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W I E L K A N O C

Na Wielkanocne Święta Zmartwychwstania życzymy
wszystkim parafianom i gościom głębokich przeżyć duchowych,
które zaowocują umocnieniem wiary, pomnożeniem nadziei
i rozpaleniem miłości! Wesołych Świąt!
Ks. Krzysztof i Ks. Andrzej

NIEPRZEMIJAJĄCE ORĘDZIE
W 2000 r. Jan Paweł II zawierzył nowe tysiąclecie Matce Bożej Fatimskiej. Do Fatimy pielgrzymował również Benedykt XVI w 2010 r.,
natomiast Franciszek dokonał 13 października 2013 r. aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Te papieskie znaki dowodzą,
jakimi drogami będzie kroczył Kościół, aby przyszło zapowiedziane w
Fatimie zwycięstwo Matki Bożej
W związku ze 100-leciem objawień fatimskich wspominamy wielkie
tragedie i wojny z Kościołem: 500. rocznicę rozłamu za sprawą wystąpienia Marcina Lutra, 300. rocznicę powstania wrogiej Kościołowi
pierwszej loży masońskiej w Europie oraz 100. rocznicę wybuchu w
Rosji rewolucji bolszewickiej, która podobnie jak wcześniej rewolucja
francuska miała pomóc masonerii zniszczyć chrześcijaństwo. No i
kluczowy symboliczny znak, realizujący się dosłownie na naszych
oczach: muzułmanie uznali rok 2017 za czas ostatecznego uderzenia
na Europę.
Eksplozja światła
Jaki związek mają te daty i wydarzenia z objawieniami Matki Bożej w Fatimie? Bardzo
oczywisty: Matka Boża przyszła wówczas ocalić świat przed zagładą. Przekazując niejako
scenariusz wydarzeń XX wieku, podała konkretne narzędzia i sposoby ocalenia. Dlatego
na pytanie o znaczenie dla naszych czasów tych objawień Jan Paweł II, gdy był 13 maja
1982 r. w Fatimie, odpowiedział: „Orędzie fatimskie jest ściśle związane z przeznaczeniem Kościoła i ludzkości. Jest orędziem wieku zawsze istotnym, jak Ewangelia: wszak
wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na
pokolenie, zgodnie z coraz to nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo”.
W czasie swojej kolejnej wizyty w Fatimie, 13 maja 1991 r., Jan Paweł II dopowiedział,
że „sanktuarium fatimskie jest miejscem szczególnym, o niezwykłej wartości: niesie w
sobie orędzie ważne dla epoki, w której żyjemy. (...) Z Cova da Iria rozlewa się jakby
światło pocieszenia, niosące nadzieję i pozwalające zrozumieć wydarzenia, które kształtują koniec drugiego tysiąclecia. Światło to ma szczególne znaczenie (...). Skłania (...) ono
do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozpowszechniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację
materialistyczną”.
Papieskie słowa oznaczają ni mniej, ni więcej, tylko to, że orędzie fatimskie ma w sobie
ogromny dynamizm, porównuje się je do wielkiej eksplozji światła, które Maryja zapaliła
w Fatimie, aby ludzkość rozpoznała swoje ostateczne przeznaczenie w Bogu. Najkrócej
pisząc, o znaczeniu tych objawień dla Kościoła i świata świadczyły następujące fakty:
powołanie i misja Jana Pawła II, nazwanego Papieżem Fatimy; upadek komunizmu dzięki
papieskiemu zawierzeniu Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi — o co prosiła Matka Boża w objawieniach; ujawnienie przez Kościół tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej; wyniesienie na ołtarze dwójki widzących Maryję: Franciszka i Hiacynty, a także Jana Pawła
II; toczący się proces beatyfikacyjny s. Łucji, najstarszej widzącej Matkę Bożą, która
zmarła 13 lutego 2005 r. w wieku 97 lat.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że w 2000 r. Jan Paweł II zawierzył nowe tysiąclecie
Matce Bożej Fatimskiej. Do Fatimy pielgrzymował również Benedykt XVI w 2010 r.,
natomiast Franciszek dokonał 13 października 2013 r. aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Te papieskie znaki dowodzą, jakimi drogami będzie kroczył Kościół,
aby przyszło zapowiedziane w Fatimie zwycięstwo Matki Bożej.

