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Hem, Nieuw-Vennep, ’t Zand
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Papieskie Nauczanie
Bulla Misericordiae Vultus
FRANCISZEK
BISKUP RZYMU
SŁUGA SŁUG BOŻYCH
DO WSZYSTKICH, KTÓRZY BĘDĄ
CZYTAĆ TEN LIST
ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ
CD. Być może przez zbyt długi czas zapomnieliśmy
wskazywać i żyć drogą miłosierdzia. Z jednej strony
pokusa, która podpowiada, aby brać pod uwagę tylko i
zawsze sprawiedliwość, sprawiła, że zapomnieliśmy, iż
jest to tylko pierwszy krok, jakkolwiek konieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje wznieść się ponad to,
aby osiągnąć cel wyższy i o wiele bardziej znaczący. Z
drugiej strony ze smutkiem obserwujemy, jak doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz rzadsze. W niektórych przypadkach wydaje się nawet, iż znika już samo
słowo przebaczenie. Jednak bez doświadczenia przebaczenia pozostaje nam droga bezpłodna i sterylna, jakbyśmy żyli w jakimś miejscu pustynnym i odosobnionym. Nadszedł
znowu czas dla Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne głoszenie przebaczenia. To jest
czas powrotu do tego, co istotne, aby wziąć na siebie słabości i trudności naszych braci.
Przebaczenie to siła, która przywraca do nowego życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w
przyszłość z nadzieją.
11. Nie możemy zapomnieć o wielkim nauczaniu, które św. Jan Paweł II ofiarował w swojej drugiej encyklice Dives in misericordia, które w ówczesnej epoce przyszło tak niespodziewanie i zaskoczyło wielu tematem, jaki poruszało. W szczególności chciałbym przywołać dwa aspekty tego nauczania. Przede wszystkim święty Papież podkreślał zapomnienie tematu miłosierdzia w kulturze naszych dni: «Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do
tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć ma margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie „miłosierdzie” jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez
nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się
panem i uczynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Owo „panowanie nad ziemią”,
rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiało miejsca dla
miłosierdzia. […] I dlatego też wielu ludzi i wiele środowisk, kierując się żywym zmysłem wiary, zwraca się niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata».
Co więcej, św. Jan Paweł II tak motywował pilną potrzebę głoszenia i świadczenia o miłosierdziu w świecie współczesnym: «[ono jest podyktowane] miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim niebezpieczeństwem. Ta sama tajemnica Chrystusa […] każe równocześnie głosić
miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga, objawioną w tajemnicy Chrystusa. I każe też do
tego miłosierdzia odwoływać się, wzywać go na naszym trudnym i przełomowym etapie
dziejów Kościoła i świata […]». To nauczanie św. Jana Pawła II jest dziś jeszcze bardziej
aktualne i zasługuje na to, aby je ponownie podjąć w tym Roku Świętym. Przyjmijmy na
nowo jego słowa: «Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela – i kiedy ludzi przybliża do
Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem».

12. Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten
sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa czyni swoim
zachowanie Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W
naszym czasie, w którym Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia wymaga, by go ponownie przedstawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną działalnością duszpasterską. Jest to kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego głoszenia, aby żył on i świadczył w pierwszej osobie o miłosierdziu. Język Kościoła i jego
gesty powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby wejść w głębię serca ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca. Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość
Chrystusa. Tejże miłości, która zmierza aż do przebaczenia i do dania siebie samego, Kościół czyni się sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie Kościół jest obecny,
musi się też zaznaczyć miłosierdzie Ojca. W naszych parafiach, w naszych wspólnotach,
w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien tam odnaleźć oazę miłosierdzia.
13. Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec.
Ewangelista przypomina nauczanie Jezusa, który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). To program na życie, który jest trudny, ale zarazem bogaty w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy słuchają Jego głosu
(por. Łk 6, 27). Aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na
słuchanie słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako własnego stylu życia.
14. Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ jest ikoną drogi,
którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota
ludzka to viator, pielgrzym, który przemierza drogę aż do osiągnięcia pożądanego celu.
Również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i w każdym innym miejscu,
będziemy musieli pójść na pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie się ona znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, a który wymaga zaangażowania i poświęcenia. Pielgrzymka zatem niech stanie się bodźcem do nawrócenia: przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się objąć miłosierdziu Bożemu i zaangażujemy się,
byśmy byli miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas.
Pan Jezus wskazuje nam na etapy pielgrzymki, dzięki którym możemy osiągnąć ten cel:
«Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą,
jaką wy mierzycie» (Łk 6, 37-38). Mówi przede wszystkim, aby nie sądzić i by nie potępiać. Jeśli nie chce się zostać osądzonym przez Boga, nie powinno się stawać sędzią swego brata. Ludzie bowiem z ich osądem zatrzymują się zwykle na tym, co zewnętrzne, podczas gdy Bóg patrzy na to, co w środku. Jakież zło czynią słowa, które są spowodowane
uczuciami zazdrości i zawiści! Mówić źle o bracie, gdy jest nieobecny, jest równoznaczne
przedstawieniu go w złym świetle, szkodzeniu jego reputacji i pozostawieniu go na łaskę i
niełaskę plotek. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, pozytywnie rzecz ujmując,
umieć dostrzec dobro, które jest w każdej osobie i nie
pozwolić na to, aby cierpiała ona z powodu naszego częściowego osądzenia i naszej zarozumiałej znajomości
wszystkiego. Ale to nie jest jeszcze wystarczające do wyrażenia miłosierdzia. Jezus wzywa również do przebaczenia i do dawania. Mamy być narzędziami miłosierdzia,
ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być
szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również Bóg wielkodusznie udziela nam swojej dobroci. CDN.

14 października
- XVIII Dzień Papieski
„Promieniowanie Ojcostwa”
W tegorocznym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania
chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana
Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
1.W bieżącym roku przeżywać będziemy 60. rocznicę sakry
biskupiej Karola Wojtyły (4 lipca 1958r. papież Piusa XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji
krakowskiej; 28 września 1958 roku zostaje udzielona Karolowi
Wojtyle sakra biskupia)
2.W tym roku obchodzimy także rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku.
3.Dzień Papieski będziemy też niewątpliwie przeżywać w radosnej atmosferze związanej
z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża
Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964
rok.
Jako społeczność tworząca Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pragniemy, aby przygotowania i obchody XVIII Dnia Papieskiego stanowiły zaproszenie do lektury pism
K. Wojtyły, zwłaszcza wspomnianego dramatu Promieniowanie ojcostwa. Chcemy bowiem, aby dotarła do nas głębia myślenia Naszego Patrona. Uzupełnienie niech stanowią
dwie książki: Wstańcie, chodźmy! oraz Pamięć i tożsamość. Wspaniałym streszczeniem
dokonanym przez samego św. Jana Pawła II jest homilia wygłoszona w Kielcach 3 czerwca 1991 roku w czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny. Znajdujemy w niej aktualne dzisiaj
wyraźne wskazania moralne.
Książka zawierająca osobiste wspomnienia i przemyślenia Wstańcie, chodźmy! powstaje
w 45. rocznicę sakry biskupiej i w srebrnym jubileuszu posługi na Stolicy Piotrowej.
Część IV omawianego dzieła nosi znamienny tytuł: Ojcostwo biskupa. Znajdujemy tam
rozdział zatytułowany: Ojcostwo na wzór św. Józefa, w którym właśnie św. Józef jest postawiony za wzór dla „wszystkich powołanych do ojcostwa – w rodzinie, albo
w kapłaństwie”. Warto w tym miejscu przytoczyć ważny dla nas fragment: „Wiemy, że
Chrystus zwracał się do Boga Ojca słowem Abba – słowem bliskim i rodzinnym, takim,
jakim dzieci Jego narodu zwracają się do swoich ojców. Pewnie też, jak inne dzieci, tym
samym słowem zwracał się do Józefa. Czy można powiedzieć więcej o tajemnicy ludzkiego ojcostwa? Sam Chrystus, jako człowiek, doświadczał ojcostwa Boga poprzez swoje
synostwo
wobec
św. Józefa”. (Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 109). Papież zauważa
też, że św. Józef ofiarował Dziecku – Jezusowi: podporę męskiej równowagi, jasne widzenia spraw i odwagę, służył zaletami dobrego ojca, czerpiąc siłę z tego najwyższego źródła,
od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi (por. Ef 3, 15). (Jan Paweł
II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 109-110).
Szczególnie inspirująca jest dla nas lektura wspomnianego już wyżej dramatu Promieniowanie ojcostwa. Zachwyca w tym tekście opisywanie kondycji człowieka w żywym

