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Hem, Nieuw-Vennep, ’t Zand

Wszystkim parafianom życzymy dobrego odpoczynku,
nabrania duchowych i fizycznych sił, słowem udanych
wakacji!

Rok
Św. Brata Alberta
(…)W dzień Bożego Narodzenia sto lat temu, gdy w południe dzwony wzywały do modlitwy Anioł Pański, narodził się dla nieba św. Brat Albert, opiekun nędzarzy i
wydziedziczonych – „Brat naszego Boga”, jak trafnie
określił go Karol Wojtyła. Setna rocznica śmierci stanowi
dobrą okazję, by przybliżyć wszystkim tę niezwykłą postać poprzez ogłoszenie roku 2016 /2017 Rokiem św.
Brata Alberta.
Rok poświęcony uczczeniu tego szczególnego Patrona
Miłosierdzia stanowi doskonałą kontynuację zakończonego w ubiegłym roku przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. „Miłosierni jak Ojciec” to hasło, które przyświecało
nam w tym czasie i wzywało do odnowienia wiary w Boga – miłosiernego Ojca. Tak odnowiona wiara na skutek doświadczenia Bożej dobroci, przynieść powinna owoce w postaci przemiany serca, które otrzymuje nową wrażliwość, niejako nowe spojrzenie na otaczający nas świat. Prawdziwa przemiana serca z konieczności wyraża się na zewnątrz, w
pełnym oddania miłosiernym działaniu na rzecz bliźnich. Taki był właśnie cel tego czasu
łaski dla Kościoła ukazany nam przez papieża Franciszka: „aby uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”. W bezpośrednim następstwie Jubileuszu
Miłosierdzia mamy okazję przyjrzeć się bliżej osobie św. Brata Alberta, który wyraziście
ukazuje nam, jak w praktyce urzeczywistniać chrześcijańskie miłosierdzie.
Niewątpliwie do grona znaczących postaci w dziejach Polski należy św. Brat Albert, jako
świadek miłosiernej miłości, zwłaszcza wobec ludzi ubogich i opuszczonych.
Rok poświęcony św. Bratu Albertowi wpisuje się dobrze jeszcze z jednego powodu w
całokształt działań duszpasterskich Kościoła w Polsce. Jedną z zasadniczych misji chrześcijan to czynne miłosierdzie, miłość, która przejawia się w konkretnym działaniu. Święty
Brat Albert jest bez wątpienia wyrazistym świadkiem niesienia Ewangelii ubogim.
Adam Chmielowski – św. Brat Albert: powstaniec, malarz, święty opiekun ubogich.
Kim był św. Brat Albert, cóż niezwykłego było w tym niepozornym „szarym mnichu”,
którego klasztorem stał się świat materialnej i moralnej nędzy? Czym zasłużył sobie na
miano, którym określali go współcześni: „Najpiękniejszy człowiek swojego pokolenia”.
Adam Chmielowski, bo tak brzmi jego świeckie imię i nazwisko, przyszedł na świat 20
sierpnia1845 r. w Igołomi pod Krakowem. Pochodził z rodziny zubożałej szlachty. Wcześniej stracił obojga rodziców – ojca, gdy miał 8 lat a matkę, gdy miał 14.
Z domu rodzinnego wyniósł solidne podstawy życia religijnego oraz gorący patriotyzm.
Na tyle silny, że w siedemnastym roku życia jako jeden z pierwszych zaciągnął się w szeregi powstania styczniowego. W bitwie pod Mełchowem 30 września 1863 r. został ciężko
ranny w skutek czego amputowano mu nogę. Dozgonnie naznaczony został stygmatem
miłości Ojczyzny. Po klęsce powstania musiał udać się na emigrację. Był to czas, kiedy
zwrócił się w kierunku sztuki. W latach 1870-1874 podejmuje systematyczne kształcenie
w Akadami Sztuk Pięknych w Monachium. Maluje pierwsze obrazy i rozpoczyna artystyczną karierę. Znawcy przedmiotu zaliczają go do prekursorów impresjonizmu.

