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W I E L K A N O C

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy wszystkich
parafian i gości nowym życiem w Duchu i Prawdzie.
Życzymy Wam Błogosławionych Świąt!
Ks. Krzysztof i Ks. Andrzej

AKT
ODDANIA SIĘ
PANU JEZUSOWI
WEDŁUG
KS. DOLINDO RUOTOLO
Dolindo Ruotolo urodził się 6 października 1882 roku w Neapolu,
zmarł 19 listopada 1970 roku.
Włoski ksiądz oraz tercjarz franciszkański, ogłoszony przez Kościół
katolicki Sługą Bożym (trwa Jego proces beatyfikacyjny), cieszył
się wielkim szacunkiem św. Ojca Pio.
Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: – Idźcie lepiej do ks. Dolindo!
Ten kapłan z Neapolu, mistyk, zostawił modlitwę, którą podyktował mu sam Jezus - podobnie jak zapisywała je s. Faustyna. Cały tekst tchnie nawoływaniem do dziecięcej ufności:
Jezu, Ty się tym zajmij!
„Jezus mówi do duszy:
Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania
do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami; zawierzenie to jest zamiana
niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie
myśli od udręki i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi: Ty się tym zajmij.
Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach
zdarzenia. Podobne jest to do zamieszania spowodowanego przez dzieci domagające się,
aby mama myślała o ich potrzebach gdy tymczasem one chcą się tym zająć same, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy i pozwólcie Mi pracować,
zamknijcie oczy i myślcie o obecnej chwili, odwracając myśli od przyszłości jak od pokusy.
Oprzyjcie się na Mnie wierząc w moją dobroć, a poprzysięgam wam na moją miłość, że
kiedy z takim nastawieniem mówicie: „Ty się tym zajmij”, Ja w pełni to uczynię, pocieszę
was, uwolnię i poprowadzę.
A kiedy muszę was wprowadzić w życie różne od tego, jakie wy widzielibyście dla siebie,
uczę was, noszę w moich ramionach, sprawiam, że jesteście jak dzieci uśpione w matczynych objęciach. To, co was niepokoi i powoduje ogromne cierpienie to wasze rozumowanie,
wasze myślenie po swojemu, wasze myśli i wola, by za wszelką cenę samemu zaradzić temu, co was trapi.
Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca
się do mnie mówiąc: „Ty się tym zajmij”, zamyka oczy i uspokaja się! Dostajecie niewiele
łask, kiedy męczycie się i dręczycie się, aby je otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo,
kiedy modlitwa jest pełnym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie, żebym działał, ale
tak jak wy pragniecie... Zwracacie się do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do
was. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają.
Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem w modlitwie „Ojcze nasz”: Święć
się Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie; Przyjdź Królestwo Twoje,
to znaczy niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twego w nas i w świecie;
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczyń
to, co Tobie wydaje się lepsze dla naszego życia doczesnego i wiecznego.

Jeżeli naprawdę powiecie Mi: „Bądź wola Twoja”, co jest równoznaczne z powiedzeniem:
„Ty się tym zajmij”, Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiąże najtrudniejsze sytuacje. Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw
się, zamknij oczy i z ufnością powiedz Mi: „Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba,
uczynię cud. Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha! Zamknij oczy i mów:
Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad
moją interwencją miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy.
Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w
ten sposób zawierzacie siłom ludzkim albo – gorzej – ufacie tylko interwencji człowieka. A
to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu. Och! Jakże pragnę tego
waszego zawierzenia, by móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże smucę się widząc
was wzburzonymi.
Szatan właśnie do tego zmierza: aby was podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i
rzucić na pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie się na mnie,
zawierzcie Mnie we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia
Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych trosk.
Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich łask. Jeżeli
macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym
obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często przeszkadza
szatan. Żaden człowiek rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów. Lecz na
sposób Boski działa ten, kto zawierza Bogu.
Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty
się tym zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a
zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość”.
„Nie kombinuj nic, tylko módl się tak, jak Jezus prosi” – dodawał.
(Z pism sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo)