Krótko o objawieniach
Wymienionej trójce dzieci — Franciszkowi, Łucji i Hiacyncie — Matka Boża w 1917 r.
przekazała orędzie zawierające jakby scenariusz wydarzeń naszych czasów, a więc fakty,
z których wiele przeszło już do historii, a inne nas jeszcze czekają. Przypomnijmy: Matka
Boża zapowiedziała m.in. rychły koniec I wojny światowej, wybuch rewolucji październikowej w Rosji, rozszerzenie się błędów Rosji (ateizmu) na wiele krajów. Zapowiedziała
cud słońca 13 października, w ostatnim dniu objawienia. Mówiła o tajemniczym świetle,
przypominającym zorzę polarną, które miało ostrzec ludzkość przed nadchodzącą II wojną
światową, straszniejszą niż poprzednia. Dalej była zapowiedź dotycząca pokoju w Portugalii podczas wojny domowej w Hiszpanii i w czasie II wojny światowej, a także zachowania wiary w tym kraju.
Bardzo ważna jest zapowiedź Matki Bożej dotycząca przyjścia papieża, który będzie cierpiał (w domyśle: za „błędy Rosji”). Dalej jest mowa o zawierzeniu Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi i w konsekwencji upadku komunizmu w Rosji, o nawróceniu Rosji,
przyjściu na krótko lat pokoju i wreszcie zapowiedź triumfu Niepokalanego Serca Maryi,
Jej zwycięstwa.
O tym wszystkim wiemy od Łucji, która podczas widzenia 13 lipca 1917 r. usłyszała, że
niedługo Hiacynta i Franciszek odejdą do nieba, a ona stanie się narzędziem w rękach
Jezusa, który pragnie, aby ludzie lepiej poznali i pokochali Maryję.
Łucja po wstąpieniu do klasztoru miała kolejne objawienia, mianowicie: w Pontevedra (10
grudnia 1925 r.) i w Tuy (13 czerwca 1929 r.). Matka Boża mówiła w nich o przyszłości, o
tym, co ma się dopiero wydarzyć, ale też przekazała to, co można nazwać duchowością
objawień fatimskich, a więc: życie duchem umartwienia i pokuty, kult Eucharystii przez
Komunię św. wynagradzającą, wartość modlitwy różańcowej, troska o świętość rodziny,
nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca ku czci Jej Niepokalanego Serca.
Lekarstwo z nieba
Dzisiaj, podobnie jak w 1917 r., sytuacja świata jest dramatyczna. Trwa, jak powiedział
papież Franciszek, III wojna światowa: „Toczy się ona jeszcze etapami, ale może wybuchnąć w postaci globalnego konfliktu”. Wymienił wojenne zdarzenia na Bliskim Wschodzie,
w Afryce czy na Ukrainie. Ojciec Święty wspomniał również o prawdziwej wojnie z rodziną. Jednym słowem — obecnie przetacza się przez Europę i świat fala antychrześcijańskiej, neomarksistowskiej rewolucji. Inspirowana przez masonerię, kontrolowana przez
bliżej nieznane centrum, prowadzi regularną wojnę z Kościołem. Liberałowie i ateiści
atakują wszelkie formy obecności Kościoła w świecie i w historii. Fałszują historię Kościoła, inspirują tworzenie liberalnych konstytucji oraz kodeksów cywilnych i karnych.
Deprawują dzieci i młodzież przez propagowanie: pornografii, seksualizmu, hedonizmu,
narkomanii, alkoholizmu, przez odstąpienie od samowychowania i samodyscypliny. Pomocą służą odpowiednio ustawione i usłużne media.
Jakby tego było mało, jesteśmy również świadkami rozpoczętej wojny religijnej między
Wschodem a Zachodem, między wojującym islamem a chrześcijaństwem. Dowodem na to
są niezliczeni męczennicy — ich liczba idzie w setki tysięcy, a może i w miliony. Do tego
dochodzą podpalenia kościołów, bluźnierstwa i szyderstwa z katolickich świętości. Doczekaliśmy czasów, gdy kwestionowane są nie tylko zasady wiary chrześcijańskiej, ale i podstawowe prawa natury (promowana jest ideologia gender). To są owe „nowe znaki”, o
których mówił Jan Paweł II. Znaki z jednej strony tragiczne, a z drugiej — przybliżające
nas do fatimskiego wielkiego finału, Wielkiej Godziny Maryi, do Jej zapowiadanego zwycięstwa.
Papież senior Benedykt XVI jeszcze jako prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary
po wizycie w Fatimie i rozmowie z s. Łucją w Coimbrze powiedział, że w dającym się
przewidzieć czasie wiara w Europie znajdzie się w jeszcze trudniejszym położeniu, ale nie
można tracić nadziei, bo jak dopowiedział: orędzie fatimskie w jakiejś mierze rozjaśnia.

ten mrok przyszłości, zapowiadając zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi.
Potem, już jako papież, odnosząc się do czekającego nas zwycięstwa, Benedykt XVI podkreślił, że stanie się tak, jeśli orędzie z Fatimy „będzie coraz pełniej przyjmowane, rozumiane i wprowadzane w życie każdej wspólnoty. (...) Wówczas świat doświadczy miłosiernej miłości Boga i zapanuje w nim na pewien czas pokój obiecany w Fatimie przez
Matkę Bożą”.
Zwycięstwo jest, więc warunkowe, zależy od nas. Droga łaski — jak przekazała s. Łucja
— biegnie przez Niepokalane Serce Matki Jezusa. Ona nie zastępuje Chrystusa, nie stawia
się w Jego miejscu, nie ma zamiaru zająć pozycji Kościoła i jego sakramentów. Podpowiada nam tylko, że Chrystus pragnie za Jej pośrednictwem objawić moc swojej łaski; że chce
przez nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca zaprowadzić na świecie pokój.
(źródło: wiara.pl)

MSZE ŚWIĘTE FATIMSKIE
Włączając się w obchody Jubileuszu Objawień Fatimskich w naszej parafii każdego 13
dnia miesiąca w Amsterdamie, począwszy od 13 maja do 13 października będziemy modlili się sprawując Eucharystię ku czci Matki Bożej. Po każdej Eucharystii odmawiać będziemy Różaniec a modlitwę fatimską zakończymy procesją z figurą Pani Fatimskiej i
świecami. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy!

