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Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.
Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca
do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania,
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze
kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia:
chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga
„całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się
życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka
cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym
oczekiwaniem,
ukazuje
swoje
pragnienie
przebaczenia.
Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte
środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest
Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie
zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się zainspirować tą tak znamienną kartą, która daje nam
klucz do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne,
zachęcając nas do szczerego nawrócenia.
1. Druga osoba jest darem.
Przypowieść rozpoczyna się od przedstawienia dwóch głównych bohaterów, ale to człowiek ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: jest on w stanie rozpaczliwym i nie ma siły,
aby się podnieść, leży u bramy bogacza i je okruszyny, które spadają z jego stołu, całe
jego ciało jest pokryte ranami a psy przychodzą je lizać (por. ww. 20-21). Obraz jest więc
ponury, a człowiek jest powalony na obie łopatki i poniżony. Scena okazuje się jeszcze
bardziej dramatyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ubogi nazywa się Łazarz: jest to
imię pełne obietnic, które dosłownie oznacza „Bóg pomaga”. Zatem nie jest to osoba anonimowa, ma wyraźnie określone rysy i ukazuje się jako człowiek, z którym należy łączyć
jakąś historię osobistą. Chociaż dla bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas staje się
znany i niemal bliski, staje się obliczem; a jako takie – darem, bezcennym bogactwem,
istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej konkretna kondycja jest
sytuacją odrzucenia przez ludzi (por. Homilia na Mszy św., 8 stycznia 2016).
Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. Właściwa relacja z ludźmi polega na uznaniu
z wdzięcznością ich wartości. Również ubogi przy bramie bogacza nie jest irytującą przeszkodą, ale wezwaniem do pokuty i przemiany swojego życia. Pierwszą zachętą jaką kieruje ta przypowieść jest wezwanie do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. Wielki
Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w
nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas spotyka ich na swojej drodze. Każde
życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo
Boże pomaga nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy
jest słabe. By jednak móc to uczynić, trzeba potraktować poważnie także to, co Ewangelia
mówi nam o bogaczu.
2. Grzech nas zaślepia.
Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzeczności, w których znajduje się bogacz (por. w.
19). Człowiek ten, w przeciwieństwie do ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest określony
jedynie jako „bogacz”. Jego bogactwo przejawia się w noszonych ubraniach, przesadnym

luksusie. Purpura była rzeczywiście bardzo ceniona, bardziej niż srebro i złoto, i dlatego
była zastrzeżona dla bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 8,26). Bisior był specjalnym
rodzajem tkaniny, która sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego charakteru. Zatem
bogactwo tego człowieka było przesadne, również dlatego, że okazywane było codziennie,
rutynowo: „dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 19). Dostrzega się w nim dramatycznie
zepsucie grzechu, które dokonuje się w trzech następujących po sobie etapach: umiłowanie pieniędzy, próżność i pycha. Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem wszelkiego zła
jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym powodem korupcji i źródłem
zawiści, konfliktów i podejrzeń. Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrańskim bożkiem (por. Adhort, ap. Evangelii gaudium, 55).
Zamiast być narzędziem, które nam służy, by czynić dobro i realizować solidarność z innymi, pieniądz może podporządkować nas i cały świat egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju. Przypowieść ukazuje nam
ponadto, że chciwość bogacza czyni go próżnym. Jego osobowość spełnia się w pozorach,
w pokazywaniu innym, na co może sobie pozwolić. Pozory jednak maskują wewnętrzną
pustkę. Jego życie jest uwięzione w zewnętrzności, najbardziej powierzchownym i ulotnym wymiarze egzystencji (por. tamże, 62). Najniższym szczeblem tego upadku moralnego jest pycha. Bogacz ubiera się jak by był królem, udaje zachowanie Boga, zapominając,
że jest po prostu śmiertelnikiem. Dla człowieka zdemoralizowanego umiłowaniem bogactwa nie ma nic oprócz własnego „ja”, i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega otaczających
go osób. Owocem przywiązania do pieniędzy jest zatem pewien rodzaj ślepoty: bogacz nie
widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu. Patrząc na tę osobę
możemy zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie
może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).