odniesieniu do Boga. Znajdujemy w nim słowa: „Po jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat Twój Syn. Jest On całkowicie Twój”. (K. Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa, w: tenże, Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 263)
W Promieniowaniu ojcostwa Autor analizuje m in. samotność Adama, samotność człowieka: „Stanął on kiedyś na pograniczu ojcostwa i samotności”. (K. Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa, dz. cyt. s. 259) Wojtyła podejmuje temat winy człowieka, pisze też o
przedziwnej bliskości Boga wobec człowieka, bardziej podstawowej, fundamentalnej niż
samotność człowieka. Autor stwierdza: „Trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa, w nim
dopiero wszystko staje się rzeczywistością pełną”. (tamże, s. 265) Bardzo wymowne jest
też wezwanie: „Ojcze, bądź moją Drogą, bądź Źródłem!” stanowiące tytuł jednego z fragmentów w części III omawianego dramatu. Właśnie w części III Promieniowania ojcostwa zatytułowanej Doświadczenie dziecka znajdujemy zdania: „Jest we mnie miłość mocniejsza od samotności”. (s. 286); „Wszyscy są w drodze. Droga ich prowadzi od bieguna
samotności do bieguna miłości” (s. 286). Znamienne jest, jak wiele w omawianym dramacie wnoszą słowa wypowiadane przez postać Matki, która mówi między innymi:
„Promieniowanie ojcostwa przechodzi przeze mnie, oddziaływa przez moje macierzyństwo” (tamże, s. 289). Nie przypadkiem też właśnie Matka wypowiada ostatnie słowa zawarte w utworze: „We mnie przetrwa dziedzictwo wszystkich ludzi zaszczepione w śmierci Oblubieńca” (tamże, s. 290).
W nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę warto
wskazać na książkę Pamięć i tożsamość. Znajdujemy w niej rozważania mówiące
o Ojczyźnie: „Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach” (Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66).
Św. Jan Paweł II przypomina tam o patriotyzmie prowadzącym do uporządkowanej miłości społecznej. Nade wszystko zaś Papież Polak wskazuje, że historia człowieka nie dokonuje się tylko w wymiarze horyzontalnym. Nie jest pisana tylko przez ludzi. Dzieje człowieka dokonują się także w wymiarze wertykalnym, są pisane przez Boga. (por. Jan Paweł
II Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66-68).
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego Promieniowanie Ojcostwa zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku
poświęconej IV Przykazaniu Bożemu – Czcij ojca swego i matkę swoją. Możemy tę homilię rozumieć jako konkretne wskazówki nadal aktualne w naszej Ojczyźnie.
Św. Jan Paweł II przypomina nam, że Odkupienie dokonuje się najpierw przez rodzinę.
Papież wskazując na kluczowe znaczenie rodziny zauważa: „Słowa czwartego przykazania skierowane są do
dzieci, do synów i córek. Mówią: „Czcij ojca i matkę”.
Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców:
„Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć.
Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!”(…)
Oprac. ks. Paweł Walkiewicz
Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Słowo od Rady Parafialnej…
In memoriam Frans Jong
10 września po ciężkiej chorobie odszedł on nas nasz długoletni
parafian, członek rady parafialnej, nasz zasłużony tłumacz i wspaniały człowiek, Frans Jong.
Frans urodził się 25 sierpnia 1950 roku w wiosce ‘t Veld jako najstarszy syn Fransa Jonga
in Johanny Kolkman. Na chrzcie świętym otrzymał za patronów św. Franciszka, Wilhelma
i Antoniego.
Swoją młodość na wsi wspominał jako jeden z najszczęśliwszych okresów swojego życia.
W 1962 roku wstąpił do seminarium Sparrendaal, którego jednak nie ukończył. W 1968
roku ukończył gimnazjum w Alkmaar, a po wakacjach rozpoczął studia na uniwersytecie
w Amsterdamie, na fakultecie języków słowiańskich, z językiem rosyjskim jako główny
kierunek.
W połowie studiów zmienił kierunek na język polski, diecezja której nigdy nie żałował
i która przyniosła mu tylko szczęście.
Po studiach, w 1977 roku podjął pracę na uniwersytecie Wrocławskim jako wykładowca
języka holenderskiego. We Wrocławiu poznał też swoją przyszła żonę, Danutę Kołodziej,
z która wstąpił w związek małżeński w 1982 roku. W 1984 roku powrócił wraz z żoną do
Holandii i po krótkim pobycie u rodziców przeprowadził się do Amsterdamu, gdzie zamieszkał w Bijlmermeer. Tam też w 1986 roku urodziła się ich córka Joanna Maria. Po
kilku latach zamienili mieszkanie w Bijlmermeer na domek w Venserpolder. Od tego czasu stali się też aktywnymi parafianami w kościele św. Urbana w Duivendrecht.
Od 1990 roku Frans był aktywny jako docent języka polskiego i rosyjskiego, jako tłumacz
przysięgły w tychże językach, ceniony jako ekspert w swojej dziedzinie. Frans pracował
do ostatniej chwili, do kiedy choroba mu już na to nie pozwoliła.
Od swojego powrotu do Holandii Frans był stałym uczestnikiem Mszy świętych w Polskiej Misji Katolickiej w Amsterdamie. Jego głęboka i bezwarunkowa wiara sprawiła, że
stał się zaangażowanym i aktywnym parafianinem. Od początku ustanowienia w 2010
roku Polskiej Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Amsterdamie został sekretarzem
i aktywnym członkiem rady parafialnej. Jako sekretarz był odpowiedzialny za kontakty z
biskupstwem Haarlem, z przedstawicielami władz polskich i holenderskich, angażował się
w mnóstwo innych spraw związanych z funkcjonowaniem naszej parafii.
Frans był ciepłym, spokojnych i niezwykle przyjacielskim człowiekiem. Bezwarunkowo
wierzącym i bardzo związanym z naszą parafią. Zawsze gotowy do pomocy, mając na uwadze dobro innych, dobro parafii
oddał przez swoją prace i zaangażowanie olbrzymie zasługi
naszej wspólnocie.
Mimo ciężkiej choroby do końca był zainteresowany naszą
parafią, swoje cierpienie przyjmował z wiarą i pokorą oddając
się w ręce Pana Boga. Teraz kiedy odszedł do Pana jest mu już
dobrze i radośnie, my zaś pozostaliśmy w smutku i żałobie.
Żegnając Fransa w czasie Mszy Św. obecnych było 6 kapłanów a ksiądz Sławek pięknie powiedział, że każdy żyje i trwa
tak długo jak o nim pamiętamy we wspomnieniach i modlitwie. Pamiętajmy o panu Franciszku w naszych modlitwach,
aby Zmartwychwstały Chrystus przyjął go do swojego królestwa na wieki wieków. Amen.