Chmielowski uważał, że sztuka nie stanowi wartości samej w sobie, lecz powinna służyć
wartościom wyższym, z których na pierwszym miejscu stawiał wartości religijne. Pragnął
„sztukę i talent i myśli Bogu na chwałę poświęcić”. W tym celu porzuca świat i wstępuje
do nowicjatu oo. jezuitów. Po kilkumiesięcznym pobycie w zakonie odkrył, że Pan Bóg
przewidział dla niego inną drogę powołania i misji. Zwraca się w kierunku pogodnej duchowości św. Franciszka z Asyżu oraz jego idei Trzeciego zakonu dla świeckich. Stał się
Patronem i Orędownikiem ludzi ubogich, wydziedziczonych, zepchniętych na
„egzystencjalne peryferia”. Spotkanie z nędzą ogrzewalni miejskiej na krakowskim Kazimierzu, z nieludzkimi warunkami, w jakich przebywał tam tłum nędzarzy, poruszyło go
dogłębnie. Postanowił, że ludzi tych w tak przerażającym położeniu nie pozostawi samych
sobie i zdecydował się nimi zamieszkać. Wkrótce objął zarząd nad miejską ogrzewalnią i
przekształcił ją w przytulisko, gdzie każdy potrzebujący mógł znaleźć pożywienie, dach
nad głową a przede wszystkim miłosierne serce. Chcąc w pełni realizować swą misję, 25
sierpnia 1887 r. przywdział habit Trzeciego zakonu św. Franciszka, od tego też czasu zaczął posługiwać się nowym imieniem: Brat Albert. Rok później złożył śluby zakonne. Aby
sprostać tak wymagającemu zadaniu, jakim była opieka nad rzeszą ubogich, Brat Albert
potrzebował współpracowników. Tak powstała nowa wspólnota zakonna nazwana przez
Założyciela Braćmi Posługującymi Ubogim Trzeciego Zakonu św. Franciszka, popularnie
zwana albertynami. Za umowną datę powstania zgromadzenia przyjęto rok 1888. Trzy lata
później, w dniu 15 stycznia 1891 r. habit zakonny przybrały pierwsze Siostry Posługujące
Ubogim – siostry albertynki, które podjęły się opieki nad ubogimi kobietami. Istnienie obu
zgromadzeń Brat Albert oparł na zasadzie ewangelicznego ubóstwa. Ojciec ubogich nie
chciał posiadać niczego na własność, ani osobiście, ani wspólnotowo. Był przy tym spokojny o rozwój swoich dzieł, ponieważ bez zastrzeżeń ufał Bożej Opatrzności. Inną istotną
zasadą jaką Brat Albert pozostawił swoim naśladowcom była zasada służby wobec tych,
którym nikt inny nie chciał lub nie był w stanie usłużyć. Przytuliska stały się domami,
gdzie ludzie bezdomni, nędzarze, niedołężni, żebracy, wyrobnicy bez zajęcia znajdą ratunek w swych ostatecznych potrzebach, a w dalszym celu mogą uzyskać poprawę stanu
materialnego przez dobrowolną pracę zarobkową. Przy tym, w swojej posłudze kierował
się Brat Albert zasadą powszechności.
Święty Paweł, jak czytamy w Liście do Rzymian, uważa się za powołanego, by
„pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze” (Rz 1,5). Brat Albert również
przyjmuje do swoich przytulisk każdego ubogiego bez względu na narodowość, wyznanie
lub pochodzenie.
Czego uczy nas dzisiaj św. Brat Albert? Jakie przesłanie nam pozostawia?
Uroczysty akt beatyfikacji w 1983 r. oraz kanonizacji w 1989 r. ukazują nam św. Brata
Alberta jako wzór dla naszych czasów.
Świadectwo jego życia wskazuje najpierw na prawdę o nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a chrześcijaństwem. Św. Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła, ujął
tę prawdę oraz świadectwo o niej w sposób następujący: „Miłosierdzie i chrześcijaństwo
to jedno i to samo. Jeśli nie byłoby miłosierdzia, nie ma chrześcijaństwa… Wyznanie wiary musi się dopełnić wyznaniem miłości…”. Cóż więc znaczy nasza wiara bez miłosierdzia, bez konkretnego zaangażowania, wyrażającego troskę o bliźniego: chorego, samotnego, opuszczonego, ubogiego duchowo czy materialnie? Ten bliźni nie znajduje się
gdzieś daleko. Z tym właśnie bliźnim utożsamia się sam Chrystus: „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tym bliźnim
Bóg staje się Emmanuelem – Bogiem z nami. Z kolei powstaje pytanie, w jaki sposób
powinniśmy dawać świadectwo ewangelicznej miłości? Kardynał Wojtyła wyjaśnia nam,
jak chrześcijanin powinien wyrażać swoją wiarę: „Trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, trzeba świadczyć sobą i tutaj Brat Albert jest dla nas wzorem nieporównanym.