Słowo Rady Parafialnej
Wielkanoc
Przed nami piękne dni w czasie których będziemy razem przezywać największe tajemnice
naszej wiary. Śmierć Jezusa na krzyżu to wyraz wielkiej i doskonałej miłości Boga do nas
ludzi, do świata. Trudno przejść obojętnie obok wszystkich wydarzeń Wielkiego Tygodnia.
Przeżycie tych wydarzeń z wiara pomoże nam spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy.
Zrozumieć lepiej to co się wydarzyło. Czerpać z tych wydarzeń wiarę, nadzieje i siłę do
podjęcia wyzwań przed którymi stawia nas Pan Jezus. Powinniśmy patrzeć na krzyż jak na
znak zmartwychwstania, znak naszego zbawienia a nie jak na znak śmierci, hańby i naszej
przegranej. Niech ten krzyż i zmartwychwstanie będzie dla nas wyrazem miłości Boga do
nas, niech otworzy przed nami inny, nowy świat w którym co dzień
będziemy osobiście spotykać Boga, który przyniesie nam nadzieje
i da odwagę by czynić dobro, który umocni naszą wiarę i pozwoli z
ufnością patrzeć w przyszłość.
Wielki Czwartek – Pan Jezus świętuje Paschę razem ze swoimi
uczniami. W czasie wieczerzy Jezus zdejmuje szatę i okrywając się
prześcieradłem obmywa swoim uczniom nogi – czynność poddanego. Co mamy przez to zrozumieć. Dlaczego ten który jest Panem i
Bogiem usługuje nam, swoim uczniom. Czego chce nas nauczyć?
Może żeby nie być tylko zapatrzonym w siebie i w to co chcę mieć

lub osiągnąć, a właśnie żeby zapomnieć o sobie choć trochę i pomóc naszym bliźnim?
Wielki Piątek – Pan Jezus zdradzony, odrzucony, wyśmiany i w końcu zabity na krzyżu.
Pan Jezus na krzyżu to jakby uosobienie grzechu, naszego grzechu od którego odwraca się
Pan Bóg. Czy nie dlatego Jezus wola „Boże mój, Boże mój! Czemuś mnie opuścił?” Pan
Jezus wziął na siebie nasz grzech, nasze nieposłuszeństwo, zło i oddał za nas życie. Żeby
nas uratować. Bóg jest miłosierny i nam przebacza, raz po raz, ale nie uznaje grzechu. Ten
grzech został zniszczony przez krzyż. Możemy się od niego również uwolnić. Ale musimy
sami tego chcieć. Musimy zrozumieć sens krzyża i sens tego cierpienia, które się na nim
dokonało. Czy naprawdę tego chcemy?
Wielka Sobota – Jezus leży w grobie. To czas miedzy Wielkim Piątkiem i Wielką
Niedzielą. Czas miedzy dniem smutku i rozpaczy, kiedy zło pokonało dobro, a
dniem radości zwycięstwa, kiedy życie zwyciężyło nad śmiercią. Wielka Sobota
mieści w sobie całe nasze życie. Dni w których nic nam nie wychodzi, sytuacje bez
wyjścia, dni pełne smutku, rozpaczy. Dni bez nadziei na poprawę. Jedyne co nam
pozostaje to czekać, aż sytuacja się poprawi, aż znajdzie się ktoś kto ci pomoże,
ktoś kto zdejmie ten ciężar który cię przygniata. Musimy, czasami wbrew wszystkiemu, uwierzyć i ufać w to, że ktoś taki na pewno przyjdzie nam pomóc i nastanie
radość. Zawsze przychodzi.
Wielka Niedziela – Matka Jezusa, uczniowie i niewiasty opłakiwali Jezusa po
Jego śmierci. Smutek i płacz po zmarłych to jest cena jaka płacimy za miłość. Jezus powstał z martwych. Właśnie dlatego, że nas umiłował. Jego miłość do nas
była mocniejsza niż męka na krzyżu i śmierć. Ale może tak być, że jeszcze się
smucę, że nie mam nadziei. Wielka Niedziela głosi, że Jezus zmartwychwstał i
żyje. Właśnie dla nas. Ale my musimy jeszcze chcieć się z nim spotkać, przyjąć go
do nas. Jeżeli tylko będziemy sami tego chcieli On do nas przyjdzie. Jego miłość
nie zna przeszkód!
Życzymy wszystkim naszym parafianom radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Abyście mogli odkrywać w sobie pragnienie spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. Abyście otworzyli swoje serca na jego przyjście i doświadczyli tego spotkania, które da wam siły na podejmowanie i stawianie czoła wszystkim wyzwaniom, które
staną na waszej drodze i w każdej chwili życia doświadczali jego miłości.
Wielkanocne ciekawostki
W Wielkim Tygodniu przeżywamy Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, Jego Paschę, przejście ze śmierci do życia. Wobec tej Tajemnicy człowiek nie może
przejść obojętnie, niezależnie czy jest wierzący czy niewierzący.
1. Pięknym zwyczajem jest nawiedzanie w Wielką Sobotę Grobów Pańskich w różnych
kościołach, ale pamiętajmy, że zachwyca nas nie dekoracja, tylko spoczywająca w grobie
ukrzyżowana Miłość. W cichej modlitwie wyrażamy wdzięczność Jezusowi. On umarł byś
ty mógł żyć.
2. Gdy ksiądz błogosławi potrójnym znakiem krzyża pieczywa, wędliny, jajka w naszych
święconkach, nie żegnamy się, chyba, że ktoś sam jest kiełbasą bądź bułeczką…
3. W Wielką Sobotę tak jak dzień wcześniej, nie odprawia się Mszy świętej. Z ołtarza zdjęty
jest obrus, a w tabernakulum nie ma Pana Jezusa. Nie przyklękamy zatem przechodząc
przez środek kościoła.
4. W sobotę po zachodzie słońca, zgodnie z żydowskim liczeniem czasu, rozpoczyna się
niedziela, dlatego najważniejsza Msza w roku - Wigilia Paschalna, w czasie której Jezus
zmartwychwstaje, nie jest liturgią wielkosobotnią, tylko wielkanocną. Nie musimy drugi raz
iść do kościoła w pierwszy dzień świąt.
5. Wigilia Paschalna rozpoczyna się przy ognisku przed kościołem. Ksiądz święci ogień i
zapala paschał - woskową świecę, symbol Jezusa - światłość świata.