Dziękujemy!
Po dwunastu latach jego pracy i posługi w Polskiej Misji Katolickiej w Amsterdamie i w
Polskiej Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego żegnamy naszego proboszcza i przyjaciela, ks. Krzysztofa Obiedzińskiego. Ks. Krzysztof został przez swoich przełożonych
poproszony o założenie nowej Polskiej Parafii na południu Holandii, w Den Bosch. Jako
Polka Misja Katolicka i jako Polska Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego zamykamy
piękny okres naszej historii. Przez 12 lat ksiądz Krzysztof, pełen werwy i entuzjazmu pracował nad rozszerzeniem i umocnieniem naszej parafii. Mimo złego klimatu ekonomicznego i oraz zakończenia przez biskupstwo Haarlem finansowej pomocy dla naszej parafii,
ks. Krzysztof w dużej części uniezależnił naszą parafię finansowo. Wprowadził między
innymi składkę parafialna, która choć dosyć opornie, znalazła zrozumienie i oddźwięk u
części naszych parafian. Ks. Krzysztof rozszerzył naszą parafię o kilka nowych ośrodków,
aby jak najwięcej naszych rodaków przebywających na terenach podlegających naszej
parafii mieli jak najszerszy dostęp do niedzielnych mszy świętych w języku polskim. Pielgrzymka do Heiloo urosła pod jego kierownictwem do jednego z większych wydarzeń
Polonii w Holandii. Nasza szkoła rozrasta się z każdym rokiem. Swoim zapałem i entuzjazmem potrafił ks. Krzysztof zmobilizować rzesze pomocnych parafian, razem z którymi
konsekwentnie rozwijał i prowadził Parafię Świętego Ducha. Ksiądz sprowadził do naszej
parafii relikwie Św. Jana Pawła II i Św. Siostry Faustyny. Słynne stały się już jego duszpasterskie odwiedziny po kolędzie, które niestrudzenie prowadził, dopóki nie odwiedził
wszystkich, którzy o to prosili. Czasami trwało to prawie do Wielkanocy. Przez 12 lat pracy nazbierało się materiału na cała książkę i nie sposób jest tego wszystkiego ująć w kilku
słowach pożegnania. Może nie każdy z nas zdaje sobie sprawę ile wysiłku, pracy, czasu i
zaangażowania prowadzenie tak wielkiej parafii na emigracji kosztuje. Ale już samo to, że
w każdą niedzielę, święta i przy wielkich i ważnych dla kościoła i dla nas, katolików, wydarzeniach mieliśmy i mamy okazję uczestniczyć w Mszach świętych po polsku, jest wielkim wyczynem. Za to wszystko, za wszystkie lata jego obecności, za jego modlitwę, za
jego obecność i pomoc w czasie radosnych i smutnych momentów w naszym życiu, za ten
jego niesamowity wysiłek, entuzjazm, za jego modlitwę i wiarę z całego serca serdecznie
dziękujemy.
Na zakończenie jakże aktualne słowa Św. Jana Marii Vianneya o kapłaństwie:
…Kapłan, jest zawsze narzędziem, którym
Bóg posługuje się w szerzeniu swego słowa.
Ach, jakiż wielki jest kapłan!
Jeśli zrozumiałby to sam, umarłby z wrażenia.
Sam Bóg jest mu posłuszny.
Kapłan wypowiada słowa konsekracji,
a nasz Pan zstępuje z nieba.
Kapłan nie jest kapłanem dla siebie,
nie daje sobie rozgrzeszenia,
nie udziela sobie sakramentów.
On jest dla was…
Księże Krzysztofie, w imieniu wszystkich naszych parafian życzymy błogosławieństwa i
łask Bożych w podejmowaniu nowych wyzwań w posłudze kapłańskiej, wiele sił, entuzjazmu, uśmiechu i wielu pomocnych, i życzliwych parafian. Szczęść Boże!
Pamietający i wspierający w modlitwie parafianie Parafii Świętego Ducha.