Przecież on nie miał prawie żadnych środków, ślubował najsurowsze ubóstwo, nie dysponował żadnymi funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami, tylko postanowił dawać
siebie”. Święty porzucił sztukę, powab kariery i sławy, aby duszę swoją oddać Bogu i
bliźnim, nie zatrzymując nic dla siebie. A czym może być owo „dawanie siebie” dzisiaj
dla nas? To nic innego jak codzienny trud, cicha ofiara ze swojego czasu, swoich sił, swojego zdrowia, to umniejszanie siebie w służbie bliźnim, to bycie „dobrym jak chleb, który
dla każdego leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli
jest głodny”.
Na zakończenie podamy jeszcze jedną naukę, przekazaną milczącym świadectwem świętego Ojca ubogich. To nauka o godności każdego człowieka, o konieczności okazywania
szacunku i dobroci każdej ludzkiej osobie, ponieważ kryje ona w sobie niezatarty obraz
Bożego podobieństwa. Tam, gdzie dla wielu trudno było dostrzec nawet człowieczeństwo,
przykryte brudem nędzy i moralnego zaniedbania, św. Brat Albert dostrzegał oblicze
Chrystusa cierpiącego – Ecce Homo. Prośmy Boga, o taką wiarę i taką wrażliwość, abyśmy mieli niewzruszone przekonanie, że to samemu Jezusowi służymy: karmiąc głodnych,
dając dach nad głową bezdomnym, odziewając nagich, opatrując chorych, wyciągając rękę
do spętanych nałogami, pocieszając strapionych, dobrze radząc wątpiącym, sprowadzając
na właściwą drogę błądzących. Oby rok Jubileuszu setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta stał się nie tylko okazją do przypomnienia świadka bez reszty oddanego Bogu, ale
przede wszystkim przynosił owoce przemiany serc, ożywionych nową i większą wrażliwością na ludzką biedę. Ufamy, że pobudzenie naszej wyobraźni miłosierdzia uwidoczni
się także w konkretnych inicjatywach oraz dziełach, „aby świadectwo wierzących stało się
jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze”.
Prośmy Matkę Najświętszą, którą św. Brat Albert czcił szczególnym nabożeństwem, aby
jako Matka Miłosierdzia wspierała swym wstawiennictwem wszystkich pragnących podążać szlakami miłosiernej miłości.
Por. List KEP na inaugurację Roku Św. Brata Alberta

MYŚŁI ŚW. BRATA ALBERTA
Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa. Wystarczy
jedno spojrzenie duszy na Niego, jedno słowo,
myśl jak błyskawica, a to już jest modlitwa.

*
Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się
być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i
nakarmić się, jeśli jest głodny.

*
Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego
miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.