3. Słowo jest darem.
Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu pomaga nam dobrze przygotować się na zbliżające się Święta Paschalne. Liturgia Środy Popielcowej zaprasza nas do przeżycia doświadczenia podobnego, do tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny było udziałem bogacza.
Kapłan, nakładając popiół na głowę, powtarza słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w
proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bogacz jak i ubogi umierają, a zasadnicza
część przypowieści ma miejsce w zaświatach. Obie postacie nagle odkrywają, że „nic nie
przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6,7). Również
nasze spojrzenie otwiera się na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi długi dialog z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem” (Łk 16,24.27), wykazując, że należy do ludu Bożego. Ten
szczegół czyni jego życie jeszcze bardziej niespójnym, ponieważ do tej pory nic nie powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. W istocie w jego życiu nie było miejsca dla
Boga, bo jego jedynym bogiem był on sam. Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby biedak ulżył jego cierpieniom przez odrobinę wody. Gesty,
o które prosi Łazarza są podobne do tych, których bogacz sam mógł dokonać, ale których
nigdy nie dopełnił. Abraham jednak wyjaśnia jemu: „za życia otrzymałeś swoje dobra, a
Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” (w. 25). W
zaświatach zostaje przywrócona pewna sprawiedliwość i cierpienia życiowe są równoważone przez dobro. Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia przesłanie dla wszystkich
chrześcijan. Bogacz bowiem, który ma braci jeszcze żyjących, prosi Abrahama, aby posłał
do nich Łazarza, aby ich przestrzec. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków;
niechże ich słuchają” (w. 29). A wobec sprzeciwów bogacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (w. 31). W ten sposób
ukazuje się prawdziwy problem bogacza: źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa
Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi.
Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do

ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar
przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata.
Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – który
podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela – wskazuje
nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej
pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi
z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących.
Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo
w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w
różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej.
Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli
otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i
świadczyć o radości paschalnej.
Watykan, 22 października 2016 r., w Święto św. Łukasza Ewangelisty.
FRANCISCUS

SŁOWO RADY PARAFIALNEJ...
Drodzy państwo,
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, trwający 40 dni okres przygotowania do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Poprzez modlitwę, przebaczenie, pomoc innym, tym bardziej potrzebującym, pomoc materialna czy może w formie życzliwej rady czy dobrego
słowa, poprzez refleksje nad sobą samym czy nad sensem życia i naszym w nim miejscu,
pomoże nam choć trochę, aby stać się lepszym, pomoże nam oczyścić nasze serce, a przez
modlitwę i wyrzeczenia lepiej zrozumieć misterium Męki Pańskiej. Takie jest przynajmniej założenie tego okresu. A jak my sami ten Wielki Post przeżyjemy?
Parę dni temu miałem okazję być na wykonaniu „Stabat Mater” Karla Jenkinsa, w wykonaniu 90 osobowego chóru i Orkiestry Symfonicznej. Co za przepiękna muzyka i śpiew,
porywająca, przejmująca do szpiku kości. Cierpienie Chrystusa, ale jeszcze bardziej cierpienie Matki Przenajświętszej, która musiała patrzeć na mękę swego ukochanego syna
było wprost wyczuwalne. Jej przejmujący lament pod krzyżem w pięknym wykonaniu
solistki wzruszał do łez.
„Stała Matka pełna boleści i lejąca łzy rozpaczy, gdy na krzyżu umierał jej Syn
A jej dusza zrozpaczona i poszargana i krwawiąca jakby przez miecz przeszyta
Och, jakże ona była smutna, jak zmartwiona Matka Święta
Jak cierpiała i bolała patrząc na te straszne męki Syna swego
I kto z nas by nie zapłakał widząc tak straszne męki Matki
Kto niezdolny jest współczuć Jej bólom, czy ma ktoś takie nieczule serce?”
Proszę mi wybaczyć to nieudolne tłumaczenie, ale tekst jest naprawdę piękny i wzruszający. Przy odrobinie wyobraźni atmosfera tego czasu, ale przede wszystkim cierpienie i ból
było wprost wyczuwalne.
