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ADWENT

BOŻE NARODZENIE
Wszystkim Parafianom życzymy, by nowonarodzony
Syn Boży, umacniał Was w wierze i dawaniu świadectwa
o Nim w Nowym 2019 Roku!
Z pamięcią i modlitwą przy wigilijnym stole,
Błogosławionych Świąt!
- Ks. Krzysztof i Ks. Andrzej

Adwent z Janem Pawłem II
- czyli jak do bożonarodzeniowego żłóbka zanieść świętość,
modlitwę i poczucie humoru oraz o tym, co jeszcze można
zabrać w podróż do Betlejem
Trochę szkoda, że Adwent, który ma długą chrześcijańską tradycję, zaczyna dzisiaj żyć własnym życiem. Bo wszechogarniający szał zakupów sprawia, że z roku na rok większą wagę
przywiązujemy do świecidełek, błyszczących gwiazdek i prezentów pod choinkę niż do istoty Bożego Narodzenia. Tymczasem Adwent ma być dla nas pomocą, byśmy lepiej przygotowali się do świąt. I właśnie o tym przypominał przez cały
swój pontyfikat Jan Paweł II, wiążąc nierozerwalnie ten okres
liturgiczny z
Duchową odnową i modlitwą. „Bóg jest Emmanuelem - Bogiem z nami. Dlatego nigdy nie
możemy się czuć samotni. Królestwo Boże jest blisko, bądźcie pewni, że się nie opóźni” przypominał Papież w czasie jednej z audiencji środowych. Mówił, że Adwent sprzyja refleksji nad tym, „kim jesteśmy, dokąd idziemy, jaki sens ma to, co czynimy na ziemi, co
czeka nas po śmierci”. Stąd - zdaniem Jana Pawła II - płynie zachęta do pogłębionej modlitwy, czyli do szerszego spojrzenia i kontemplowania Mądrości Bożej, która pochodzi od
Najwyższego i zdolna jest dotrzeć do krańców świata. Lud chrześcijański zanosi więc spontaniczne błaganie: Przyjdź, Panie, nie zwlekaj - mówił Papież.
„I po co było się denerwować?!”
Modlitwa nie była dla Ojca Świętego jedynie czystą teorią, choć wiele o niej mówił i pisał.
Jan Paweł II był tytanem modlitwy. Można powiedzieć, że całe jego życie stanowiło jedną
wielką modlitwę, bo w nią właśnie przeradzało się wszystko, co czynił Karol Wojtyła, a
potem Jan Paweł II. Przykładów na to jest wiele. Choćby zdarzenie, które miało miejsce 1
listopada 1963 r. Trwały wtedy obrady Soboru Watykańskiego II w Rzymie. Młody biskup
z Polski Karol Wojtyła brał w nich udział. A że w uroczystość Wszystkich Świętych obrad
nie było, postanowił z grupą polskich księży udać się na wycieczkę. Szybko jednak okazało
się, że wyprawa zupełnie nieoczekiwanie przekształciła się w pielgrzymkę. Jak to się stało?
Ano bardzo prosto. Gdy duchowni zwiedzili już kilka miast, od Palermo aż do Katanii, pojechali na Etnę. Nagle okazało się, że zbliża się godzina odlotu powrotnego samolotu do
Rzymu. Wojtyła jednak w ogóle się tym nie przejął. Niespodziewanie zatrzymał się na stokach Etny, usiadł na skale i zaczął się modlić. Skupiony, jakby chwilami nieobecny, odmawiał brewiarz. Księża spoglądali w tym czasie nerwowo na zegarek, okrążali biskupa, stawali obok niego, w końcu delikatnie zaczęli sugerować, że jak dalej będzie tak siedział, to
się po prostu spóźnią. Ale on nadal się modlił. Kontemplacja przyrody przerodziła się w
kontemplację Stwórcy i dzieła stworzenia. A wyprawa turystyczna stała się pielgrzymką,
podczas której najważniejsza była modlitwa. W drogę powrotną księża udali się dopiero
wtedy, gdy pielgrzymowanie bp. Wojtyły po stokach Etny dobiegło końca i gdy skończył
on modlitwę. Spóźnili się na lotnisko piętnaście minut. Okazało się jednak, że... samolot
stał. Arcybiskup Katanii wiedział, że samolotem ma lecieć bp Wojtyła, i zatrzymał go. Wojtyła zaś, tuż przed wejściem na pokład samolotu, podszedł na lotnisku do jednego z polskich księży i powiedział ze śmiechem: „No widzicie, wszystko jest w porządku, zdążyliśmy. I po co było się tak denerwować?!”. Takich zdarzeń było wiele również wtedy, gdy
kard. Wojtyła był już papieżem, np. 13 maja 1982 r. zadziwił wszystkich swoją modlitwą w
Fatimie. W sanktuarium Maryjnym bowiem dziękował na kolanach Matce Bożej Fatimskiej
za ocalenie życia - dokładnie w rocznicę zamachu. W czasie Mszy św. uważnie obserwował