PIERWSZE SOBOTY U PANI WSZYSTKICH NARODÓW
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą
dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu
zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. „Przybędę, by prosić o
poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w
pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje
pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując
wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na
ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z
Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: “Miej
współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia
te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i
oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez
pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć
mi będą w intencji zadośćuczynienia”
Korzystając z zaproszenia Sióstr posługujących w Kaplicy Pani
Wszystkich Narodów będziemy mieli polską Mszę św. w pierwsze
soboty od maja do października, o godz. 10.00. Będzie to okazja do
podjęcia praktyki pięciu pierwszych sobót odpowiadając na prośbę
Matki Bożej. Zapraszamy!
Adres: Diepenbrock 3, 1077 VX Amsterdam

Słowo Rady Parafialna
Wielkanoc
Świętujemy Wielkanoc, Święto Świąt. Noc w czasie której Jezus po
swojej męce umarł na krzyżu i teraz powraca do życia i do nas. Ciężko
jest nam to zrozumieć. W końcu nie było przy tym żadnych naocznych
świadków. Są tylko relacje uczniów i innych, którzy widzieli pusty
grób. I wielu, którzy potem spotkali Jezusa. Ale mimo wszystko wierzymy i przeżywamy co roku to wspaniałe zwycięstwo życia nad
śmiercią. Ale czy to Zmartwychwstania przeżywamy w pełni świadomie? W ogromie zajęć, przygotowań, pracy i wszelkich obowiązków
mam wrażenie, że te święta schodzą jakby na drugi plan. Tajemnica zmartwychwstania
jest sednem tych świąt, tym co najważniejsze. Cała reszta to tylko dodatki. Czasami łapię
się na tym, kiedy uświadamiam sobie, że jestem jakby tylko obserwatorem tego co się
dzieje wokół mnie, tego co się wydarzyło dwa tysiące lat temu, a co my teraz wspominamy przeżywając Triduum Paschalne. W Czwartek, piękna liturgia Wieczerzy Pańskiej.
Staramy się dobrze o wszystkim wiedzieć, ale czy trafia do mnie sens tych wydarzeń? W
Piątek obserwujemy cierpienia Chrystusa, żal nam Go. W końcu też wiemy, co to jest ból.
Ale po nabożeństwie wracamy do domu i co? Koniec wspomnienia, czy może też powracamy myślami do tego wydarzenia i staramy się to wszystko pojąć? W Sobotę Pan Jezus
leży w grobie. Cisza. Czy potrafię to uszanować? I w końcu Niedziela, wielka radość ze
zwycięstwa życia nad śmiercią. I znowu pytanie: cieszę się, podobają nam się Święta, jesteśmy do tego przyzwyczajeni a może zechcemy być częścią tych wydarzeń, które przecież dotyczą także nas i kiedyś staną się naszym pełnym udziałem. Chrystus przez swoja
miłość, przez swoje cierpienie przywraca i nas do życia. To jest więc i nasze święto i tak
powinniśmy je przezywać.
Z ŻYCIA PARAFII
Drodzy państwo, choć mówimy o tym dosyć często, szczególnie w tym okresie chce zwrócić szczególną państwa uwagę na sprawę naszej składki parafialnej. W tym roku mija 6 lat
od czasu, kiedy dekretem Biskupa Harlemu staliśmy się oficjalnie Rzymsko-Katolicka
Personalną Polską Parafią pod wezwaniem ‘Ducha Świętego’. Status parafii reguluje naszą sytuację prawną w Holandii i względem biskupstwa. Według prawa kościelnego i kanonicznego jesteśmy równi parafiom holenderskim. Ten status i obecna sytuacja w Holandii ma dla nas również niemałe konsekwencje finansowe. Coraz mniejsza liczba praktykujących katolików a przez to coraz niższe dochody zmuszają biskupstwo do coraz większych oszczędności i zmiany swojej dotychczasowej polityki. Holenderskie parafie są łączone, wiele kościołów zostaje zamykanych, co widzimy również w najbliższym naszym
otoczeniu. Pod względem liczebności nasza parafia jest największą na terenie biskupstwa i
przysparza nam wielu zazdrosnych spojrzeń. To wspaniała sprawa. Nasza aktywna parafia
tutaj w Amsterdamie i obecnie już w sześciu innych ośrodkach to nasze wspólne dobro.
Miejsce, gdzie możemy spotkać się na modlitwie, gdzie wspólnie możemy przeżywać
nasze największe święta i uroczystości, nasze smutki i radości. To wielki przywilej, że tak
daleko od kraju w każdym tygodniu mamy Mszę w języku polskim, polską szkołę, spowiedź, chrzty św., uroczystość I Komunii, bierzmowanie, pielgrzymki i pomoc księdza w każdej
chwili. Lista jest długa. Wszystko to stało się dla nas tak oczywistym i naturalnym, że być może nie zdajemy sobie nawet
sprawy ile pracy i wysiłku kosztuje to wszystko naszych księży, nie zapominając oczywiście o tych,