Słowo Rady Parafialna
Drodzy Państwo,
Wakacje,
to jak co roku jeden z najbardziej oczekiwanych okresów.
Wypoczynek jest potrzebny każdemu z nas. Wytchnienie
od szkoły, pracy, codziennych obowiązków i nawału domowych zajęć. Mamy czas dla siebie i robienie rzeczy, na
które w ciągu roku ciągle brakuje czasu. Wakacje, dobry wypoczynek to właśnie czas na
spełnienie naszych pragnień czy wykorzystanie naszych zainteresowań. A jest ich przecież
tak dużo. Dla jednych najpiękniejszym wypoczynkiem jest plaża, pływanie, szum morza,
żeglowanie czy może inne sporty wodne, dla drugich tym samym są góry, wycieczki czy
wspinaczki górskie, dla jeszcze innych wycieczki rowerowe. Jedni chcą odkrywać świat,
obce kraje, poznawać obcą kulturę i obyczaje, a znowu inni wola zacisze swojego domu,
ogród, dobra książkę. Tyle ile nas jest, tyle jest i pomysłów na wakacje.
Wakacje są też wspaniałą okazją do bycia razem. Tak w ogóle to wypoczywa się chyba
najlepiej w gronie tych, których się kocha i którzy nas kochają, czyli rodziny i przyjaciół,
ludzi, z którymi łączą nas mocne więzi. W ciągu roku, w nawale wszystkich zajęć więzi te
ulegają może trochę rozluźnieniu, kiedy mamy dla siebie za mało czasu, wracamy do domu zmęczeni, nierzadko sfrustrowani sytuacja w pracy, zajęci obowiązkami w domu. Nie
zawsze jest czas, czy cierpliwość na dłuższą, dobrą rozmowę. Wspólne zajęcia czy przyjemności często schodzą na dalszy plan. Jakże inaczej jest w czasie wakacji. Inwestujemy
wtedy, świadomie czy podświadomie w rodzinne i przyjacielskie relacje z czego czerpiemy korzyści przez cały rok.
W czasie wakacji nie powinniśmy zapominać o Panu Bogu. On również chce z nami jechać na wakacje, ale to my musimy Go ze sobą zabrać. On chce z nami przezywać nasze
radości, wyprawy, chce nas chronić we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Pamiętajmy o tym, że w czasie wakacji nie zamykają kościołów. Każdego dnia, każdej niedzieli
sprawowania jest Msza święta, kapłani służą sakramentem spowiedzi. Nie traktujmy kościoła jako obowiązku, od którego w czasie wakacji mamy okazje odpocząć. Nie dajmy
wakacyjnym atrakcjom przesłonić nam Chrystusa. Wzywamy Go we wszystkich trudnych
chwilach w ciągu roku, dlaczego nie mielibyśmy dzielić się z Nim naszą radością w wakacje. W końcu wakacje są po to byśmy zregenerowali swoje ciało i ducha. Dobrze jest o
tym pamiętać.
Na zakończenie drobna pomoc w postaci dziesięciu przykazań wakacyjnych. Może choć
trochę pomogę nam w przeżyciu wspaniałego wypoczynku.
1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij zabrać plecaka, medalika i książeczki do nabożeństwa.
3. Zabierz wygodne buty, abyś mógł dojść do kościoła.
4. Kieruj się kompasem - sumieniem, modlitwą, a nigdy nie zbłądzisz.
5. Noś w słońcu okulary, niech ci jednak nie zasłonią Boga.
6. Dbaj o pokarm dla ciebie i duszy, aby nie były głodne.
7. Nie śmieć na postoju ani we własnej duszy.
8. Chodząc po lasach, górach, nie zgub drogi.
9. Nie przeklinaj a raczej uśmiechaj się.
10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko Boży!
Życzymy wszystkim naszym parafianom, waszym rodzinom i bliskim słonecznych, ciekawych, udanych, rodzinnych, wspaniałych, a przede wszystkim Bożych wakacji. Bożej
opieki i błogosławieństwa na wszystkie wakacyjne przedsięwzięcia i wakacyjny czas!
Rada Parafialna