Papieża pisarz Marek Skwarnicki, który jako korespondent miał okazję uczestniczyć w tej
pielgrzymce. W pewnej chwili dostrzegł, że Ojciec Święty sprawia wrażenie, jakby odchodził
gdzieś na bok, jakby był nieobecny. Emanowała z niego jakaś nadzwyczajna moc
a jego gest i spojrzenie były bardzo znaczące. Skwarnicki znajdował się kilkanaście metrów
za Janem Pawłem II i z tyłu mógł obserwować, jak ceremoniarz dotyka ramienia Ojca Świętego, chcąc „przebudzić” go z kontemplacji, w jaką zapadał. Tego typu „obrazki” dawało się
zauważyć praktycznie podczas każdej pielgrzymki Jana Pawła II do różnych zakątków świata. Modlącego się Papieża ludzie często postrzegali wówczas jako znużonego, tymczasem on
jakby przenosił się na chwilę w inną rzeczywistość. Był mistrzem modlitwy i mistykiem,
umiał obracać się w dwóch sferach: ziemskiej i tej, która wkracza w wieczność. W sposób
niezwykle harmonijny umiał godzić aktywność z kontemplacją. I do takiej postawy zachęcał,
zwłaszcza w szczególnych okresach roku liturgicznego, takich jak Adwent.
Adwent ostatni
Znamienne jest, że wraz z upływem lat czas Jana Pawła II poświęcany modlitwie nie skracał
się. Fizycznie słabszy Papież w swojej kaplicy spędzał każdą wolną chwilę w ciągu dnia. I
wychodził z niej jakby mocniejszy. Swoiste apogeum zaś stanowiła 40-minutowa modlitwa
brewiarzowa w całkowitej ciszy w katedrze wawelskiej w czasie pielgrzymki do Polski w
2002 r. Wreszcie - ostatnie chwile życia, które były jedną wielką modlitwą. Na tym tle tym
bardziej wyraziste są zachęty, jakie Jan Paweł II kierował do ludzkości w Adwencie, w każdym roku pontyfikatu na nowo. Każdy Adwent bowiem traktował jako dar, jako czas dany
człowiekowi po to, by zbliżył się do Boga i skierował uwagę na to, co nieprzemijające. Jan
Paweł II wiedział też, że w końcu nadejdzie taki Adwent, który będzie ostatni. Stąd np. w
2003 r. podkreślał, że wezwanie Jana Chrzciciela z Ewangelii św. Łukasza: „Przygotujcie
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!” nie przestaje być aktualne wraz z upływem wieków. Przygotowywać drogę zalecał właśnie przez wzmożoną modlitwę. Papież w swych rozważaniach podkreślał również, że modlitwa pomoże zrozumieć, iż całe nasze życie jest tak
naprawdę adwentem, czyli „czujnym oczekiwaniem na ostateczne przyjście Chrystusa. Aby
przygotować naszą duszę na przyjęcie Pana, który przyjdzie pewnego dnia, by sądzić żywych
i umarłych, powinniśmy nauczyć się rozpoznawać Jego obecność w wydarzeniach codziennego istnienia. Adwent jest więc, jeśli można tak powiedzieć, intensywnym ćwiczeniem, ukierunkowującym nas zdecydowanie na Tego, który już przyszedł, który przyjdzie i który stale
przychodzi”. Adwentowa modlitwa to, według Papieża, także pewna postawa oraz konkretne
czyny. „Osoba ludzka jest powołana do współdziałania za pomocą swoich rąk, swego umysłu
i swego serca w nadejściu królestwa Bożego na świat. Odnosi się to szczególnie do tych, którzy są powołani do apostolstwa i którzy są, jak mówi św. Paweł, współpracownikami dla królestwa Bożego, ale dotyczy to także każdej osoby ludzkiej” - nauczał Jan Paweł II. Taka postawa pomaga - jego zdaniem - „prostować ścieżki Panu”, a więc do Niego się zbliżyć. „Aby
móc spotkać się z naszym Odkupicielem, trzeba «nawrócić się», tzn. zmierzać w Jego stronę
z radosną wiarą, odrzucając wszelkie sposoby myślenia i życia, które przeszkadzają nam w
pełnym pójściu za Nim” - mówił Jan Paweł II. „To wezwanie do nawrócenia opiera się na
pewności, że wierność Boga nigdy nie maleje, nawet jeśli w sobie samych lub wokół nas napotykamy wiele trudności. Właśnie dlatego Adwent jest czasem oczekiwania i nadziei”.
Człowiekowi, który, wznosząc się ponad codzienne sprawy, szuka łączności z Bogiem, Adwent, a przede wszystkim Boże Narodzenie przypominają, że to Bóg podjął inicjatywę, by
wyjść mu naprzeciw. Stając się dzieckiem, Jezus przyjął naszą naturę i ustanowił na zawsze
swoje przymierze z całą ludzkością. Możemy więc powiedzieć, że sensem nadziei chrześcijańskiej, przywołanej przez Adwent, jest pełne ufności, czynnej gotowości i radosnego
otwarcia oczekiwanie na spotkanie z Panem. Przybył On do Betlejem, by pozostać z nami
na zawsze. Jan Paweł II, 2003 r.
Źródło: Niedziela.pl