którzy na wiele możliwych sposobów służą pomocą. Ale jak zawsze każdy medal ma dwie
strony. Dla naszej parafii tą drugą stroną medalu, to nasze finanse. Jesteśmy zdani tylko
na siebie. Biskupstwo już parę lat temu wstrzymało wszelkie dotacje. Wpłaty na fundusz
miedzy parafialny, opłaty za wynajem kościołów, polska szkoła, dojazdy, mieszkanie,
utrzymanie, biuletyn, to przykład wydatków związanych z działaniem naszej parafii. A
wydatki te szybko rosną. Za wynajem kościoła w Amsterdamie dostaliśmy tylko w tym
roku 15% podwyżkę. Składka miedzy parafialna wzrosła nawet więcej. Przybycie ks. Andrzeja do nas stwarza nowe, wspaniale możliwości dla naszej parafii, ale wiąże się też z
nowymi wydatkami.
Stałe dochody są podstawą zdrowej finansowej sytuacji naszej wspólnoty i gwarancja jej
dalszej działalności. Dlatego zwracamy się do państwa z gorącą prośbą o uczestnictwo w
naszej składce parafialnej. Tym wszystkim, którzy naszą parafię wspierają serdeczne
Bóg zapłać i prośba o dalszy udział. Do tych wszystkich, którzy tego jeszcze nie uczynili
serdeczna prośba o włączenie się do składki. Składkę można uiszczać raz na rok, kwartał
czy też raz na miesiąc. Wysokość składki jest do państwa uznania i osobistych możliwości. Anonimowo czy w inny sposób jest oczywiście również możliwe. Każda pomoc jest
na wagę przetrwania. W biuletynie jest zamieszczony formularz, który umożliwia automatyczny przelew. Z góry serdeczne Bóg zapłać.
Ksiądz Andrzej
Od marca, po krótkim zastępstwie w Rotterdamie, powrócił do nas ks. Andrzej. Jego przybycie otwiera dla naszej parafii nowe możliwości. Dzięki dwom kapłanom będziemy mieli
większy dostęp do posługi duszpasterskiej, tak bardzo potrzebnej w emigracyjnych warunkach, w których żyjemy. Już doświadczamy tego chociażby przez możliwość spowiedzi
św. podczas nabożeństw niedzielnych i w ciągu tygodnia, sprawowaniu Mszy św. koncelebrowanej w dwóch intencjach. Bardzo chcemy też objąć naszą posługą nowe miejscowości, jak np. Zeewolde czy Alkmaar. Prowadzimy na ten temat rozmowy, jednak na
chwile obecną żądania finansowe nowych kościołów są tak wygórowane, że nie bylibyśmy w stanie im podołać. Mamy nadzieje, że z pomocą Bożą uda nam się jednak wynegocjować warunki, które będą dla nas do zaakceptowania.
Kościół św. Pawła w Amsterdamie
Jak państwo wiedzą, od dłuższego czasu prowadzone są przygotowania do remontu kościoła w Amsterdamie. Wszystko jest prawie gotowe, plany przebudowy, strona finansowa, konieczne pozwolenia itp. Plany są bardzo ambitne i przebudowa bardzo zmieniłaby
kościół i plebanię na lepsze. Ale także i tutaj odgrywa role stan finansowy biskupstwa
Haarlem. Biskupstwo uważa że ze względu na niepewną przyszłość kościoła w Holandii
tak duże wydatki są niepożądane i naciska na radykalną zmianę planów i oszczędności.
Połączone parafie holenderskie toczą na ten temat intensywne rozmowy z biskupstwem, a
nam pozostaje z zainteresowaniem oczekiwać na ich wyniki. Dla nas ważniejszym problemem są w tej chwili ciągle rosnące koszty wynajmu kościoła św. Pawła. Na temat ostatniej podwyżki będziemy w najbliższym czasie rozmawiać z zarządem kościoła, ale zbyt
wiele atutów nie mamy w ręku. Celem naszym jest zrobienie stałej umowy na przyszłość,
abyśmy nie byli zaskakiwani co roku nieoczekiwanymi zadaniami. Wierzymy jednak, że
te i inne przeszkody uda nam się pokonać. Liczba wiernych uczęszczających na Msze we
wszystkich naszych ośrodkach pokazuje, że polski kościół i polskie Msze są potrzebne i z
pomocą Bożą będziemy robić wszystko, aby ich tutaj nie zabrakło.
Drodzy Państwo, w imieniu rady parafialnej życzymy państwu zdrowych, radosnych, ale
przede wszystkim błogosławionych i Bożych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Nie
bądźmy tylko biernymi obserwatorami tych wydarzeń, ale stańmy się ich częścią. W końcu historia zbawienia świata jest także historią naszego zbawienia. Pan Zmartwychwstał.
Alleluja!
Robert Milewski i Rada Parafialna

Nasza parafia w liczbach:
Nasza kartoteka liczy prawie 900 adresów parafian (rodzin).
Niestety aktywnych jest tyko nie cała połowa rodzin/parafian.
Po kolędzie odwiedził ksiądz podobnie jak przed rokiem ponad 200 rodzin.
Aktywnie zadeklarowało uczestnictwo w składce parafialnej ok. 70 rodzin/parafian.
Nie wszyscy jednak ze swojej deklaracji się wywiązują.
Około 80 rodzin/parafian wpłaca składkę anonimowo lub jednorazowo (ok.10-12 % aktywnych parafian). Niektórzy wpłacali składkę w ramach kolędy. Inni przy okazji posług
czy zapisu do Parafii. W tym roku w ramach składki wpłynęło na nasze konto bankowe:
11.659 euro; Kolekty wyniosły 61.520 euro; Opłat za sobotnia szkołę: 14.735; Intencji
Mszalnych: 3.400 euro; Ślubów: 1.810 euro; Chrztów: 3.270; Pogrzebów: 125; I Komunia
św.:300 euro; Prowadzone akcje i reklamy: 3.100 euro; Ofiar otrzymane od instytucji i
firm: 5.303 euro; Kalendarze i świece: 4.580 euro.
Do Biskupstwa zapłaciliśmy 18.720 euro;
Opłaty za kościoły, kaplice, pomoce duszpasterskie, organiści, kwiaty wyniosły: 34.624
euro; Szkoła parafialna: 19.030 euro; Mieszkanie księdza dodatkowe koszty: 7.367 euro;
Dopłata do kosztów utrzymania auta: 5.562 euro (rocznie ksiądz robi ok. 50.000 km.)
Media, biuletyny, kancelaria, telefon, poczta, itd. 7.605 euro;
Dofinansowanie utrzymania księdza, pomoc księży z zewnątrz: 6.691 euro;
Pomoc Caritas i w potrzebie: 1.258 euro;
Pozostałe koszty: 3.699 euro:
Rok ubiegły udało się zamknąć dodatnim saldem: 5.146 euro.
W marcu otrzymaliśmy już podwyżkę na obecny rok w ramach wpłat na rzecz Dekanatu
do którego należymy (Regio Amsterdam Nieuw-West) i Biskupstwa Haarlem-Amsterdam,
które kontroluje nasze finanse poprzez regionalne centralne finansowanie (RCF).
Prośba serdeczna, którą kierujemy do wszystkich Parafian zamieszkałych na stałe, ale
także tych przebywających czasowo i korzystających z posługi Polskiej Parafii jest ciągle
aktualna! Włączmy się w tegoroczną składkę parafialną, jeśli nas stać ofiarujmy dodatkowo oprócz ofiar, które składamy na tacę, może miesięcznie równowartość choć jednej
godziny naszej pracy na naszą Parafię w której modlimy się i którą wszyscy tworzymy.
Tym bardziej, że w tym roku mamy już w naszej wspólnocie, długo oczekiwanego i wymodlonego drugiego kapłana. Łączy się to, jak się spodziewaliśmy i informowaliśmy o
tym z większymi nakładami finansowymi.
Nie tracimy wiary i entuzjazmu, dlatego pozwolę sobie powtórzyć słowa Pisma świętego,
że Radosnego dawce miłuje Bóg:
„Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też
zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce,
nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod
dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki tego, co jest napisane…”(2 Kor
9,6-10)