Z życia parafii
Remont kościoła Św. Pawła - z niejakim opóźnieniem rusza
przebudowa naszego kościoła w Amsterdamie, kościoła Św. Pawła. Po miesiącach rozmów, wielu zmianach w planach przebudowy
został 28 czerwca definitywny kosztorys przebudowy przedstawiony przez wykonawcę robót. Ponieważ w między czasie zmieniły
się ceny ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na prace budowlane wzrósł także budżet przebudowy. Konieczne więc było
nowe pozwolenie biskupstwa, które zostało wydane 21 sierpnia.
Także pozwolenie gminy Amsterdam otrzymano w tym czasie.
5 września została podpisana oficjalna umowa z wykonawcą robót,
w której miedzy innymi jest zawarty warunek, że roboty muszą się rozpocząć w ciągu
sześciu tygodni od zawarcia umowy. Przebudowa i remont przewidziane są na około 6
miesięcy. To by oznaczało, że jeżeli wszystko odbędzie się według planu, kościół Św.
Pawła będzie gotowy w kwietniu 2019 roku. Kiedy kościół będzie oddany do użytku zależy też od urządzenia i umeblowania kościoła. Kiedy my i na jakich warunkach będziemy
mogli powrócić do kościoła Św. Pawła jeszcze nie wiadomo. Wszystko zależy od rozmów
i warunków jakie Zarząd kościoła Św. Pawła nam postawi. To będzie tematem rozmów,
które będziemy prowadzić. W niedziele 21 października o 10:45 odbędzie się prezentacja
definitywnych planów przebudowy kościoła Św. Pawła.
Nowy ksiądz – teraz kiedy odchodzi od nas ks. Krzysztof, wszyscy są zainteresowani tym
kto poprowadzi naszą Parafię. Jest u nas oczywiście ks. Andrzej, który wspomagał ks.
Krzysztofa w sprawowaniu Mszy św. oraz wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem parafii. Sprawa pobytu i pozwolenia dla Ks. Andrzeja na prace do tej pory są rozpatrywane przez biskupstwo, oraz ze względu na zasięg naszej parafii była mowa o tym, że
przyjdzie nowy ksiądz. Jak do tej pory nie udało się znaleźć odpowiedniego kandydata.
Zapotrzebowanie na księży Chrystusowców do pracy w wielu ośrodkach polonijnych na
całym świecie jest olbrzymie, a księży nie przybywa w takim tempie. Biorąc pod uwagę
wszystkie okoliczności, władze kościelne postanowiły na chwile dzisiejsza powołać na
proboszcza Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, ks. Andrzeja Szczepaniaka. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało wysłane do biskupstwa Haarlem. Jeżeli wszystko potoczy
się zgodnie z planem oficjalna nominacja ks. Andrzeja wejdzie w życie 1 stycznia 2019
roku. Witajmy i gratulujemy ks. Andrzejowi nominacji i tego nowego etapu w posłudze
kapłańskiej i życzymy mu wiele sil i wytrwałości oraz łask i błogosławieństwa Bożego w
wypełnianiu nowej funkcji. My parafianie, wspierajmy go naszą modlitwą, ale przede
wszystkim nasza pomocą. Do końca roku także ks. Krzysztof będzie wspierał ks. Andrzeja
i przekazywał swoje doświadczenie jak tylko nowe jego obowiązki na to pozwolą.
Drodzy państwo, nasza parafia wchodzi w nowy okres w bogatej historii swojego istnienia. Warunki w jakich się znajdujemy zmieniają się w szybkim tempie. Na terenie Holandii liczba katolików zmniejsza się w szybkim tempie. Liczba księży w Holandii i nie tylko
zmniejsza się jeszcze szybciej. Coraz więcej kościołów w naszym otoczeniu jest zamykanych. Jak na razie mamy szczęście, że mamy możliwość wynajmu kościoła Św. Łukasza.
Jak będzie w niedalekiej przyszłości nie wiemy. Pewne jest to, że aby funkcjonować, jak
do tej pory, korzystać regularnie z polskiej Mszy świętej, polskiej szkoły, obecności polskiego księdza wśród nas, niezbędne jest zaangażowanie, pomoc i modlitwa nas wszystkich. Bądźmy tego świadomi.
Błogosławieństwa Bożego na kolejny czas oraz serdeczne Bóg zapłać za miniony czas,
Robert Milewski i rada parafialna.