SŁOWO RADY PARAFIALNEJ…
In memoriam Teresa Kurzak
12 października po długiej i nierównej walce z ciężką choroba odeszła od nas nasza długoletnia parafianka, vice-przewodnicząca naszej
rady parafialnej, w życiu prywatnym kochająca żona, mama i babcia,
aktywna i bardzo zaangażowana w naszej polskiej społeczności w
Amsterdamie, a przede wszystkim wspaniały człowiek, Teresa Kurzak.
Teresa urodziła się 6 marca 1949 roku, jako Teresa Maria Landowska. W Holandii osiedliła
się na stałe w 1981 roku, kiedy w czasie jednej z wizyt u cioci w Amsterdamie, na polskiej
Mszy w kaplicy na Postjesweg poznała swego przyszłego męża, pana Gustawa Kurzaka. W
niedługim czasie rodzina Teresy i Gustawa powiększyła się o syna Roberta, a dwa lata później przyszedł na świat Adam. Warto wspomnieć, że Robert i Adam byli jednymi z pierwszych i długoletnich ministrantów w polskim kościele. Rodzina i dom były dla Teresy najważniejsze. Dbała bardzo o wychowanie synów, była też drugą matką dla swojego bratanka
Marka.
Od początku swojego pobytu w Holandii Teresa wraz z mężem była bardzo aktywna w Polskiej Misji Katolickiej w Amsterdamie. Zawsze uśmiechnięta, miła, głęboko i bezwarunkowo
wierząca, stała się z biegiem czasu jednym z filarów naszej parafii. Nic też dziwnego, że kiedy w 2010 roku dekretem Biskupa Harlemu ustanowiona została Polska Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w Amsterdamie, ks. Krzysztof poprosił Teresę o objecie stanowiska
wice-przewodniczącej w nowo powołanej radzie parafialnej. Teresa podjęła to wyzwanie z
uśmiechem i właściwą sobie energią. Zawsze obecna na zebraniach, aktywna, pełna pomysłów i optymizmu, stawała wraz z radą naprzeciw wszelkim wyzwaniom związanych z funkcjonowaniem naszej parafii. Wraz z mężem była Teresa jednym z motorów napędzających
przygotowania do corocznego święta naszej parafii, pielgrzymki i
pikniku w Heiloo. Miedzy innymi właśnie dzięki nim mogliśmy się
cieszyć zawsze wspaniale zorganizowanego pikniku ze wspaniałego
bufetu i grilla. To także dzięki Teresie mogliśmy po niedzielnej
Mszy świętej wzmocnić się przed powrotem do domu filiżanką kawy czy herbaty i kawałkiem ciasta. Nawet w czasie choroby, kiedy
tylko pozwalały jej na to siły uśmiechnięta Tereska stała za barem.
Zawsze uśmiechnięta, pełna ciepła i spokoju potrafiła znaleźć
wspólny język ze wszystkimi. Bezwarunkowo wierząca, zawsze
gotowa do pomocy, zawsze w pierwszej kolejności mająca na uwadze dobro innych i dobro parafii, oddana naszej wspólnocie w której
miała wielkie zasługi.
Kiedy choroba i zabiegi coraz bardziej dawały się jej we znaki i zabierały coraz więcej sił nie
załamywała się, ale pełna wiary i ufności w Boga z pokorą przyjmowała cierpienie i walczyła
dalej. Jak mi kiedyś powiedziała, co ma być to będzie, ale dopóki dam radę, to będę walczyć
bo mam dla kogo, dla męża, dla synów, synowych ale przede wszystkim dla swoich wnuczek
i wnuka, w których była bezgranicznie zakochana, z których była dumna, którym oddala całe
swoje serce. To właśnie rodzina dała jej siły i nadzieję na te nierówną walkę z chorobą.
Pamiętajmy o pani Teresie – Teresce – w naszych modlitwach i wspomnieniach wypraszając
jej łaskę zbawienia, aby Pan Bóg przyjął ją do Swojego królestwa.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
Adwent - Cztery tygodnie oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Postarajmy się, by to
oczekiwanie na przyjście Chrystusa miało konkretny kształt. Ten szczególny czas jest właśnie
po to, aby naszemu spotkaniu z Bogiem nadać sens, uczynić je wyjątkowym, bo takim właśnie jest. Oczekiwanie jest wyrazem tęsknoty, a sama tęsknota jest wyrazem miłości. Czas

Adwentu nie będzie stracony, jeżeli wypełnimy go miłością, miłością do Boga i do naszych
bliźnich. Miłością bezinteresowną i szczerą, taką, jaką daje i jakiej uczy nas Jezus.
„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie”, mówi do nas Chrystus w pierwszą niedzielę
Adwentu. Każdej niedzieli, codziennie przychodzi do nas Pan Jezus w Eucharystii. “W Noc
Bożego Narodzenia chrześcijaństwo zostanie nam raz jeszcze objawione z całą mocą w prostej scenerii stajni betlejemskiej: Betlejem to dom Chleba wskazujący wprost na Eucharystię,
na którą pada cień krzyża, ale i potężne światło Zmartwychwstania”.
Po raz kolejny w naszym życiu doczekaliśmy Adwentu. Po raz kolejny będziemy mieli możliwość przeżycia raz jeszcze tego rocznego cyklu tajemnic Chrystusa. Bądźmy wdzięczni
Bogu za tę łaskę i przeżyjmy ten okres godnie i w skupieniu.
Na koniec chce za ojcem jezuitą D. Michalskim pokazać państwu adwentowa ścieżkę do Boga: “Piękny jest człowiek bliski Boga. Postaraj się o to, by każdy adwentowy dzień krok po
kroku zbliżał Cię do Boga, byś piękniał duchowo. Jak to zrobić? – pytasz. To nie takie proste,
ale możliwe. Pomyśl: Bóg dał Słowo. Słowo konkretne, Słowo, które stało się Ciałem. Można
Je usłyszeć w Biblii, można Go dotknąć na modlitwie, można Go spotkać w drugim człowieku.
Ale do tego trzeba ciszy. Milczenie ma ciężką rękę. Trudno wytrzymać jej uścisk. Dlatego
Pismo Święte jest tak rzadko przez nas czytane. Dlatego nasze modlitwy są takie powierzchowne i przegadane. A potem mówimy: Bóg mi nie odpowiada. Odpowiada i mówi. Tylko
proś o słowo na życie. Tylko czekaj w milczeniu, aż przyjdzie. Po to jest Adwent”.
Przebudowa kościoła Św. Pawła - Przebudowa kościoła w Amsterdamie nabiera rozpędu.
Może krótko o tym jakich zmian możemy się spodziewać po powrocie do Pauluskerk. Jedną z
najważniejszych zmian będzie przebudowa sali spotkań. Będzie ona w miejscu starej zakrystii. W miejscu konfesjonałów będzie zrobione bezpośrednie połączenie Sali spotkań z kościołem. Zaplanowane w tym miejscu dźwiękoszczelne drzwi i materiały mają umożliwić
używanie kościoła i Sali jednocześnie bez wzajemnego przeszkadzania. Zostanie odnowione
ogrzewanie łącznie z nowymi grzejnikami co ma zapewnić wszystkim pomieszczeniom odpowiednia temperaturę. Także szklana kopula zostanie wymieniona na nową co poprawi dopływ naturalnego światła do kościoła. Również dom parafialny zostanie przebudowany. Zostanie tam zrealizowane pomieszczenie dla spotkań młodzieży oraz mieszkania dla czterech
księży salezjanów. Wejścia do kościoła zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie pomieszczenia w kościele zostaną odnowione i unowocześnione. Kiedy prace budowlane zostaną zakończone, dużo uwagi będzie poświecone nowemu wystrojowi kościoła.
Założeniem holenderskich parafian jest nadanie kościołowi odpowiedniego klimatu do modlitwy i liturgii. W czasie przygotowań do przebudowy kilkakrotnie pytano i nas o poglądy i
życzenia. Pytano również, czy będziemy w stanie pomóc jako parafia przy wystroju i pracach
wykończeniowych jak np. malowanie wnętrza kościoła. Jako parafia ustosunkowaliśmy się
pozytywnie do tych próśb, ale czy i w jakim wymiarze to dojdzie do skutku jak na razie nie
wiemy. Nie wiemy też jeszcze dokładnie kiedy nastąpi powrót do kościoła św. Pawła. Nie
wiemy również na jakich warunkach nasz powrót będzie możliwy. Jedyne co wiemy, że opłaty za wynajem wzrosną i to dużo. Te zapowiedzi dotarły do nas jeszcze za nim przebudowa
się zaczęła. Rozmowy na ten temat jeszcze muszą mieć miejsce. Miejmy nadzieje, że z pomocą Bożą uda nam się pokonać ewentualne przeszkody i będziemy mogli zaadoptować ten
kościół jako siedzibę naszej parafii na długi okres.
Składka parafialna – Korzystając z okazji chcę państwa uwadze polecić sprawę naszej
składki parafialnej. Jesteśmy jako parafia zdani tylko na siebie. Dzięki ofiarności tych państwa, którzy zadeklarowali regularne wpłaty, którzy dokonują wpłat anonimowo oraz tych
wszystkich, którzy składają ofiarę na tace możemy podołać bieżącym wydatkom. Regularne
zobowiązania podpisała mała cześć naszych parafian. Zwracam się do państwa raz jeszcze,
do wszystkich, którzy z tych czy innych przyczyn jeszcze się nie zdecydowali, aby przemyśleli sprawę. Wszystkim, którzy ofiary składają nasze serdeczne Bóg zapłać.
Robert Milewski i rada parafialna