6. Wchodząc do kościoła spowitego mrokiem, światło z paschału jest przekazywane wiernym, dlatego na tę mszę zabieramy swoje świece.
7. Wypijmy przed Wigilią Paschalną mocną kawę by skupić się na rozbudowanej Liturgii
Słowa Bożego. Czeka nas dziewięć biblijnych czytań, możliwy chrzest dorosłych i procesja
rezurekcyjna w której wykrzyczymy radosne ALLELUJA!
(Ks. Michał Misiak, duszpasterz z Łodzi)
Z życia parafii
Przebudowa kościoła Św. Pawła – po długich przygotowaniach i sporym opóźnieniu zostaliśmy oficjalnie powiadomieni, że remont kościoła rusza w czerwcu tego roku. Ma to dla
nas daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim musimy do 2 czerwca zabrać z kościoła
wszystkie nasze rzeczy. Trochę się tego przez ostatnie lata uzbierało. Bez państwa pomocy
nie damy rady. Dlatego serdeczna prośba do wszystkich, którzy maja możliwość przechować cześć naszych rzeczy, czy to w piwnicy, garażu, w firmie czy na strychu. Musimy sobie
z tym poradzić. Inaczej rzeczy zostaną złożone w wynajętym przez Holendrów magazynie.
Nie musze chyba dodawać, że dostaniemy za to słony rachunek. Wszyscy państwo, którzy
chcą i mają możliwość pomóc prosimy zgłaszać się do ks. Krzysztofa.
Od czerwca nasze Msze św. będą się odbywać w kościele Św. Łukasza. Porządek nabożeństw będzie taki sam jak w kościele Św. Pawła, dodatkowe aktywności będą uzależnione
od czasu i możliwości które otrzymamy już po tej czasowej przeprowadzce. Na ten temat
będziemy rozmawiać z zarządem parafii Św. Pawła. Również warunki naszego powrotu do
kościoła Św. Pawła będą poddane dyskusji. Tak czy inaczej będziemy również tutaj potrzebować pomocy naszych parafian. Aby zmniejszyć koszty remontu, a nam dać lepszą pozycję wyjściową do rozmów zawrócono się do nas o pomoc w malowaniu kościoła po remoncie. Co i na jakich zasadach, zobaczymy w swoim czasie. Ewentualnych chętnych prosimy o
zgłoszenia do księdza. Wszystko będzie wymagało dobrej organizacji oraz zaangażowania,
pomocy i zrozumienia od nas wszystkich. Liczymy na państwa pomoc.
Składka parafialna
Drodzy państwo, jak co roku w tym okresie chce zwrócić szczególna państwa uwagę na
sprawę naszej składki parafialnej. W tym roku mija 7 lat od czasu, kiedy dekretem Biskupa
Harlemu staliśmy się oficjalnie Rzymskokatolicka Polska Parafia pod wezwaniem ‘Ducha
Świętego’. Status parafii reguluje naszą sytuacje prawna 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 Holendrów 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 największa 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 Msze św.
w języku polskim, polską szkołę, spowiedź św., chrzest św., pierwsza Komunia św., 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 ta druga strona 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 rosną szybko. Wynajem kościoła w Amsterdamie drożeje co roku i to niemalo. Składka miedzy parafialna wzrosła nawet więcej. Po
przebudowie kościoła jest duże prawdopodobieństwo, ze opłaty za kościół wzrosną jeszcze
więcej. Wyzwania przed którymi stoimy są ogromne. I będą tylko większe. Mimo wielu
wysiłków biskupstwo do tej pory nie zaakceptowało naszych sprawozdań finansowych. Dalej nie mamy oficjalnej zgody na pomoc ks. Andrzeja w naszej parafii. Dokładamy wszelkich możliwych starań żeby nasze sprawozdania finansowe odpowiadały wymogom stawianym przez biskupstwo i żeby te sprawę w końcu zakończyć i skoncentrować się na przyszłości naszej parafii. Uregulowanie spraw finansowych jest w tym kluczowe. Stale dochody są podstawa 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 nasza parafie 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 tez 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.
Rada parafialna życzy wszystkim naszym parafianom zdrowych,
radosnych, rodzinnych, ale przede wszystkim błogosławionych i
przepełnionych Bożą obecnością i miłością Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Pan Zmartwychwstał. Alleluja!
Szczęść Boże
Robert Milewski i Rada parafialna
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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
Seminarium Odnowy w Duchu Świętym (Odnowy Wiary w Duchu Świętym, Życia w Duchu Świętym) to forma rekolekcji, poprzez którą Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie
Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu, poprowadzi Cię bezpośrednio do osobistego doświadczenia głoszonych treści.
W naszej wspólnocie rozpoczęliśmy je w piątek 16 marca, kolejne spotkania
będą miały miejsce w kościele w Amsterdamie w dniach: 07.04 o godz.
18.30, 13.04 o godz. 19.00, 21.04 o godz. 18.30, 27.04 o godz. 19.00, 04.05 o
godz. 19.00, 11.05 o godz. 19.00, 19.05 o godz. 19.30.
„Oczekuję od Was, że podzielicie się z wszystkimi w Kościele łaską chrztu w
Duchu Świętym” - to słowa papieża Franciszka do Odnowy w Duchu Świętym na stadionie olimpijskim w Rzymie w 1.06.2014.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kręgi Biblijne, ten sposób Nowej Ewangelizacji, o którym mówił Św. Jan Paweł II, mają
miejsce w Amsterdamie po Mszy św. niedzielnej ok. godz. 13.15 i w Beverwijku także w
niedzielę bezpośrednio po Eucharystii ok. godz. 17.15.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozważać Słowo Boże i Nim się dzielić.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nabożeństwa Majowe w Amsterdamie połączone z Mszą św. w piątki
o godz. 19.00 w Amsterdamie. Msze św. w Hem po Wielkanocy będą w tygodniu w pierwsze czwartki miesiąca.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kevelaer - 5 maja 2018 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.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wszystkim drogim Mamom z okazji przypadającego w Holandii w drugą
niedzielę maja (13.05) 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.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pierwsza Komunia Święta w Amsterdamie będzie miała miejsce w niedzielę 20 maja o
godz. 12.00.
Pierwsza Spowiedź św. dzieci i rodziców odbędzie się w sobotę 19 maja
o godz. 13.00 spotkanie rozpoczniemy próbą generalna.
Dekoracja świątyni w piątek 18 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:
31 maja w Boże Ciało i w każdą niedzielę do 18 czerwca.