Refleksje i informacje duszpasterskie
Październik miesiąc modlitwy różańcowej niech mobilizuje nas do
gromadzenia się Nabożeństwach Różańcowych. Zapraszamy na wspólne
nabożeństwa:
do Aalsmeer w każdą środę o godz. 18.00,
do Hem w czwartki o godz. 18.45,
do Amsterdamu w każdy piątek o godz. 18.45,
do Beverwijku w niedzielę o godz. 15.30.
Po nabożeństwach odprawiane będą także Msze św.
W pozostałych ośrodkach odmawiamy różaniec przed Mszą św. w niedziele.
Róże Różańcowe będą uaktualnione w pierwszą i druga niedzielę października, osoby chcące
zapisać się do róży lub wypisać z niej mogą to uczynić w tym czasie.
******************************
PIELGRZYMKA do Guadalupe, rozpocznie się 10 października, zbiórka na lotnisku
Schiphol o godz. 11.30, przed stanowiskiem odprawy lotu: KL 685 do Mexico-Stad.
W przyszłym roku planujemy wyjazdy do Gruzji i Ziemi Świętej.
******************************
Zmiana czasu - przejście z czasu letniego na zimowy, czyli astronomiczny
nastąpi w nocy z soboty 27 na niedzielę 28 października 2018 r.
Zegarki cofamy o godzinę do tyłu.
******************************
1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku przypada w
czwartek. W Holandii jest to dzień pracy, jednak zorganizujmy tak czas, aby pomodlić się w
intencji naszych zmarłych, Msze św. Odprawione będą: 31 października w Aalsmeer a 1 listopada w Hem i Amsterdamie. W Dzień Zaduszny w Aalsmeer i Amsterdamie.
W sobotę 3 listopada o godz. 12.00 - Msza św. w int. Zmarłych na cmentarzu Buitenveldert
(Fred. Roeskestraat 103, 1077 EE Amsterdam). Na nabożeństwie obejmiemy modlitwą wypisanych w tegorocznych wypominkach i naszych Zmarłych, których groby znajdują się na różnych cmentarzach. Po Mszy św. poświęcenie grobów.
******************************
Wypominki!
W połowie października w kościołach wyłożone zostaną karty wspominkowe. Proszę by
Imiona i Nazwiska naszych zmarłych pisać czytelnie. Kartki proszę składać w zakrystii.
Oprócz odczytywania wypominek na nabożeństwach niedzielnych w listopadzie, będzie
odprawionych 12 Mszy św. w int. tych Zmarłych. Bóg zapłać za składane ofiary!
******************************
Biuro Parafialne w Amsterdamie w piątki od godz. 16.00, także okazja do spowiedzi. Spowiedź św. również przed Mszami niedzielnymi w każdym kościele i na życzenie.