Refleksje i informacje duszpasterskie
Internetowe Rekolekcje Adwentowe, w tym roku prowadzi
ks. Mateusz Socha chrystusowiec z Polski, niech będą okazją by
lepiej przygotować się na przeżycie dni oczekiwania na Święta
Bożego Wcielenia. Nauki na stronie internetowej:
www.pmkamsterdam.nl oraz skopiowane w naszych kościołach.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opłatki na stół wigilijny pobłogosławione na nabożeństwie w
naszej parafii, kartki świąteczne, świece adwentowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
„Caritas”, lampiony na roraty a także nowy kalendarz naszej Parafii, jeszcze do nabycia
przed i po Mszach świętych w każdym kościele.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kolęda - duszpasterskie odwiedziny rodzin, można zgłaszać już przed Świętami Bożego
Narodzenia. W kościołach wyłożone będą kolędowe karty zgłoszeń, które proszę czytelnie
wypełnić i złożyć w kościele lub przesłać pocztą. Na otrzymane zgłoszenia Ksiądz będzie
odpowiadał telefonicznie w celu ustalenia konkretnego terminu kolędy.
**********************************

Jasełka - słowno-muzyczne przedstawienie o Bożym Narodzeniu, wystawione zostanie w
niedzielę 27 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 podczas Mszy św. w Amsterdamie.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pielgrzymki Parafialne w przyszłym roku chcemy zorganizować dwie pielgrzymki: Do Izraela, samolotem w terminie:
3 - 10 maja 2019. Koszt ok. 1275,- euro.
Gruzja, samolotem w terminie: 15 - 25 września 2019 roku,
koszt ok. 1200,-.
Programy i zapisy u ks. Krzysztofa.
************ **********************

Kursy Przedmałżeńskie, w naszej parafii prowadzone są trzy
razy w roku (wiosna, lato i jesień), najbliższe planowane są w
marcu. W ramach nauk przewidziane są 4 spotkania, także w
zakresie planowania rodziny i poradnictwa rodzinnego. Na
wiosnę Kurs odbędzie si na początku marca 2019.
Zapisy u ks. Andrzeja.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Przypomnienie o zapisach do Parafii, jako, że jesteśmy parafią personalną przynależność do parafii nie stanowi uczęszczanie na nabożeństwa czy zamieszkanie na terenie parafii. Należy
dokonać wpisu do parafii a można to uczynić przez wypełnienie formularza, który można
pobrać w zakrystii lub na kolędzie. Tylko osoby zapisane mają prawo do posług duszpasterskich, mogą ubiegać się o jakiekolwiek zaświadczenia (np. rodzice chrzestni) czy pozwolenia do innych parafii. Pamiętajmy!
Biuletyn parafialny umieszczony jest na naszej stronie internetowej. W wersji drukowanej wyłożonych jest kilkadziesiąt egzemplarzy w każdym kościele. Parafianie chorzy i
mający trudności w dotarciu do kościoła chcące otrzymać biuletyn poprzez pocztę, proszone są o zgłoszenie tego u duszpasterza.