Polska Misja Katolicka *Amsterdam*
Poolse Katholieke Missie *Amsterdam*
Adres korespondencyjny i bankowy:
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
Bankrekening: NL44 INGB 0004 5299 04

tel./fax 0297 331678
e-mail: info@pmkamsterdam.nl
www.pmkamsterdam.nl

Potwierdzenie składki parafialnej
Bevestiging Kerkbijdrage

Polska Misja Katolicka *Amsterdam*
Poolse Katholieke Missie *Amsterdam*
Nr rachunku: NL44 INGB 0004 5299 04

Proszę wypełnić formularz i wysłać na adres Parafii lub przekazać księdzu proboszczowi Krzysztofowi Obiedzińskiemu. Wychodzimy z założenia, że zadeklarowana suma do zmiany lub zakończenia składki będzie również
aktualna na następne lata. Ze względu na koszta nie załączamy tym razem acceptgiro. Prosimy o przelew na konto
Parafii. Można również udzielić pełnomocnictwa.
We verzoeken u vriendelijk dit formulier volledig in te vullen en op te sturen of af te geven bij Pastoor Krzysztof
Obiedzinski. We gaan er van uit dat het toegezegde bedrag geldt tot de eerstvolgende wijziging of
wederopzegging. In verband met de kosten sluiten we geen acceptgiro bij. We verzoeken u om zelf voor een
overboeking via uw bank of internet te zorgen. U kunt ook een machtiging voor periodieke overschrijving
afgeven.
Zgłaszam się do wzięcia udziału w składce parafialnej
Ik meld me tot wederopzegging als deelnemer van Kerkbijdrage
Imię i Nazwisko
Naam
Ulica i nr domu
Straat / huisnummer
Kod pocztowy/ miejsce
Postcode / Woonplaats
Numer konta:
Rekeningnummer:

:………………………………………………….…..……………….. M /V
:.…………..…………….…………….………………….……………….…
:………………………………………........… tel………...………………..
:….…………………………............................ e-mail …....……………..…

Sposób płacenia:
Wijze van betalen:
Pełnomocnictwo: Według prawa do 58 dni można anulować.
Przy pełnomocnictwie proszę podpisać poniższe oświadczenie.
Machtiging: Nu tot 58 dagen herroepbaar. Hiervoor dient u ook de onderstaande machtiging te tekenen.
Własny przelew: Przelew trzeba we własnym zakresie załatwić w swoim banku bank lub przez internet.
Eigen overboeking: Een periodieke overboeking kunt u alleen zelf bij uw bank (via internet) regelen.
Frekwencja płatności:
Raz na miesiąc
Raz na kwartał
Raz na pół roku
Raz na rok

Suma
Data płatności
………………… od kwietnia
do
………………… od 2-go kw.
do
………………… np. kwiecień/październik
………………… np. kwiecień

Data:………………………………...…….

….…………...…….
...…………...….…..
….……………....….
.………..….…….….

Podpis:………….…………………………...…

Machtiging:
Hierbij machtig ik de R.K. Poolse Parochie Amsterdam om het aangegeven bedrag in de aangegeven perioden
af te schrijven van mijn bovenvermelde rekeningnummer.
(Upoważniam Polską Misje Katolicką w Amsterdamie do odpisania powyżej podanej sumy w uzgodnionym
terminie z wyżej podanego rachunku bankowego.
Datum: ……………………………………

Handtekening (podpis) ……………………………………

(Prosimy o zrobienie kopii dla własnej administracji)
(Wij raden u aan een aantekening of een kopie van uw toezegging bij uw bankbescheiden te bewaren)

