
Nad Bosforem 

12 kwietnia 2008 r. Nr 2 

str. 1 str. 4 

 „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 
w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem” – 
te słowa wypowiedziane przez Jezusa do zatrwożonych uczniów były 
potwierdzeniem niezwykłego wydarzenia. On żyje! Powstał z martwych! 
Jak zapowiedział… Spotkanie ze zmartwychwstałym Panem było prze-
łomem w życiu Apostołów. Z zalęknionych i wątpiących ludzi stali się 
gorliwymi i odważnymi wyznawcami Chrystusa, gotowymi własną krwią 
potwierdzić wiarygodność swych słów. 

 
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskie-
go to święto triumfu życia nad śmiercią, 
nadziei nad rozpaczą, miłosierdzia nad 
grzechem. Gdy doznajemy w życiu po-
rażki, gdy stajemy w poczuciu bezsilno-
ści, gdy z trudem znosimy ból istnienia, 
zwycięstwo Jezusa dodaje nam siły. On 
dla nas pokonał wszelki lęk i smutek, On 
nam otworzył perspektywę życia, które 
zmienia się, ale się nie kończy. 

 

 Wszystkim parafianom, dobrodziejom, przyjaciołom i 

znajomym na święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę 

dużo zdrowia, pokoju serca i pogody ducha. 

 Niech Zmartwychwstały Pan otacza Was zawsze swą 

opieką i napełnia Wasze serca swą łaską. 

 Wesołych Świąt! 
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Program Mszy św. w Wielkim Tygodniu  
i w Wielkanoc 

 

 

5 kwietnia: Niedziela Palmowa Stambuł, godz. 9.30 

        Polonezköy, godz. 18.00 

9 kwietnia: Wielki Czwartek 

- Liturgia Wieczerzy Pańskiej  Polonezköy, godz. 18.00 

10 kwietnia: Wielki Piątek 

- Liturgia Męki Pańskiej   Polonezköy, godz. 18.00 

11 kwietnia: Wielka Sobota 

- poświęcenie pokarmów    Polonezköy, godz. 12-15 

- Liturgia Wigilii Paschalnej  Polonezköy, godz. 21.00 

 

12 kwietnia: Wielkanoc 

- poświęcenie pokarmów i Msza św.  Stambuł, godz. 9.30 

- Msza św.       Polonezköy, godz. 18.00 

Z życia parafii... 
 
Katechizacja dzieci i młodzieży odbywa się w każdą sobotę 
o godz. 17.00 w Polonezköy oraz raz na dwa tygodnie po 
Mszy św. o godz. 9.30 w Stambule. 
 
W minionym czasie po nagrodę do Pana odeszli: 
 21.12.2008 śp. Wiktor Gazewicz w Paryżu, l. 84 
 23.12.2008 śp. Agnieszka Gow w Rostevor (Australia), l. 81 

 30.01.2009 śp. Jerzy Dohoda w Polonezköy, l. 73 
 2.04.2009 śp. Edward Dohoda w Polonezköy, l. 90 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie... 
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W cyklu Kościoły w Stambule prezentujemy drugi pod względem wielko-
ści i godności wśród kościołów Stambułu - świątynię Bożego Pokoju 
(Aya Irini). 
Powstała jako jeden z pierwszych kościołów w Bizancjum. Za panowania cesa-
rza Konstantyna została powiększona i aż do czasu ukończenia budowy ko-

ścioła Bożej Mądrości (Aya Sofya) peł-
niła funkcję siedziby patriarchy. Przez 
mieszkańców Konstantynopola nazywa-
na była Palaia Ekklesia, czyli Stary Ko-
ściół. W ciągu wieków kilkakrotnie ule-
gał on poważnym zniszczeniom z po-
wodu pożarów i wstrząsów sejsmicz-
nych. Jego obecny kształt został okre-
ślony w VIII w. W murach świątyni Bo-