Pielgrzymka dzieci komunijnych do Sanktuarium Maryjnego w Banneux planowana jest w
sobotę 26 maja, wyjazd o godz. 7.00 z Amsterdamu powrót ok. godz. 19.00. Zapisy u pań
katechetek grup komunijnych i księdza.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii będzie miał miejsce w Heiloo 21 maja
o godz. 12.00 w tym roku przez posługę Ks. Biskupa Bronisława Bernackiego z Odessy.
Spotkania wraz z próbami dla kandydatów do Bierzmowania w Amsterdamie w piątki:
4, 11 i 18 maja o godz. 19.00.
Spowiedź św. dla kandydatów 18 maja od godz. 17.00 w kościele w Amsterdamie.
(Kandydaci muszą dostarczyć wcześniej akt chrztu św.)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HEILOO - 21 maja 2018 w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha
Świętego ma miejsce pielgrzymka Polskich Parafii w Holandii do Sanktuarium w Matki Bożej w Potrzebie. 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!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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 9 czerwca. Po lekcjach
i Mszy św. dziękczynnej w intencji Dzieci, rozdanie świadectw i wspólna fotografia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PIELGRZYMKA do Meksyku – organizujemy ją w terminie:
10 - 26 października. Chętni na ten wyjazd, muszą wypisać kartę zgłoszenia i wpłacić zaliczkę jeszcze w kwietniu.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Msza św. w intencji Zmarłych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej zostanie odprawiona w Amsterdamie w niedzielę 8 kwietnia o godz. 12.00, po nabożeństwie zapraszamy
na koncert organowy.

PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W DO CZERWCA 2018
AMSTERDAM - Pieter Calandlaan 196
29.03.18
30.03.18
31.03.18
01.04.18
02.04.18
06.04.18
07.04.18
08.04.18
09.04.18
13.04.18
15.04.18
20.04.18
21.04.18
22.04.18
27.04.18
29.04.18
04.05.18
06.05.18
10.05.18
11.05.18
12.05.18
13.05.18
18.05.18
20.05.18

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 +Jacek Skoczylas
++Jadwiga i Adam Dudek
Wielkanoc godz. 12.00 - +Anna Świercz w 1 r. śm
+Tadeusz Bienia w 1 r. śm.
Pon. Wielk. godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz i zm. z rodziny
piątek
godz. 19.00 - W int. Bolesława z ok. urodzin
sobota
godz. 17.15 - ……………………...……………..……………….
niedziela
godz. 12.00 - 1)++Stefan Dębicki, Bronisław i Regina
2)Zmarłych, którzy zginęli w tragedii smoleńskiej
poniedziałek godz. 19.00 - Zwiastowanie Pańskie…………...……………….
piątek
godz. 19.00 - ……………………………….…………………….
niedziela
godz. 12.00 - +Roman Szwedt i ++z rodz. Szwedt i Zaborniak
piątek
godz. 19.00 - ……………………………………………………..
sobota
godz. 17.15 - ……………………...……………..……………….
niedziela
piątek
niedziela
piątek
niedziela
czwartek
piątek
sobota
niedziela
piątek
niedziela