Refleksje i informacje duszpasterskie
Nabożeństwa Majowe w Amsterdamie połączone z Mszą św. w piątki
o godz. 19.00 w Amsterdamie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kevelaer - 6 maja 2017 tradycyjnie pielgrzymujemy do Sanktuarium
Matki Bożej w Niemczech. W tym dniu modlimy się w Intencjach Ojczyzny wspólnie z Polakami z Polskich Misji Katolickich z Niemiec.
Wyjazd o godz. 8.00, zapisy u ks. Krzysztofa.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pierwsza Komunia Święta w Amsterdamie 21 maja o godz. 12.00
Pierwsza Spowiedź św. w sobotę 20 maja o godz. 13.00 oraz próba
generalna. Dekoracja świątyni w piątek 19 maja od godz. 9.00.
Biały Miesiąc, dzieci, które przystąpią do I Komunii św. wraz z rodzinami zapraszamy do uczestnictwa we Mszach św. w strojach komunijnych:
szczególnie 25 maja we Wniebowstąpienie i 15 czerwca w Boże Ciało
i w każdą niedzielę do 18 czerwca.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii będzie miał miejsce w Heiloo
5 czerwca o godz. 12.00 w tym roku przez posługę Ks. Biskupa Jurija
Kosabuckiego - sufragana Mińsko - mohylewskiego.
Spotkania wraz z próbami dla kandydatów do Bierzmowania w Amsterdamie
w piątki: 12 i 19 maja oraz 2 czerwca o godz. 19.00.
Spowiedź św. dla kandydatów 2 czerwca od godz. 17.00 w kościele w
Amsterdamie. (Kandydaci muszą dostarczyć wcześniej akt chrztu św.)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HEILOO - 5 czerwca 2017 w poniedziałek po uroczystości Zesłania
Ducha Świętego ma miejsce pielgrzymka Polskich Parafii w Holandii do
Sanktuarium w Heiloo. Jest to jednocześnie przedłużenie naszego Święta
Parafialnego! Tradycyjnie jak w latach ubiegłych po Mszy św. o godz.
12.00 „Polonijny Piknik” a na nim wiele atrakcji m.in. smaczny polski
bufet z grilla, gry, konkursy i zabawy dla dzieci, loteria fantowa, zabawa
przy polskich rytmach muzycznych. Serdecznie zapraszamy!
Główną nagrodą w tegorocznej loterii będzie jedno miejsce na
Jubileuszową pielgrzymkę do Fatimy, Portugali i Santiago de Compostela.
Mile widziani są sponsorzy zarówno firmy jak i osoby prywatne, którzy
chcieliby ufundować inne ciekawe nagrody i fanty do naszej świątecznej loterii.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci, które przed rokiem po raz pierwszy
przyjęły Chrystusa w Eucharystii i dla nas wszystkich, którzy dzień swej I Komunii św.
chcemy wspomnieć - podczas Mszy św. w sobotę 3 czerwca o godz. 17.15 w Amsterdamie.

Zakończenie roku szkolnego w naszej Szkole parafialnej w sobotę 10 czerwca. Po lekcjach i Mszy św. dziękczynnej w intencji Dzieci, rozdanie świadectw i wspólna fotografia.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PIELGRZYMKA do Fatimy i Portugalii – organizujemy ją w terminie:
8 - 15 października, do końca sierpnia należy wpłacić pozostałą sumę na konto parafii.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wszystkim drogim Mamom z okazji przypadającego w Holandii w drugą niedzielę maja (14.05) a 26 maja w Polsce, Dnia Matki wyrażamy wdzięczności
składając najserdeczniejsze życzenia oraz dar modlitwy w intencjach Tych które
sercem były i są zawsze blisko nas.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kręgi Biblijne, jest to sposób Nowej Ewangelizacji, o której mówił nasz kochany Ojciec
Święty, Jan Paweł II. Praca w kręgu polega na czytaniu rozdziału Ewangelii wraz z odpowiednią homilią ks. Jana Kuczyńskiego. To właśnie On, wspólnie z Janem Pawłem II przez
26 lat pracował nad tym projektem. Niewystarczająco podkreślamy wagę zewnętrznych
przejawów wiary, a w ten sposób ukazujemy ich braki. Chodzi o to by błogosławieństwo
przekroczyło strefę ducha i przybrało bardziej konkretną formę. Jezus chce czynić znaki w
Twoim życiu! Przełamanie oporów zawsze jest trudne, ale nie ma innej drogi, by być katolikiem-ewangelizatorem. Nie tylko trzeba się modlić, ale również działać i iść za Jezusem.
Jeśli już czujesz to pragnienie w sercu, to zapraszamy . W Amsterdamie spotkania odbywają się w każdą niedzielę po Mszy świętej czyli około godziny 13.00. W Beverwijku również po niedzielnej mszy o godzinie 17.00. W najbliższym czasie powstanie Krąg Biblijny
w Hem oraz Alsmeer. Dodatkowo jeśli ktoś chciałby zostać liderem bądź zgłębić wiedzę i
samodzielnie zakładać Kręgi Biblijne zapraszamy na rekolekcje z księdzem Janem Kruczyńskim, który przygotowuje do prowadzenia Kręgów oraz wyjaśnia ich moc działania i
sens zakładania. Rekolekcje odbędą się 20.05.2017 roku w Groningen. Poniżej umieszczamy plakat z informacjami oraz kilka zdjęć z warsztatów z ks. Janem, w których uczestniczyli również i nasi parafianie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rowerową Pielgrzymkę młodzieży do Sanktuarium w Heiloo organizujemy w sobotę 17
czerwca, wyjazd z kościoła w Zandvoort. Po dotarciu do celu, Msza św. i wieczór wspólnoty: mecz piłki nożnej oraz inne sportowe i pobożne atrakcje, nocleg pod namiotami na polanie. Powrót po niedzielnej Eucharystii. Zapewniamy też transport namiotów i bagaży do
Heiloo i Zandvoort. Zapisy u Księdza Andrzeja.
Chętnych młodych i czujących się młodo zapraszamy!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zapis do Parafii, pamiętajmy, że wszystkie polskie parafie w Holandii są parafiami personalnymi, dlatego przynależność do parafii należy zdeklarować wypełniając formularz zapisu. Tylko zdeklarowanym parafianom możemy poświadczyć np.: zaświadczenie na rodzica
chrzestnego, zezwolenie na chrzest czy ślub, jednak nie wcześniej niż 2 miesiące od zapisu.
Nie odkładajmy więc tej decyzji na moment, w którym coś z parafii potrzebujemy!

PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W DO CZERWCA 2017
AMSTERDAM - Pieter Calandlaan 196
13.04.17
14.04.17
15.04.17
16.04.17
17.04.17
21.04.17
23.04.17
28.04.17
30.04.17
03.05.17
05.05.17
07.05.17

Wielki
Czwartek
W. Piątek
W. Sobota

godz. 20.30 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji naszej
Parafii o umiłowanie i szacunek do Eucharystii
godz. 20.30 - Liturgia Męki Pańskiej
godz. 12.00 i 13.00 - Święconka
godz. 23.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej +Jadwiga Dudek
Wielkanoc godz. 12.00 - 1) O zdrowie dla Darii 2)++Anna w 1 m. po śm., Jan Świercz
Pon. Wielk. godz. 12.00 - 1)++Anna w 15 r. śm.Jerzy w 4 m. po śm.2) W int. Elżbiety
piątek
godz. 20.00 - W int. Agnieszki z ok. urodzin
niedziela
godz. 10.00 - 1)++Stefan Dębicki, Bronisław i Regina 2)+Arek Stankiewicz
piątek
godz. 19.00 - ……………………………….…………………….
niedziela
godz. 12.00 - W int. Renaty, Marcina i Danielka o bł. Boże
środa
godz. 20.00 - Ur. Królowej Polski.................................................
piątek
godz. 19.00 - I Piątek, Majówka +Franciszka Ochnik
niedziela
godz. 12.00 - 1)+Arek Stankiewicz 2)++Wioletta Dudzińska,

+Władysław Kulikowski

12.05.17
13.05.17
14.05.17
19.05.17
21.05.17
25.05.17
26.05.17
28.05.17
02.06.17
03.06.17
04.06.17
05.06.17
09.06.17
10.06.17
11.06.17
13.06.17
15.06.17
16.06.17
18.06.17
23.06.17
25.06.17
30.06.17

piątek
sobota
niedziela
piątek
niedziela

godz. 19.00 godz. 17.15 godz. 12.00 godz. 19.00 godz. 12.00 godz. 15.00 czwartek
godz. 12.00 piątek
godz. 19.00 niedziela
godz. 12.00 piątek
godz. 19.00 sobota
godz. 17.15 niedziela
godz. 12.00 poniedziałek godz. 12.00 Heiloo
piątek
godz. 19.00 sobota
godz. 17.00 niedziela
godz. 12.00 wtorek
godz. 19.00 czwartek
godz. 19.00 piątek
godz. 19.00 niedziela
godz. 12.00 piątek
godz. 19.00 niedziela
godz. 12.00 piątek
godz. 19.00 -

Majówka……………………..…………………….
Msza św. fatimska………………..……………….
W Edyty z ok. urodzin
Majówka +Leon Hoebe w 1,5 roku po śm.
Uroczystość I Komunii św. w int. Dzieci i Rodzin
Msza św. dodatkowa…………..…………………...
Wniebowstąpienie Pańskie………………….…...
Majówka W int. Mamy Ani o bł. Boże i zdrowie
+Franciszek Księżarczyk w 9 r. śm.
I Piątek..……………………..…………………….
Rocznica I Komunii św. …………………………..
Zesłanie Ducha świętego - odpust parafialny
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Bierzmowanie, ul. Kapellaan 13, 1851 PE Heiloo
..................................................................................
Zakończenie Roku szkolnego W int. Uczniów, Rodziców i

+Arek Stankiewicz
Nauczycieli
Msza św. fatimska…………...…..……………….
Uroczystość Bożego Ciała………………………..
………...……………………..…………………….
+Marian Wójcik w 3 r. śm.
………...……………………..…………………….
+Józef Kaczmarek z ok. dnia ojca
..................................................................................

AALSMEER - Stommeerweg 15
12.04.17
środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św………………………
13.04.17 W. Czwartek godz. 18.00 - Msza Wieczerzy, W int. Kapłanów i o powołania
14.04.17 W. Piątek
godz. 17.30 - Droga Krzyżowa, godz.18.00 - Liturgia W. Piątku
15.04.17 W. Sobota
godz. 14.00 i 15.00 - Święconka
16.04.17 Wielkanoc
godz. 07.00 - Rezurekcja +Jan Dmochowski w 41 r. śm.
godz. 14.00 - W int. Adriana z ok. 1 r. urodzin
17.04.17 Pon.Wielk.
godz. 14.00 - Dziękczynna z otrzymane łaski w int. Rodziny

23.04.17
26.04.17
30.04.17
03.05.17
07.05.17
10.05.17
14.05.17
17.05.17
21.05.17
25.05.17
28.05.17
31.05.17
04.06.17
07.06.17
11.06.17
14.06.17
18.06.17
21.06.17
25.06.17
28.06.17

niedziela
środa
niedziela
środa
niedziela
środa
niedziela
środa
niedziela
czwartek
niedziela
środa
niedziela
środa
niedziela
środa
niedziela
środa
niedziela
środa

godz. 14.00 godz. 18.00 godz. 14.00 godz. 18.00 godz. 14.00 godz. 18.00 godz. 14.00 godz. 18.00 godz. 14.00 godz. 14.00 godz. 14.00 godz. 18.00 godz. 14.00 godz. 18.00 godz. 14.00 godz. 18.00 godz. 14.00 godz. 18.00 godz. 14.00 godz. 18.00 -

+Mieczysław Kurtyka
...............................................................................
+Henryk Pacyna w 2 r. śm.
...............................................................................
W int. Julii z ok. 4 urodzin o bł. Boże i łaski
...............................................................................
+Jadwiga Łukasiewicz
...............................................................................
................................................................................
Wniebowstąpienie Pańskie……………………..
……………………………………………………
...............................................................................
Zesłanie Ducha Świętego
...............................................................................
…………………………………………………...
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................

