IT/EN)

19 kwietnia
Wielki Piątek

Polonezköy
Święty Antoni
Święty Antoni
Büyükdere

19.00 (PL/TR)
8.00 (Liturgia Godzin); 20.00 (TR/ENG/IT)
15.00 (Droga Krzyżowa)
18.30 (IT/EN)

20 kwietnia
Wielka Sobota
Liturgia Wigilii Paschalnej:

Polonezköy

Święcenie pokarmów: 12-14

Polonezköy
Święty Antoni
Büyükdere

21.30 (PL/TR)
8.00 (Liturgia Godzin); 21.00 (TR/ENG/IT)
20.00

21 kwietnia
Wielkanoc

Święty Antoni

Büyükdere
Polonezköy

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

Święty Antoni
Büyükdere

8.00 (EN)
18.30

22 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny

Wszystkich parafian i gości serdecznie zapraszamy na wspólne śniadanie wielkanocne, które
odbędzie się w sali św. Maksymiliana, zaraz po Mszy Św. Włóżmy do koszyczków trochę
więcej świątecznych specjałów, abyśmy mogli wspólnie uroczyście spędzić ten czas.
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