Drogami Meksyku do Matki Bożej w Guadalupe
/część 1/
Meksyk - bez wątpienia - należy do najpiękniejszych
krajów na świecie. Nawet najbardziej wybredny turysta znajdzie tam coś dla siebie. Uwielbiasz góry? Napotkasz w Meksyku zarówno wieczne ośnieżone szczyty, jak i czynne wulkany.
Jesteś amatorem sportów wodnych i rekreacji? Czekają na
Ciebie piękne plaże, wysokie fale Pacyfiku, a także luksusowe
kurorty nad turkusowymi wodami Morza Karaibskiego. Interesujesz się historią? Musisz tu koniecznie przyjechać! Pozostałości po wielkich cywilizacjach prekolumbijskich, zabytki kolonialne czy współczesne zauroczą każdego miłośnika historii.
A może cenisz sobie przede wszystkim atrakcje przyrodnicze?
Meksyk oferuje także i to: góry, dziewicze dżungle, głębokie
kaniony, wypełnione wodą studnie krasowe cenote i suche
jaskinie, porośnięte palmami plaże i rafy koralowe, a także liczne gatunki fauny i flory,
które wywołają zachwyt u każdego.
Jednak Meksyk to nie tylko liczne zabytki i fascynująca przyroda, ale Meksyk to przede
wszystkim ludzie, wspaniali ludzie. Indianie, Metysi czy biali mieszkańcy tego kraju zarażają wszystkich swoim optymizmem, wyrażonym niewymuszonym uśmiechem i pozytywnym nastawieniem do życia czy legendarną już mañaną.
Kiedy piszę te słowa, właśnie mija dokładnie miesiąc od naszej niezapomnianej
pielgrzymki drogami Meksyku do Matki Bożej w Guadalupe i pobytu w tym pięknym,
niezwykłym, kolorowym i niesamowitym kraju. Pielgrzymowaliśmy po Meksyku śladami
naszego Wielkiego Rodaka Papieża Pielgrzyma - św. Jana Pawła II. Jego pierwsza, apostolska, zagraniczna podróż odbyła się właśnie do Meksyku. Papież był w tym kraju aż 5
razy. Każda pielgrzymka zostawiła głęboki ślad w sercach mieszkańców. Meksykanie do
dzisiejszego dnia mają szczególny szacunek dla św. Jana Pawła II. Mówią o Nim nasz
papież, czy też papież -Meksykanin. Kochają Go tak bardzo, jak On ukochał ten kraj, jego
mieszkańców i piękno meksykańskiej ziemi. To naprawdę niesamowite, ale w każdym
kościele, który nawiedziliśmy można było dostrzec mniejszy lub większy portret naszego
papieża Polaka - Meksykanina, nie wspominając już o licznych pomnikach, nie tylko w
tych miejscach które odwiedził podczas swoich apostolskich pielgrzymek do Meksyku.
Była środa, 10 października 2018 roku, koło południa kiedy nasza mała, kameralna 16osobowa grupa spotkała się na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Każdy z nas przed wyjazdem dokładnie przestudiował bogaty program naszej pielgrzymki, ale kiedy samolot
wzbił się w powietrze, tak na prawdę nikt z nas nie wiedział co nas czeka w tym Meksyku.
Wiedzieliśmy tylko tyle, że na 16 dni żegnamy się z Holandią i Europą. Po pokonaniu
dystansu prawie 9 500 km i 11 godz. spędzonych w samolocie szczęśliwie wylądowaliśmy w stolicy kraju Mexcio City. Po formalnościach paszportowych i odebraniu bagaży,
zostaliśmy mile powitani przez Panią Lidię - naszą sympatyczną i profesjonalną pilotkę przewodniczkę, która na nas się trochę wyczekała na lotnisku, gdyż lot był opóźniony o
ponad dwie godziny. Po wymianie waluty na meksykańskie peso (o dziwo na lotnisku jest
najlepszy kurs wymiany w całym kraju) i obowiązkowej zmianie czasu w zegarkach i telefonach o 7 godzin do tyłu nastąpiło miłe zaskoczenie. Okazało się, że będziemy mieć do
dyspozycji na całej trasie przejazdu na naszą małą grupę duży, nowoczesny autokar
(miejsca leżące dla każdego...), którym pojechaliśmy na spóźnioną już obiadokolację do
hotelu. Po posiłku trochę zmęczeni udaliśmy się na odpoczynek, aby kolejnego dnia rano
już z nową energią realizować poszczególne punkty programu.
Miasto Meksyk rości sobie prawo do tytułu najludniejszego na świecie. Zamieszkuje je
prawie 9 mln ludzi. Leżące na wysokości 2250 m n.p.m. jest również jednym z najwyżej
zbudowanych ośrodków na kuli ziemskiej, a także jednym z najbardziej zanieczyszczo-

zanieczyszczonych. Stolica jest ogromna, ekscytująca i nieprzewidywalna, jej mieszkańcy
przyjaźni, a za każdym rogiem czekają wyjątkowe zabytki z różnych epok. Większość
atrakcji skupia się wokół śródmieścia. Zwiedziliśmy centrum historyczne Mexcio City,
które jest wpisane na listę Unesco: Pałac Narodowy, a w nim słynne freski Diego Riviery
przedstawiające 300-letnią historię i wizję przyszłości Meksyku, Zacolo - Plac Konstytucji
z największą w Meksyku barokową katedrą Metropolitalną w której znajduje się słynna
Kaplica Przebaczenia z uwielbianą przez Meksykan figurą Jezusa Chrystusa od Trucizny.
W tej pięknej katedrze uczestniczyliśmy w pierwszej Mszy świętej na meksykańskiej
ziemi. W parku Chapultepec ma siedzibę jedno z najwspanialszych muzeów świata, Narodowe Muzeum Antropologii, które posiada olbrzymie zbiory przedmiotów kultur prekolumbijskich, znalezionych na terenach badań archeologicznych w całym Meksyku. My
zobaczyliśmy najciekawsze z tych eksponatów. Naprawdę było na co popatrzeć! Słynne
pływające ogrody Xochimilco (lista Unesco) to jedyne pozostałości prekolumbijskich
miast na wodzie. Poczuliśmy prawie jak w Amsterdamie płynąc ozdobnymi łodziami po
okolicznych kanałach przy dźwiękach tradycyjnej muzyki, śpiewów serenad mariachi i
degustując się lokalnymi przysmakami.
W kolejnym dniu pobytu w Meksyku zrealizowaliśmy najważniejszy punkt programu naszej pielgrzymki - udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe, patronki obu
Ameryk i Meksyku, która jest odzwierciedleniem kulturowej różnorodności tego kraju. Co
roku, to miejsce odwiedza ponad 6 mln pielgrzymów. Na miejscu zapoznaliśmy się z
kompleksem bazylik oraz miejscami i historią objawień Matki Bożej z 12 grudnia 1531 r,
która ukazała Indianinowi Juanowi Diego. Wkrótce po hiszpańskim podboju Meksyku
Matka Boża z Guadalupe objawiła się nowo ochrzczonemu Cziczimekowi Juanowi Diego.
Pewnego ranka ten prosty rolnik wspinał się na wzgórze Tepeyac, kiedy usłyszał słodki
głos kobiecy. Była to Dziewica Maryja, która zwróciła się do niego w jego ojczystym języku nahuatl, mówiąc mu, że chce aby w tym miejscu zbudować jej świątynię. Dlaczego
ja? Zapytał odważnie Diego. Dlaczego nie poprosisz któregoś z wysoko postawionych
Hiszpanów? Matka Boża nie odpowiedziała, ale poleciła mu przekazać wiadomość arcybiskupowi de Zumárradze, a ten oczywiście Diegowi nie uwierzył. Cud się powtórzył - Maryja ukazała się następnego dnia i następnego, aż wreszcie dała mu dowód, jakiego potrzebował - rozkazała różom zakwitnąć (co już samo w sobie było cudem, bo róże były tam
nie znane). Jan Diego zebrał kwiaty w chustę z włókna kaktusa i zaniósł arcybiskupowi, a
kiedy rzucił kwiaty do stóp dostojnika, na chuście pojawił się obraz Dziewicy Maryi. Chusta przechowywana jest w głównej bazylice. Juan Diego został w 2002 r. beatyfikowany
przez Jana Pawła II. O obrazie Matki Bożej z Guadalupe mówi się, że nie został uczyniony ludzką ręką. Podobnie zresztą jak całun turyński
czy chusta z Monoppello. Przez wieki wizerunek z
Guadalupe był badany i studiowany przez malarzy,
lekarzy i uczonych. Był poddany wielu wnikliwym,
surowym badaniom laboratoryjnym, z użyciem najnowszych osiągnięć nauki. I do dzisiaj wiele cech
tego obrazu nadal pozostaje zagadką. Objawienie w
Guadalupe, to pierwsze maryjne objawienia uznane
oficjalnie przez Kościół. My mieliśmy naszą Mszę
św. w jednej z kaplic w głównej bazylice, mając na
wprost cudowny obraz Matki Bożej z Guadalupe.