Plan Mszy świętych i nabożeństw
do Adwentu 2018
AMSTERDAM - Osdorper Ban 134
05.10.18
06.10.18
07.10.18
12.10.18
13.10.18
14.10.18

piątek
sobota
niedziela
piątek
sobota
niedziela

godz. 19.30 - W int. Natalii dziękczynno-błagalna
godz. 17.15 - +Maciej Księżarczyk w 30 dni po pogrzebie
godz. 12.00 - W int. Moniki i Jarosława z ok. kolejnej rocz. ślubu
godz. 19.30 - ……………………………………………………...
godz. 17.15 - +Marian Widacha w 2 r. śm.
godz. 12.00 - +Kazimiera Pacek w 16 r. śm. +Kazimierz Pacek
w 4 r. śm. +Stanisław Pikulski w 3 r. śm.
19.10.18
piątek
godz. 19.00 - ……………………………………………………...
20.10.18
sobota
godz. 14.00 - Ślubna
21.10.18
niedziela godz. 12.00 - W int. Justyny i Tomasza z ok. 4 r. ślubu
dziękczynno-błagalna o dar potomstwa
26.10.18
piątek
godz. 19.00 - ……………………………………………………..
27.10.18
sobota
godz. 09.00 - Rekolekcje
28.10.18
niedziela godz. 12.00 - +Jolanta Zielińska w 6 r. śm.
01.11.18
czwartek godz. 20.30 - Uroczystość Wszystkich Świętych
++ z naszych Rodzin i wypominek
02.11.18
piątek
godz. 20.30 - Dzień Zaduszny +Ignacy Baran w 30 r. śm.
03.11.18
sobota
godz. 12.00 - Msza święta na Cmentarzu Buitenveldert
godz. 17.15 - ……………………………………………………..
04.11.18
niedziela godz. 12.00 - +Czesław Łazowski w 8 r. śm.
09.11.18
piątek
godz. 19.00 - ++ z wypominek
10.11.18
sobota
godz. 17.15 - ++ z wypominek
11.11.18
niedziela godz. 12.00 - W int. Ojczyzny w 100 lecie Niepodległości
16.11.18
piątek
godz. 19.00 - ……………………………………………………..
18.11.18
niedziela godz. 12.00 - +Leon Hoebe w 3 r. śm., +Jefrey Kai w 1 r. śm.
23.11.18
piątek
godz. 19.00 - ++z wypominek
24.11.18
sobota
godz. 17.15 - ……………………………………………………..
25.11.18
niedziela godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
30.11.18
piątek
godz. 19.00 - ++ z wypominek
02.12.18
niedziela godz. 12.00 - ……………………………………………………..
Okazja do Spowiedzi św.: - w piątki od godz. 18.00
- przed i po Mszą św. (oraz na życzenie)

AALSMEER - Stommeerweg 15
03.10.18
07.10.18
10.10.18
14.10.18
17.10.18
21.10.18
24.10.18
28.10.18
31.10.18
02.11.18
04.11.18

środa
niedziela
środa
niedziela
środa
niedziela
środa
niedziela
środa
piątek
niedziela

godz. 18.00 - .................................................................................
godz. 14.00 - W int. Renaty i Dariusza z ok. 25 r. małżeństwa
godz. 19.00 - .................................................................................
godz. 14.00 - …………………………………………………….
godz. 19.00 - .................................................................................
godz. 14.00 - …………………………………………………….
godz. 19.00 - .................................................................................
godz. 14.00 - +Urszula Klecha-Jabłońska o miłosierdzie Boże
godz. 19.00 - Wigilijna Uroczystości Wszystkich Świętych
godz. 17.30 - Dzień Zaduszny ++z wypominek
godz. 14.00 - ++z wypominek

11.11.18
18.11.18
25.11.18
02.12.18

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 14.00 godz. 14.00 godz. 14.00 godz. 14.00 -

++ poległych za wolność Ojczyzny
++z wypominek
.................................................................................
.................................................................................