Z życia naszej parafii
Trochę szkoda, że przed samymi wakacjami musimy poruszyć temat finansów naszej parafii, ale ostatnie wydarzenia nas niestety do tego zmuszają.
Jak już wspominaliśmy w ostatnich biuletynach, rozmawialiśmy z Biskupstwem na temat
naszych finansów i naszej pozycji na przyszłość. Te rozmowy przybrały dla nas zupełnie
nieoczekiwanie niekorzystny obrót. Przede wszystkim okoliczne holenderskie parafie złożyły protesty co do naszego udziału w funduszu solidarnościowym. Mimo dużej podwyżki
składek, parafie holenderskie są zdania, że fundusz ten nie był powołany do życia dla parafii emigracyjnych. Inaczej mówiąc, parafie holenderskie uważają, że kosztuje ich to za
dużo pieniędzy i one nie będą nas utrzymywać. Tym bardziej że nasz Polski ksiądz nie
może odprawiać Mszy, ani nie udzielać się w Holenderskim kościele. Tak nawiasem mówiąc my byliśmy jedyną parafią emigracyjną w tym funduszu. Należy też dodać, że mimo
tych wyższych składek i tak było pod wieloma względami lepiej dla nas w funduszu pozostać. Jednak nigdy nie było to dla nas aż tak lukratywne jak to przedstawiali Holendrzy.
Byliśmy przy tym przekonani, że Biskupstwo skłaniało się do naszego punktu widzenia i
pomoże nam obawy i protesty parafii holenderskich w jakiś sposób uspokoić. Niestety, na
ostatnim zebraniu okazało się, że Biskupstwo Haarlem było zdania, iż Polska parafia emigracyjna nie powinna do funduszu należeć. Tym samym dostaliśmy decyzje, że postanowieniem Biskupa Harlemu powinniśmy fundusz opuścić.
Druga nieprzyjemna wiadomość to ta, że Biskup Haarlem oficjalnie powoła księdza Andrzeja na naszą Parafię dopiero wtedy, gdy udowodnimy, iż jesteśmy w stanie Go utrzymać. Biskupstwo dokładnie dokonało audytu naszych finansów z ostatnich lat i doszło do
wniosku, że nasza sytuacja są na razie niewystarczające na rozszerzenie parafii na nowe
ośrodki ani na utrzymanie nowego księdza. Biskup wymaga od nas planu finansowego na
następne lata, który pokaże strukturalny wzrost naszych dochodów oraz plan jak ten
wzrost chcemy osiągnąć. Biskup jest zdania, że jedna z najbardziej aktywnych i najliczniejszych parafii w biskupstwie Haarlem musi być w stanie zmobilizować swoich parafian
do bardziej aktywnego udziału i odpowiedzialności za przyszłość parafii. Na ponad 800
zarejestrowanych u księdza rodzin tylko około 15% aktywnie zadeklarowało składkę parafialną. Jak szczegółowo biskupstwo przyjrzało się naszym
rachunkom niech świadczy fakt, że w czasie rozmów wyliczono nam, że dochody z kolekty (tacy) w przeliczeniu na liczbę
wiernych uczestniczących co tydzień w nabożeństwach jest
bardzo niska, nieco powyżej 1 euro. Według biskupstwa mamy
na tym polu jako parafia jeszcze wiele do zrealizowania. Nasze
argumenty co do innych realiów i specyfiki naszej parafii (wielu parafian jest sezonowo)
nie spotkały się niestety ze zrozumieniem. Obecnie jako rada parafialna dokładamy wszelkich starań, żeby stworzyć i przedstawić biskupstwu plan, choćby tymczasowy, który spotka się aprobatą i da nam więcej czasu na opracowanie konkretnych planów i działań na
strukturalne polepszenie naszej sytuacji. Mamy nadzieję, że Ks. Andrzej teraz pracujący u
nas gościnnie na zasadzie pozwolenia i delegacji od władz Zakonu Chrystusowców, uzyska do końca roku oficjalny dekret. Jedno jest pewne, to będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu nas wszystkich. Jeżeli chcemy mieć Polską parafię, to wszyscy musimy czuć
się za nią odpowiedzialni.
Z finansami wiąże się również następna wiadomość. Mianowicie wysokość opłat za kościoły, a w szczególności kościoła w Amsterdamie. Jak wcześniej informowaliśmy, Zarząd parafii wbrew wcześniejszym umowom podniósł nam opłaty za kościół. W imieniu
naszej parafii zaprotestowaliśmy przeciw takiemu postawieniu sprawy. Zwróciliśmy się
również o pomoc do Biskupstwa. Niestety parafia Św. Pawła odrzuciła nasze argumenty i
jest zdania, że ma prawo do podwyższenia opłat teraz jak i w przyszłości. Niestety, coraz
bardziej trudniejsza sytuacja kościoła w Holandii odbija się dotkliwie również i na nas.