21.05.18 poniedziałek
Heiloo
25.05.18
piątek
27.05.18
niedziela
31.05.18
czwartek
01.06.18
02.06.18
03.06.18
08.06.18
09.06.18
10.06.18
16.06.18
17.06.18
22.06.18
24.06.18

piątek
sobota
niedziela
piątek
sobota
niedziela
piątek
niedziela
piątek
niedziela

godz. 12.00 godz. 19.00 godz. 12.00 godz. 19.00 godz. 12.00 godz. 12.00 godz. 19.00 godz. 17.15 godz. 12.00 godz. 19.00 godz. 12.00 -

godz. 19.00 godz. 12.00 godz. 19.00 -

W int. Gertrudy i Erwina Rokita z ok. 50 r.małżeń……………………..…………………………stwa
O powrót do zdrowia dziadka Romana
I Piątek, Majówka…………………………………
+Franciszek Księżarczyk w 10 r. śm.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego……..
Majówka +Zofia Szymańska(3)
………………………...…………………………..
+Arek Stankiewicz
Majówka...…………………..…………………….
Uroczystość I Komunii św. w int. Dzieci i Rodzin
Zesłanie Ducha świętego - odpust parafialny
…………………………………………………….
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Bierzmowanie, ul. Kapellaan 13, 1851 PE Heiloo
……………………………………………………..
W int. Mamy Ani o bł. Boże i potrzebne dary
Uroczystość Bożego Ciała………………………..

godz. 19.00 godz. 17.15 godz. 12.00 godz. 19.00 godz. 17.00 godz. 12.00 godz. 19.00 godz. 12.00 godz. 19.00 godz. 12.00 -

I Piątek………..……………………..…………….
Rocznica I Komunii św.
+Stanisław Kruszewski w 28 r. śm.
+Zofia Szymańska(4)
Zakończenie Roku szkolnego
W int. Aurelii Zielińskiej z ok. 1 r. urodzin
..................................................................................
.…………………………………………………….
..................................................................................
+Arek Stankiewicz

godz. 15.00 godz. 12.00 -

AALSMEER - Stommeerweg 15
29.03.18 W. Czwartek godz. 18.00 - Msza Wieczerzy, W int. Kapłanów i o powołania
30.03.18 W. Piątek
godz. 17.00 - Liturgia W. Piątku
31.03.18 W. Sobota
godz. 14.00 i 15.00 - Święconka
01.04.18 Wielkanoc
godz. 07.00 - Rezurekcja W int. Rodziców i rodzeństwa
godz. 14.00 - +Ryszard Wojtecki w 25 r. śm.(od żony)
02.04.18 Pon.Wielk. godz. 14.00 - ++Barbara Drygiel, Elżbieta i Władysław Bicz
08.04.18
niedziela
godz. 14.00 - W int. Krzysztofa Butnera o łaski i opiekę Bożą
15.04.18
niedziela
godz. 14.00 - ……………………………………………………..
22.04.18
niedziela
godz. 14.00 - ……………………………………………………..
29.04.18
niedziela
godz. 14.00 - ……………………………………………………..
06.05.18
niedziela
godz. 14.00 - +Franciszka Ochnik
10.05.18
czwartek
godz. 14.00 - Wniebowstąpienie Pańskie……………………..
13.05.18
niedziela
godz. 14.00 - ................................................................................
20.05.18
niedziela
godz. 14.00 - Zesłanie Ducha Świętego
27.05.18
niedziela
godz. 14.00 - …………………………………………………...
03.06.18
niedziela
godz. 14.00 - ................................................................................
10.06.18
niedziela
godz. 14.00 - ................................................................................
17.06.18
niedziela
godz. 14.00 - ................................................................................
24.06.18
niedziela
godz. 14.00 - ................................................................................
HEM - Hemmerbuurt 142
30.03.18 Wielki Piątek
31.03.18 W. Sobota
01.04.18 Wielkanoc
02.04.18 Pon.Wielk.
05.04.18
czwartek
08.04.18
niedziela
15.04.18
niedziela
22.04.18
niedziela
29.04.18
03.05.18
06.05.18
10.05.18
13.05.18
20.05.18