ALMERE – BUITEN - Chicagostraat 101
06.10.18
20.10.18
03.11.18
17.11.18
01.12.18

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

godz. 19.15 - ……………………………………………………..
godz. 19.00 - W int. Kasi i Marcela z ok. małżeństwa i Dominika
godz. 19.00 - ++ z wypominek
w 1 r. urodzin
godz. 19.00 - ++z wypominek
godz. 19.00 - …………………………………………………….

BEVERWIJK - Breestraat 93
07.10.18
14.10.18
21.10.18
28.10.18
04.11.18
11.11.18
18.11.18
25.11.18
02.12.18

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 16.00 - +Eugeniusz Dudek w 1 miesiąc po śmierci
godz. 16.00 - ……………………………………………………..
godz. 16.00 - W int. Anieli Buttner o łaskę zdrowia i miłosierdzie
godz. 16.00 - ……………………………………………………..
godz. 16.00 - ++z wypominek
godz. 16.00 - ++z wypominek
godz. 16.00 - ……………………………………………………..
godz. 16.00 - .................................................................................
godz. 16.00 - .................................................................................

HEM - Hemmerbuurt 142
04.10.18
07.10.18
11.10.18
14.10.18
18.10.18
21.10.18
25.10.18
28.10.18
01.11.18

czwartek
niedziela
czwartek
niedziela
czwartek
niedziela
czwartek
niedziela
czwartek

04.11.18
11.11.18
18.11.18
25.11.18
02.12.18

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 19.00 - ……………………………………………………..
godz. 09.30 - W int. Patryka z ok. 10 urodzin o bł. Boże
godz. 19.00 - ……………………………………………………..
godz. 09.30 - +Andrzej Suchowierz
godz. 19.00 - ……………………………………………………..
godz. 09.30 - +Jan Rejka, W int. Victora z ok. 7 urodzin
godz. 19.00 - ……………………………………………………..
godz. 09.30 - Dziękczynno-bł. w int. Rodzin Nikolin i Danko
godz. 18.00 - Uroczystość Wszystkich Świętych O szczęśliwe
rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
godz. 09.30 - W int. Karoliny i Adama w 4 r. śl. i Natana w 3 ur.
godz. 09.30 - +Maria Szymańska w 2,5 miesiąca po śm.
godz. 09.30 - W int. Znanej Panu Bogu i Karoliny
godz. 09.30 - ++z wypominek
godz. 09.30 - .................................................................................

NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
13.10.18
27.10.18
10.11.18
24.11.18
08.12.18

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

godz. 19.00 - .................................................................................
godz. 19.00 - .................................................................................
godz. 19.00 - ++ z wypominek
godz. 19.00 - ++ z wypominek
godz. 19.00 - W int. Eugeniusza z ok. 50 urodzin dziękczynno-bł.

‘T ZAND - Keinsmerweg 1

Każda pierwsza i trzecia niedziela miesiąca godz. 18.00.
07.10.18
21.10.18
04.11.18
11.11.18
18.11.18
25.11.18
02.12.18

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 18.00 - …………………………………………………….
godz. 18.00 - …………………………………………………….
godz. 18.00 - ++ z wypominek
godz. 18.00 - ++ z wypominek
godz. 18.00 - ++ z wypominek
godz. 18.00 - .................................................................................
godz. 18.00 - …………………………………………………….

W sezonie Msze św. w każdą niedzielę informacje umieszczone będą w ogłoszeniach!
Biuletyn Parafialny umieszczany jest na naszej stronie internetowej oraz drukowany
i wyłożony w kościołach naszej parafii.

R.K. Polska Parafia *Amsterdam*
R.K. Poolse Parochie Amsterdam *Amsterdam*
Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.
Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer

tel./fax 0297 331678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

KONTO PARAFIALNE

Poolse Katholieke Missie Amsterdam
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
Bankrekening: NL44INGB 0004 5299 04

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

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

Salon kosmetyczny
Flierveld 12,
2151 G
V
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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

Tel. (0)23- 563 30 88

•
•

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, Düsseldorfu, 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

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