Oczywiście staramy się dojść do konsensusu z Paulusparochie a jednocześnie zastanawiamy się jakie możliwości nam zostają, kiedy do
tego nie dojdzie.
Ze względu na wygórowane wymagania finansowe kościoła holenderskiego nadzieja na Msze św. dla naszych rodaków w Zeewolde również niestety przepadła.
Jak państwo widzą nasza Parafia weszła obecnie w trudny okres. Jako
rada parafialna na czele z księdzem Krzysztofem robimy wszystko,
aby obecnym wyzwaniom podołać. Jedno jest pewne. Bez pomocy,
zaangażowania i modlitwy wszystkich naszych parafian nie podołamy. Dlatego temat ten
będzie regularnie powracał na łamach biuletynu a także w ogłoszeniach księdza, w nadziei
na pozytywny odzew.
Raz jeszcze wszystkiego dobrego, opieki i błogosławieństwa Bożego na najbliższy czas.
Szczęść Boże.
Robert Milewski i Rada Parafialna

Refleksje i informacje duszpasterskie
Szkoła nasza 10 czerwca uroczyście zakończyła kolejny rok katechetyczny.
Już przyjmujemy zapisy na nowy, który rozpoczniemy w sobotę 9 września o godz.
14.30. Modlitwa w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców wraz z poświęceniem podręczników i tornistrów będzie w kościele na Mszy św. o godz. 17.15.
Zapisy do szkoły najlepiej e-mailem na adres szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl.
Zachęcamy rodziców, by zapisali swoje dzieci do naszej szkoły w terminie do końca połowy lipca. Przyjmujemy dzieci w wieku 5 lat ale także dzieci starsze, które jeszcze nie są
uczniami naszej szkoły zapraszamy do naszego grona. Ilość miejsc jest ograniczona, dzieci przyjmowane będą w kolejności zgłoszeń.
+++++++++++++++++++++++++
Poświęcenie pojazdów, wspólna modlitwa przez pośrednictwo św. Krzysztofa w intencji
kierowców i podróżujących będzie w tym roku w weekend 22 –23 lipca.
+++++++++++++++++++++++++
PIELGRZYMKA do Fatimy, rozpocznie się 8 października a potrwa do 15 października
2017 roku. Drugą ratę należy wpłacić do 1 września.
+++++++++++++++++++++++++
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!
+++++++++++++++++++++++++
Biuro Parafialne w Amsterdamie w każdy piątek od 17.30 oraz po wcześniejszym umówieniu także w innych ośrodkach.