HEM - Hemmerbuurt 142
14.04.17 Wielki Piątek godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Adoracja Krzyża
15.04.17 W. Sobota
godz. 09.30 i 10.30 - Święconka
16.04.17 Wielkanoc godz. 09.30 - W int. Amelii Śledź z ok. 1 r. urodzin
W int. Grzegorza z ok. urodzin
17.04.17 Pon.Wielk. godz. 09.30 - W int. Julii z ok. 3 r. urodzin
20.04.17
czwartek
godz. 19.00 - ………………………………................................
23.04.17
niedziela
godz. 09.30 - W int. Ewy i Johna, ++Stróżek, Jong, +Romuald
27.04.17
czwartek
godz. 19.00 - ………………………………................................
30.04.17
niedziela
godz. 09.30 - +Paweł Mencel w 2 r. śm.
04.05.17
czwartek
godz. 19.00 - ++Stanisław i Jan o życie wieczne
07.05.17
niedziela
godz. 09.30 - W int. Grupy św. Michała i ewangelizatorów
11.05.17
czwartek
godz. 19.00 - ………………………………................................
14.05.17
niedziela
godz. 09.30 - W int. Leonardy i Wiesława z ok. urodzin
18.05.17
czwartek
godz. 19.00 - ………………………………................................
21.05.17
niedziela
godz. 09.30 - +Eleonora Pyć w 1 r. śmierci
25.05.17
czwartek
godz. 09.30 - Wniebowstąpienie Pańskie Za Muzułmanów i tych
co są na złej drodze

28.05.17
01.06.17
04.06.17
08.06.17
11.06.17
15.06.17
18.06.17
22.06.17
25.06.17
29.06.17

niedziela
godz. 10.00 - Msza św. wspólnie z Parafią holenderską
(Westeinde 2, 1606 CZ Venhuizen) Int.+Mevrouw De Wit w 3 r. śm.
czwartek
godz. 19.00 - ………………………………................................
niedziela
godz. 09.30 - Zesłanie Ducha Świętego
czwartek
godz. 19.00 - ………………………………................................
niedziela
godz. 09.30 - ……………………………………………………
czwartek
godz. 19.00 - Uroczystość Bożego Ciała....................................
niedziela
godz. 09.30 - ……………………………………………………
czwartek
godz. 19.00 - ………………………………................................
niedziela
godz. 09.30 - W int. Karoliny i Krzysztofa w 6 r. ślubu
czwartek
godz. 19.00 - ………………………………................................

ALMERE– BUITEN - Chicagostraat 101
15.04.17
06.05.17
20.05.17
03.06.17
17.06.17

W. Sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

godz. 16.00 godz. 19.00 godz. 19.00 godz. 19.00 godz. 19.00 -

Święconka
+Kamil Donajgrodzki
……………………………………………………
W int. Maii Litke z ok. 1 r. urodzin
…………………………………………………....

BEVERWIJK - Breestraat 93
15.04.17
16.04.17

W. Sobota
Wielkanoc

23.04.17
30.04.17
07.05.17
14.05.17
21.05.17
25.05.17
28.05.17
04.06.17
11.06.17
18.06.17
25.06.17

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
czwartek
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 11.00 - Święconka
godz. 16.00 - 1. O szczęśliwy przebieg ciąży, opiekę M. Bożej
2. O szczęśliwe rozwiązanie i w int. Dzieci nienarodzonych
godz. 16.00 - W int. Maxa Hasa z ok. 1 r. urodzin
godz. 16.00 - ................................................................................
godz. 16.00 - ++Maria i Stanisław, Stanisława i Jan
godz. 16.00 - ................................................................................
godz. 16.00 - ……………………………………………………
godz. 16.00 - Wniebowstąpienie Pańskie .................................
godz. 16.00 - ................................................................................
godz. 16.00 - Dziękczynna 8 r. śl. Anny i Marcina Okrajni
godz. 16.00 - ................................................................................
godz. 16.00 - ................................................................................
godz. 16.00 - ................................................................................

NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
15.04.17 W. Sobota
16.04.17 Pon. Wielk.
22.04.17
sobota
13.05.17
sobota
27.05.17
sobota
10.06.17
sobota
24.06.17
sobota

godz. 13.00 godz. 10.00 godz. 19.00 godz. 19.00 godz. 20.00 godz. 19.00 godz. 19.00 -

Święconka
+Jolanta Kolasińska w 4 miesiące po śm.
O szczęśliwy przebieg ciąży i bł. dla rodz. Kaleja
+Marianna w 6 r. śm. +Józef Leszczyński
…...…..……...……………...............................…
…...…..……………………...............................…
…...…..……………………...............................…

‘T ZAND - Keinsmerweg 1
15.04.17
16.04.17
07.05.17
21.05.17
04.06.17
18.06.17

W. Sobota
Wielkanoc
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 16.30 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 -

Święconka
Dziękczynno-bł. W int rodziny Warmbier
………………………………………………….…
..................................……………….……………..
.................................................................................
……………………..............................….…..........

SPANBROEK - Spanbroekerweg 186
15.04.17 W. Sobota
godz. 17.30 - Święconka
Spowiedź święta:
•
środa, czwartek, piątek przed nabożeństwami
•
przed Mszą św. i na życzenie po nabożeństwach w niedziele i święta
•
podczas Mszy św. gdy jest jedna intencja mszalna

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

WYNAJM LOKALU NA KAŻDĄ OKAZJĘ
Lorentzplein 43a, 1171 BB Badhoevedorp

Tel. 0633619459
europolonia@hotmail.com ww.europolonia.nl

POOLSE
DELICATESSEN
PONAD 2000 RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

HAVENSTRAAT 44, 1211 KM HILVERSUM
MOBILE: 061 6677788

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

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

Salon kosmetyczny
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+31 (0) 617 422