Uczestnictwo w każdej Eucharystii jest ogromnym
przeżyciem,
ale Msza św. w takim miejscu jak Guadalupe, dostarcza dodatkowych przeżyć duchowych.
Wizerunek Meksykańskiej Madonny można spotkać w
Meksyku niemal wszędzie: w domach, sklepach, biurach, autobusach, ciężarówkach i taksówkach. 12 grudnia, w rocznicę objawień, dziesiątki tysięcy pątników
udaje się z pielgrzymką do Guadalupe. Kiedy piękna XVIII-wieczna świątynia okazała
się zbyt mała, by pomieścić tłumy w pobliżu na dużym placu w 1976 r. zbudowano nową bazylikę. Otwarta przestrzeń kolistego, dużego wnętrza może pomieścić jednorazowo do 10 tys. wiernych. Niemal zawsze odprawiane jest tu jakieś nabożeństwo. Powolny
mechaniczny chodnik przewozi codziennie tysiące pielgrzymów, którzy chcą oddać
cześć cudownemu wizerunkowi Matki Bożej wiszącemu wysoko na jednej ze ścian nad
głównym ołtarzem bazyliki. Byliśmy także na Placu Trzech Kultur, gdzie dawniej znajdowało się miasto i targ Azteków Tlatelolco. W tym miejscu Hiszpanie wybudowali w
Meksyku jeden z pierwszych kościołów św. Jakuba, który ostatnio ucierpiał podczas
niedawnego trzęsienia ziemi. Tutaj Jan Diego zdawał relację arcybiskupowi de Zumárradze z objawień Matki Bożej. Po wizycie w Guadaulpe pojechaliśmy do Teotihuacán
(lista Unesco) - najważniejszego i największego miasta Meksyku, będącego ważnym
ośrodkiem prekolumbijskim i jednym z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych w Meksyku. Założone przed naszą erą, początkowo było osadą rolniczą, później
stało się jednym z największych ośrodków na świecie, liczącym 200 tys. mieszkańców.
W okresie największej świetności Teotihuacán, leżący w pozbawionej roślinności, nieurodzajnej dolinie, miał 20 km2 powierzchni, a zatem więcej niż współczesny mu starożytny Rzym. Zwiedziliśmy imponujące ruiny tego miasta. Po pokonaniu 248 stromych
schodów, weszliśmy na gigantyczną Piramidę Słońca, gdzie ze szczytu wysokiej na 64
m konstrukcji rozpościera się wspaniały widok na miasto. Następnie była wizyta w miejscu produkcji pięknych wyrobów z kamienia wulkanicznego obsydianu i degustacja lokalnych trunków tequili i pulque. W kolejnym dniu udaliśmy się do Parku Narodowego
Grot Cacahuamilpa należących do największych systemów jaskiń na świecie i najpiękniejszej jaskini Meksyku. Groty obejmują około 90 naturalnych komór, tzw. "salonów".
Spacerowaliśmy po olbrzymich komnatach i podziwialiśmy różnorodne podświetlane
formy geologiczne. Po wizycie w jaskini pojechaliśmy do Taxco – stolicy srebra Meksyku i jednego z najbardziej malowniczych miast Meksyku. Do dziś istnieją tu czynne
kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich. Spacer krętymi uliczkami tego kolonialnego miasta pełnego kolorowych kamieniczek - podczas deszczu - też miał swój urok. W barokowym, kapiącym złotem kościele
p.w. św. Priscylii i św. Sebastina mieliśmy Mszę św. Następnie udaliśmy się do Acapulco znanego kurortu w Meksyku i na całym świecie, gdzie
w następnym dniu
(akurat była to niedziela) korzystaliśmy dnia wolnego i wypoczynku czyli: z plażowania,
kąpieli słonecznych i morskich w Oceanie Spokojnym. Oczywiście, z samego rana
uczestniczyliśmy we Mszy św., którą tego dnia sprawowaliśmy w hotelowej salce. Dalszy ciąg relacji z pielgrzymki Drogami Meksyku do Guadalupe w kolejnym biuletynie
parafialnym. CDN ...