Zakończenie roku szkolnego

i katechetycznego 2016 / 2017

Plan Mszy świętych i nabożeństw
do września 2017
AMSTERDAM - Pieter Calandlaan 196
02.07.17

niedziela

08.07.17
09.07.17
14.07.17
16.07.17
21.07.17
23.07.17
28.07.17
30.07.17
04.08.17
06.08.17
11.08.17
13.08.17
15.08.17
18.08.17
20.08.17
25.08.17
27.08.17

piątek
niedziela
piątek
niedziela
piątek
niedziela
piątek
niedziela
piątek
niedziela
piątek
niedziela
wtorek
piątek
niedziela
piątek
niedziela

01.09.17
03.09.17
08.09.17
09.09.17
10.09.17
15.09.17
17.09.17

piątek
niedziela
piątek
sobota
niedziela
piątek
niedziela

22.09.17
23.09.17
24.09.17

piątek
sobota
niedziela

29.09.17
01.10.17

piątek
niedziela

godz. 12.00 - O zdrowie i bł. Boże dla Darii
+Arek Stankiewicz
godz. 19.00 - W int. Marka Krzysztofa o łaskę nawrócenia
godz. 12.00 - +Feliks Werner Buttner z ok. 10 r. śm.
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - +Andrzej Baran w 5 r. śm.
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - +Czesław Łazowski o zbawienie wieczne
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - ++Zygmunt i Pawł Kieczko w 22 r. śm.
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - W int. Grażyny i Zbigniewa Wasilewskich w 5 r. śl.
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - +Władysław Chudoń, ++Władysław i Helena Foryś
godz. 19.00 - Wniebowzięcie NMP ++Elżbieta i Wiesław
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
godz. 19.00 - Wigilia NMP Częstochowskiej…………………...
godz. 12.00 - W int. Amelii z ok. 5 ur. i bł. Boże dla rodziny
+Józef Kaczmarek
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - …………………………………………………….
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 17.15 - W int. Dzieci, Rodziców i Nauczycieli
godz. 12.00 - W int. Nancy i Sandy o bł. Boże i dary Ducha św.
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - W int. Natalii o bł. Boże i dary Ducha św.
+Arek Stankiewicz
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 17.15 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - W int. Dominika z ok. urodzin i Aliny o bł. Boże
++Wioletta Dudzińska i Władysław Kulikowski
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 12.00 - W int. Ani i Arka w 15 r. ślubu dziękczynno-bł.

AALSMEER - Stommeerweg 15
02.07.17
09.07.17
16.07.17
23.07.17
30.07.17
06.08.17
13.08.17
20.08.17
27.08.17

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 14.00 - W int. Piotra z ok. 1 r. urodzin
godz. 14.00 - W int. Eli Planken z ok. urodzin o bł. Boże i łaski
godz. 14.00 - +Franciszek Balawajder o życie wieczne
godz. 14.00 - +Wiesława Zamojcin o zbawienie wieczne
godz. 14.00 - +Kazimierz w 1 r. śm.
godz. 14.00 - .................................................................................
godz. 14.00 - .................................................................................
godz. 14.00 - .................................................................................
godz. 14.00 - .................................................................................

03.09.17
10.09.17
17.09.17
24.09.17

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

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

ALMERE– BUITEN - Chicagostraat 101
01.07.17
15.07.17
05.08.17
19.08.17
02.09.17
16.09.17

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

godz. 19.00 - W int. Renaty i Sławka o dobre przygotowanie
godz. 19.00 - +Kamil Donajgrodzki
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 19.00 - .................................................................................
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 19.00 - .................................................................................

BEVERWIJK - Breestraat 93
02.07.17
09.07.17
16.07.17
23.07.17
30.07.17
06.08.17
13.08.17
20.08.17
27.08.17
03.09.17

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 16.00 - +Bronisław Bojnowski w 2 r. śm.
godz. 16.00 - O bł. Boże i zdrowie dla Ani
godz. 16.00 - .................................................................................
godz. 16.00 - .................................................................................
godz. 16.00 - W int. Anny i Tomasza w 20 r. ślubu o bł. Boże
godz. 16.00 - .................................................................................
godz. 16.00 - .................................................................................
godz. 16.00 - .................................................................................
godz. 16.00 - .................................................................................
godz. 16.00 - .................................................................................