żego Pokoju w starożytności miały miejsce burzliwe debaty teologiczne między 
obrońcami wyznania wiary ustalonego w 325 r. w Nicei 
a zwolennikami Ariusza, kapłana z Aleksandrii, który 
podważał bóstwo Chrystusa. Ostateczne rozstrzygnię-
cia zapadły w Aya Irini w 381 r. podczas II Soboru Eku-
menicznego, który przyjął, że Chrystus jest 
„współistotny” Ojcu. 
Świątynia zbudowana została jako trzynawowa bazyli-
ka. Jako jedyny spośród ocalałych kościołów bizantyj-
skich posiada atrium, czyli dziedziniec otoczony kruż-
gankami. Nad nawą główną umieszczone są dwie ko-
puły. Większa z nich wznosi się na wysokości 35 i ma 
średnicę 15 m. Przypuszcza się, że w przeszłości wnę-

trze świątyni było 
bogato zdobione, 
lecz do naszych czasów zachowało się 
niewiele elementów dekoracyjnych, co 
nadaje budowli surowy i ascetyczny wy-
gląd. W apsydzie na uwagę zasługuje po-
zostałość dawnej mozaiki – monumental-
ny krzyż na złotym tle oraz amfiteatralne 
ławy dla kleru. 
Po zdobyciu Konstantynopola przez Tur-
ków świątynia nie została zamieniona na 

meczet, lecz znalazła się w obrębie murów kompleksu pałacowego Topkapı. 
Pozostawała do dyspozycji janczarów, którzy wykorzystywali ją jako skład bro-
ni. Kilka lat po upadku tej formacji wojskowej w 1826 r. kościół stał się mu-
zeum. Obecnie spełnia rolę sali koncertowej o doskonałej akustyce.  

29 czerwca 2008 r. w czasie uroczystych nieszporów w kościele św. Paw-
ła za Murami w Rzymie papież Benedykt XVI uroczyście otworzył Rok 
Pawłowy. Celem tej inicjatywy jest pogłębienie wśród wiernych znajomo-
ści nauki i duchowości wielkiego Apostoła Narodów. Jego myśl i twór-
czość możemy odkrywać poprzez osobistą lekturę, udział w rekolekcjach 
lub pielgrzymce. W tym miejscu pragniemy zaproponować wyruszenie w 
duchową jego drogę śladami o św. Pawle w Turcji. Jako pierwsze odwie-
dzimy rodzinne miasto Apostoła – Tars. 
 

Położone w Cylicji nad rzeką Kydnos stało się w czasach św. Pawła stolicą 
rzymskiej prowincji. Znakomicie skomunikowane siecią antycznych dróg z in-
nymi regionami Bliskiego Wschodu miasto rozwinęło się w ważne centrum ży-

cia handlowego i kulturalnego. Istniała tam 
znana w starożytności stoicka szkoła filo-
zoficzna. Kosmopolityczną atmosferę Tars 
zawdzięczał krzyżowaniu się wpływów 
greckich, rzymskich i orientalnych. W mie-
ście działała liczna, wpływowa i dobrze 
zorganizowana wspólnota żydowska. W 
tym środowisku ok. 5-10 r. n.e. urodził się 
Szaweł, który wiele lat po swoim nawróce-
niu w momencie pojmania wyznawał z du-

mą: „Ja jestem Żydem z Tarsu, (…) obywatelem znacznego miasta w Cyli-
cji” (Dz 21, 39). W liście do wspólnoty w Filippi tak mówi o swoim pochodzeniu: 
„obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk 
z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa – faryzeusz” (Flp 3, 5). Paweł niedługo 
przebywał w swym rodzinnym mieście, gdyż jeszcze w wieku młodzieńczym 
został wysłany na dalszą naukę do elitarnej szkoły rabinackiej mistrza Gama-
liela w Jerozolimie. Apostoł powrócił przynajmniej jeszcze raz do Tarsu, gdy 
uciekał przed prześladowaniami, jakie 
spotkały go ze strony rodaków po przyję-
ciu wiary w Chrystusa. Stąd też wyruszył 
razem ze swym przyjacielem i współpra-
cownikiem Barnabą na misyjne drogi. 
Dziś w tym blisko 300 tys. przemysłowym 
mieście niewiele zachowało się pamiątek 
starożytności. Do wyjątków należy nie-
dawno odsłonięty fragment rzymskiej dro-
gi oraz studnia w dawnej dzielnicy żydow-
skiej, z której z dużym prawdopodobień-
stwem wodę czerpała rodzina św. Pawła. Nie istnieje w mieście wspólnota ka-
tolicka, choć do obsługi licznie przybywających pielgrzymów erygowany został 
ostatnio dom zakonny włoskich sióstr. 