PLAN NABOŻEŃSTW DO WIELKIEGO POSTU
Spowiedź św. przed Świętami - w niedzielę 2, 9, 16 grudnia
- w Aalsmeer w środę 19 grudnia od godz. 18.00
- w Hem w czwartek 20 grudnia od godz. 18.00
- w Amsterdamie w piątki 7, 14 i 21 grudnia od godz. 17.00
w soboty 1 i 8 grudnia od godz. 16.30
- przed i po Mszy św. (oraz na życzenie)

AMSTERDAM - Osdorper Ban 134
02.12.18
niedziela
godz. 12.00 - +Kazimierz
07.12.18
piątek
godz. 19.00 - O zdrowie dla przyjaciela, aby Bóg poprawił jego
08.12.18
sobota
godz. 17.15 - Roraty +Maciej Księżarczyk
stan
09.12.18
niedziela
godz. 12.00 - ………………………………………………………
14.12.18
piątek
godz. 19.00 - W int. Natalii dziękczynno-błagalna w 19 urodziny
16.12.18
niedziela
godz. 12.00 - O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie i Bł. Boże dla
21.12.18
piątek
godz. 19.00 - Roraty ……………………
Justyny i Piotra
23.12.18
niedziela
godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
24.12.18
Wigilia
godz. 24.00 - Pasterka W int. Parafian
25.12.18 Boże Narodzenie godz. 12.00 - ++Stefan Dębicki, Bronisław i Regina
26.12.18 Św. Szczepana godz. 12.00 - ++Romuald i Tersa Hewryk w 8 i 3 r. śm.
28.12.18
piątek
godz. 19.00 - Dziękczynna za Stary Rok
30.12.18
niedziela
godz. 12.00 - +Stanisława Poślednik w 11 r. śm.
01.01.19 Nowy Rok
godz. 12.00 - ……………………………………………………...
04.01.19
piątek
godz. 19.00 - I Piątek miesiąca……………………………...….....
05.01.19
sobota
godz. 17.15 - I Sobota miesiąca
06.01.19
11.01.19
12.01.19
13.01.19
18.01.19
19.01.19
20.01.19
25.01.19
27.01.19

niedziela
piątek
sobota
niedziela
piątek
sobota
niedziela
piątek
niedziela

godz. 12.00 - ………………………………………………………
godz. 19.00 - ……………………………………...…………..…..
godz. 17.15 - ………………………………………………………
godz. 12.00 - +Karol Ochnik w 24 r. śm.
godz. 19.00 - ……………………………………...…………..…..
godz. 17.15 - ………………………………………………………
godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
godz. 19.00 - ……………………………………...…………..…..
godz. 12.00 - Jasełka +Stanisław Rodzik, ++rodz. Goliszków
Baranów i Karasiów
01.02.19
piątek
godz. 19.00 - I Piątek miesiąca………............................................
02.02.19
sobota
godz. 17.15 - I Sobota miesiąca
03.02.19
niedziela
godz. 12.00 - ……………………………………………………...
08.02.19
piątek
godz. 19.00 - …………….………………………...……..………..
09.02.19
sobota
godz. 17.15 - ………………………………………………..……..
10.02.19
niedziela
godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
15.02.19
piątek
godz. 19.00 - …………….………………………...……..………..
17.02.19
niedziela
godz. 12.00 - ………………………………………………………
22.02.19
piątek
godz. 19.00 - …………….………………………...……..………..
24.02.19
niedziela
godz. 12.00 - ………………………………………………………
01.03.19
piątek
godz. 19.00 - …………….………………………...……..………..
02.03.19
sobota
godz. 17.15 - I Sobota miesiąca
03.03.19
niedziela
godz. 12.00 - ………………………………………………………
06.03.19 Środa Popielcowa godz. 20.15 - ……………………………………………………..

AALSMEER - Stommeerweg 15
02.12.18
niedziela
godz. 14.00 - ++Marian Zakrzewski i Ryszard Węcławek
09.12.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
16.12.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
19.12.18
środa
godz. 18.00 - Spowiedź św. i Msza św……………………………..
23.12.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
24.12.18
Wigilia
godz. 17.00 - Pasterka ++Witold i Kazimierz Andrzejewscy
25.12.18Boże Narodzenie godz. 14.00 - …………………………………………………………..
26.12.18 Św. Szczepana godz. 14.00 - ……………………………………………………….....
30.12.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
01.01.19 Nowy Rok
godz. 14.00 - ………………………………………………………......
06.01.19
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
13.01.19
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………......
20.01.19
niedziela
godz. 14.00 - …………………………………………………...…...
27.01.19
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………...……...
03.02.19
niedziela
godz. 14.00 - ……………………………………………...………...
10.02.19
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
17.02.19
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………...……...
24.02.19
niedziela
godz. 14.00 - ……………………………………………...………...
03.03.19
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
06.03.19 Środa Popielcowagodz. 17.30 - …………………………………………….………….

BEVERWIJK - Breestraat 93
02.12.18
niedziela
godz. 16.00 - +Jan Drężek w 26 r. śm.
09.12.18
niedziela
godz. 16.00 - +Maciej Księżarczyk
16.12.18
niedziela
godz. 16.00 - +Maciej Księżarczyk
23.12.18
niedziela
godz. 16.00 - +Maciej Księżarczyk
25.12.18 Boże Narodzenia godz. 16.00 - +Maciej Księżarczyk
26.12.18 Św. Szczepana godz. 16.00 - +Maciej Księżarczyk
30.12.18
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………..
01.01.19
Nowy Rok
godz. 16.00 - ……………………………………………...………......
06.01.19
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………......
13.01.19
niedziela
godz. 16.00 - ……………………………………….……………….
20.01.19
niedziela
godz. 16.00 - ……………………………………………………..........
27.01.19
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………….…………….
03.02.19
niedziela
godz. 16.00 - ……………………………………………...……….......
10.02.19
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………..
17.02.19
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………..
24.02.19
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………..
03.03.19
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………..