niedziela
czwartek
niedziela
czwartek
niedziela
niedziela

27.05.18
03.06.18
07.06.18
10.06.18
17.06.18
24.06.18

niedziela
niedziela
czwartek
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 19.00 - Liturgia Męki Pańskiej
godz. 09.30 i 10.30 - Święconka
godz. 09.30 - W int. Laury Nikolin w 5 r. urodzin
godz. 09.30 - +Krystyna Żwirek w 4 r. śm. i urodziny
godz. 19.00 - I Czwartek, O powołania kapłańskie i zakonne
godz. 09.30 - 1)++Kamil Przemysławski, 2)Paweł Mencel w 3 r. śm.
godz. 09.30 - W int. Weroniki z ok. 4 ur. i Ani w int. 2 urodzin
godz. 09.30 - 1)W int. Oscara z ok. 5 urodzin
2)+Wojciech Ślugaj o życie wieczne
godz. 09.30 - +Anna Pindur w 1 r. śmierci
godz. 19.00 - I Czwartek ……………………………………...
godz. 09.30 - …………………………………………………...
godz. 09.30 - Wniebowstąpienie Pańskie ………….…………
godz. 09.30 - ……………………………………………………
godz. 09.30 - Zesłanie Ducha Świętego
1) W int. Dominika w 28 r. urodzin
2)W int. Bogusława z ok. urodzin
godz. 09.30 - W int. Natalii z ok. 1 urodzin i Julii w 4 urodziny
godz. 09.30 - ……………………………………………………
godz. 19.00 - I Czwartek……………….……………………….
godz. 09.30 - ……………………………………………………
godz. 09.30 - …………………………………………………...
godz. 09.30 - W int. Sandry i Bogusława Nikolin w 9 r. ślubu

ALMERE– BUITEN - Chicagostraat 101
31.03.18
01.04.18
07.04.18

W. Sobota
Wielkanoc
sobota

godz. 14.15 i 15.00 - Święconka
godz. 13.00 - ……………………………………………….…...
godz. 19.00 - …………………………………………………....

21.04.18
05.05.18
19.05.18
02.06.18
16.06.18

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

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

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

BEVERWIJK - Breestraat 93
31.03.18
01.04.18
08.04.18
15.04.18
22.04.18
29.04.18
06.05.18
10.05.18
13.05.18
20.05.18
27.05.18
03.06.18
10.06.18
17.06.18
24.06.18

W. Sobota
Wielkanoc
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
czwartek
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

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

Święconka
Błagalna o Miłosierdzie Boże
+Zofia Symańska(2)
+Marlena o miłosierdzie oraz łaski dla rodziny
++Dusze w czyśćcu cierpiące
O pomyślne zdanie egz. dojrzałości dla Kasi
W int. Jakuba Dawida Magnera z ok. 1 r. urodzin
Wniebowstąpienie Pańskie .................................
++Dusze w czyśćcu cierpiące
…………………………………………………...
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
W int. Wiktorii z ok. 3 ur., Klaudi z ok. 8 ur. oraz
rodziców Violetty i Marcina Mróz w 13 r. ślubu

NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
31.03.18 W. Sobota
01.04.18 Pon. Wielk.
14.04.18
sobota
28.04.18
sobota
12.05.18
sobota
26.05.18
sobota
09.06.18
sobota
23.06.18
sobota

godz. 12.30 godz. 16.00 godz. 19.00 godz. 19.00 godz. 19.00 godz. 19.00 godz. 19.00 godz. 19.00 -

Święconka
W int. Krystyny Kurtyka o bł. Boże i zdrowie
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…...…..……...……………...............................…
…...…..……………………...............................…
…...…..……………………...............................…
…...…..……………………...............................…

‘T ZAND - Keinsmerweg 1
31.03.18
02.04.18
15.04.18
06.05.18
20.05.18
03.06.18
17.06.18

W. Sobota
Wielkanoc
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

godz. 17.30 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 godz. 18.00 -

Święconka
+Mieczysław Kurtyka
………………………………………………….…
..................................……………….……………..
.................................................................................
……………………..............................….…..........
……………………..............................….…..........

Spowiedź święta:
•
czwartek, piątek przed nabożeństwami
•
przed Mszą św. i na życzenie po nabożeństwach w niedziele i święta
•
podczas Mszy św. gdy jest jedna intencja mszalna a dwóch kapłanów

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

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

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

WESOŁYCH ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH ŻYCZY

Tel. (0)23- 563 30 88