HEM - Hemmerbuurt 142
02.07.17

niedziela

09.07.17
16.07.17
23.07.17
30.07.17
06.08.17
13.08.17
20.08.17
27.08.17
03.09.17
10.09.17
17.09.17
24.09.17

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 09.30 - W int. Mamy Marii Markiewicz o bł. Boże
W int. Dawida z ok. ur. o potrzebne łaski Boże
godz. 09.30 - W int. Bartka z ok. 22 urodzin
godz. 09.30 - +Bronisław Chruściel w 1 r. śm.
godz. 09.30 - W int. Joanny z ok. urodzin o łaski i opiekę
godz. 09.30 - W int. Sandry z ok. urodzin o bł. Boże
godz. 09.30 - +Tato Jan Markiewicz
godz. 09.30 - +Andrzej Łyczywek w 1 r. śm.
godz. 09.30 - +Przemysław Błachut
godz. 09.30 - +Krystyna Olejnik w 10 r. śm.
godz. 09.30 - W int. Nataniela w 2 ur. Joanny i Grzegorza 3 r. śl.
godz. 09.30 - +Anna Wolna
godz. 09.30 - W int. Karoliny i Łukasza Siek w 8 r. ślubu
godz. 09.30 - .................................................................................

NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
08.07.17
22.07.17
12.08.17

sobota
sobota
sobota

godz. 19.00 - +Toyota Tsutsumi o życie wieczne
godz. 19.00 - +Marek Kozakiewicz w 6 r. śm.+syn Michał
godz. 19.00 - +Michał Kozakiewicz z ok. urodzin

26.08.17
09.09.17
23.09.17

sobota
sobota
sobota

godz. 19.00 - .................................................................................
godz. 19.00 - …………………………………………………….
godz. 19.00 - .................................................................................

‘T ZAND - Keinsmerweg 1

Każda pierwsza i trzecia niedziela miesiąca godz. 18.00. W sezonie od lipca do połowy
sierpnia w każdą niedzielę.
02.07.17
09.07.17
16.07.17
23.07.17
30.07.17
06.08.17

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 18.00 - W int. Karoliny i Leszka o bł. i szczęśliwe rozw.
godz. 18.00 - .................................................................................
godz. 18.00 - .................................................................................
godz. 18.00 - .................................................................................
godz. 18.00 - .................................................................................
godz. 18.00 - .................................................................................

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. Krzysztof Obiedziński SChr.
Ks. Andrzej Szczepaniak 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

tłumacz przysięgły drs. Frans Jong
m.in. Tłumaczenia aktów hipotecznych
Marguerite Yourcenarstraat 9
1102 AJ Amsterdam Zuidoost

T. 020-6999449
F. 020-6908495
M. 06-51525976

fransjong@planet.nl

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
.f

.
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t
.
t
t .
f
t
t .
+31 (0) 617 422

V
t AG

Fundacja Kulturalno-Społecznana
Euro Polonia

Lorentzplein 43a
1171 BB Badhoevedorp
tel. 0633619459
europolonia@hotmail.com
www.europolonia.nl

Warsztat samochodowy:

APK
CENTER
ALPHEN

Oferuje usługi w zakresie:
APK (przeglądy techniczne obowiązujące w Holandii)
Przeglądy sezonowe!
Naprawy bieżące i kompleksowe, wszystkie marki
oraz roczniki samochodów osobowych i dostawczych.
Adres :
Kalkovenweg 5b
2401 LJ Alphen a/d Rijn
tel.: 06-20003213

www.apkcenteralphen.nl
apkcenteralphen@gmail.com

POOLSE
DELICATESSEN
PONAD 2000 RÓŻNYCH POLSKICH PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH
MIJDRECHTSE ZUWE 71
1427 AV AMSTELHOEK
TEL: 0297775859
Facebook.com/polskiedelikaseyupolaka

•
•

•
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, 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