ALMERE – BUITEN - Chicagostraat 101
01.12.18
sobota
15.12.18
sobota
25.12.18Boże Narodzenie
05.01.19
sobota
19.01.19
sobota
02.02.19
sobota
16.02.19
sobota
02.03.19
sobota

godz. 19.15 - …………………………………………….…….……
godz. 19.15 - …………………………………………….…….……
godz. 13.00 - …………………………………………………………..
godz. 19.15 - …………………………………………….…….……
godz. 19.15 - …………………………………………….……….....
godz. 19.15 - …………………………………………….………….
godz. 19.15 - …………………………………………………….….
godz. 19.15 - …………………………………………….………….

HEM - Hemmerbuurt 142
02.12.18
niedziela
godz. 09.30 - 1)+Piotr Rosa w 9 r. śm.2) O bł Boże dla Sabiny i Józefa
06.12.18
czwartek
godz. 19.00 - O nawrócenie rodziców
09.12.18
niedziela
godz. 09.30 - 1)+Marek 2)O uzdrowienie Heleny z alkoholowej chor.
16.12.18
niedziela
godz. 09.30 - +Maria Klimkowska
20.12.18
czwartek
godz. 19.00 - Spowiedź św. i Msza św. …………..……………...
23.12.18
niedziela
godz. 09.30 - ++Irena i Józef Czeleń w 6 r. śm i 3 m. po śm.
24.12.18
Wigilia
godz. 21.30 - ………………………………….…………………..
25.12.18 Boże Narodzenie godz. 09.30 - ……………………………………………………....
26.12.18 Św. Szczepana godz. 09.30 - ……………………………………………………...
30.12.18
niedziela
godz. 09.30 - …………………………………..…………………..
01.01.19
Nowy Rok
godz. 09.30 - +Mieczysław Kurtyka
06.01.19
niedziela
godz. 09.30 - +Mirosław Paluch w 18 r. śm.
13.01.19
niedziela
godz. 09.30 - +O miłosierdzie Boże dla żywych i zmarłych z
rodz. Chruściel, Grzywacz, Nabożny i Kutuchów
20.01.19
niedziela
godz. 09.30 - …………………………………………………..…..
27.01.19
niedziela
godz. 09.30 - …………………………………………….…….…..
03.02.19
niedziela
godz. 09.30 - ……………………………………………………....
10.02.19
niedziela
godz. 09.30 - .……………………………………………………...
17.02.19
niedziela
godz. 09.30 - …………………………………………….…….…..
24.02.19
niedziela
godz. 09.30 - ……………………………………………………....
03.03.19
niedziela
godz. 09.30 - .……………………………………………………...
06.03.19 Środa Popielcowa godz. 19.00 - …………………………………………………...…
NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
08.12.18
sobota
22.12.18
sobota
26.12.18 Św. Szczepana
12.01.19
sobota
26.01.19
sobota
09.02.19
sobota
23.02.19
sobota

godz. 19.30 - W int. Eugeniusza z ok. 50 urodzin dz-błagalna
godz. 19.00 - Spowiedź św. I Msza św. …………………………..
godz. 10.00 - ………………………………………………………
godz. 19.00 - …….…..………………………….…………………
godz. 19.00 - .……………………………………………………...
godz. 19.00 - .……………………………………………………...
godz. 19.00 - .……………………………………………………...

‘t ZAND - Keinsmerweg 1

/Pierwsza

i Trzecia niedziela miesiąca o godz. 18.00 w sezonie każda niedziela/

02.12.18
niedziela
godz. 18.00 - +Maciej Księżarczyk
09.12.18
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
16.12.18
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
23.12.18
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
25.12.18 Boże Narodzenia godz. 18.00 - ………………………………………………………
06.01.19
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………

Polska Misja Katolicka *Amsterdam*
Poolse Katholieke Missie *Amsterdam*
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
Konto Parafii: NL44 INGB 0004 5299 04

tel./fax 0297 331 678
e-mail: info@pmkamsterdam.nl
www.pmkamsterdam.nl

Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.
tel. 0614529302

e-mail: anszcz@gmail.com

ALICJA HAARSTYLISTE
Zakład fryzjerski damsko-męski
oferuje swoje usługi
ALICJA TEREBIENIEC
SCHOENER 18
1113 JE DIEMEN-NOORD

Tel.: 020-6901576
Mob.:06-30438369

ŚLĄSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY
®FIRMA „WALICKI”
EKSPRESOWE PRZEWOZY ZWŁOK
Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone niemieckim
znakiem jakości w konkurencyjnych cenach.
Załatwiamy wszystkie formalności pogrzebowe
Świadczymy usługi kremacyjne – posiadamy własne krematorium.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 h.
Posiadamy dla Państwa bezpłatną infolinię :

08000227240
Tel.: (0048) 32 281 70 13
Fax: (0048) 32 281 95 17
e-mail: walicki@ka.onet.pl
www.walicki.eu

ALICJA HAARSTYLISTE
Zakład fryzjerski damsko-męski
oferuje swoje usługi
ALICJA TEREBIENIEC
Tel. (0)23- 563 30 88
SCHOENER 18
1113 JE DIEMEN-NOORD

Tel.: 020-6901576
Mob.:06-30438369

UDEB ADMINISTRATIEKANTOOR BV
Atrakcyjna oferta dla polskich przedsiębiorców oraz osób prywatnych!

Nasze biuro administracyjno - księgowe oferuje m.in.
* Rozliczanie z podatku obrotowego (BTW) i dochodowego (IB)
* Prowadzenie księgowości i administracji firm
* Polsko-holenderskie tłumaczenia przysięgłe i zwykłe
* Rozliczanie z podatku dochodowego osób prywatnych
Informacje i kontakt:
Tel. 020 640 34 37
e-mail: info@udeb.nl

• Wakacje w Polsce,
• Bilety autokarowe z Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, Utrechtu, Bredy, Eindhoven,
Groningen do ponad 50 miast w Polsce juz od € 80,- bilet powrotny,
• Bilety samolotowe z Amsterdamu. Eindhoven, Brukseli do Warszawy, Katowic,
Krakowa, Gdańska juz od € 80,-.
Wycieczki grupowe dla firm i szkół!

tel.: 034 34 32 303
e-mail: info@simonsetours.nl
www.simonsetours.nl