Jeżeli jednak i teraz rozejrzymy się wokół siebie, to cierpienie jest wszędzie. Zamachy,
wojny, miliony uchodźców z których tysiące oddały życie w pogoni za lepszym życiem,
lepszą przyszłością. Wystarczy zobaczyć codziennie dziennik, żeby sobie uzmysłowić, jak
blisko i jak dużo rozpaczy jest wokół nas. A co gorsze, że coraz bardziej jesteśmy na to
obojętni. Pijemy spokojnie kawę patrząc jak setki ciał uchodźców są wyławianie z morza.
Wielki Post to czas na refleksje, może na lekkie wyhamowanie w codziennym wyścigu z
czasem, na inne spojrzenie na świat, na nasze miejsce w nim, na poznanie siebie. Wielki

Post i Wielkanoc to okres, w którym bardziej niż kiedykolwiek w roku zbliżamy się do Kościoła, stajemy się,
jakby bardziej pobożni. Nie zmarnujmy tego czasu, to
wspaniała okazja, by stać się choć troszkę lepszymi, tak
na miarę naszych możliwości. To jest droga, może nie
zawsze łatwa, która prowadzi nas do Chrystusa i do radosnego świętowania Jego zmartwychwstania.
Wielki Post, w protestantyzmie określany jest jako „czas pasyjny – czas pokuty”, przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świat Wielkanocnych. W zachodniej tradycji liturgicznej obejmuje on okres liturgiczny od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku. Tradycyjnie wielki post określany bywa jako czterdziestodniowy.
W pierwszych wiekach wielki post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III
wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce
z Egiptu. W VII wieku Kościół katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed
Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych
jego początek przypadał na środę. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowę popiołem.
Papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu przypisuje się wprowadzenie okresu przygotowującego do wielkiego postu – przedpościa (czasu Siedemdziesiątnicy), rozpoczynającego się
na dziewięć tygodni przed Wielkanocą i obejmującego trzy kolejne niedziele przed Środą
Popielcową: Niedziela Siedemdziesiątnicy (zwana także Niedzielą Starozapustną), Niedziela Sześćdziesiątnicy (zwana także Niedzielą Mięsopustną) i Niedziela Pięćdziesiątnicy
(zwana także Niedzielą Zapustną). Aktualnie przed poście obchodzi się w Kościele katolickim w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz przez luteranów, mariawitów i anglikanów. Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego
zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. W okresie wielkiego postu z kościoła znikają
kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni. Kolorem
liturgicznym tego okresu liturgicznego w kościele jest fiolet, a w czwartą niedzielę róż.
Tradycyjne nazwy niedziel wielkiego postu: Wstępna – łac. Invocavit, Sucha – łac.
Reminiscere, Głucha – łac. Oculi, Środopostna – łac. Laetare, Czarna – łac. Judica,
Palmowa-łac.Palmarum.
Z życia parafii.
Przebudowa kościoła św. Pawła w Amsterdamie dalej się odwleka. Chociaż większość
formalności jest załatwiona i strona finansowa jest przez holenderskie parafie zabezpieczona, nie ma jak na razie zgody z biskupstwa Haarlem. Ma to związek z ogólna sytuacja
kościoła katolickiego w Holandii i niepewną przyszłością. Mimo to parafie holenderskie
działają dalej i mają nadzieję, tak samo jak i my, że zgoda w końcu przyjdzie i plany zostaną zrealizowane.
24 lutego mieliśmy spotkanie w biskupstwie Haarlem na temat naszej sytuacji finansowej,
naszego wkładu do funduszu solidarnościowego biskupstwa, naszej przyszłości w biskupstwie Haarlem, o przybyciu i pracy ks. Andrzeja w naszej parafii. Było to ważne i konstruktywne spotkanie, w czasie którego przedyskutowaliśmy różne możliwe opcje. Teraz
mamy miesiąc czasu, żeby różne opcje przeliczyć i rozważyć pod względem finansowym i
zadecydować, która będzie dla nas najkorzystniejsza i pozwoli nam dalej funkcjonować.
Sytuacja nie jest łatwa i będzie wymagała od nas i wysiłku, ale jak na razie jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że z Bożym błogosławieństwem i wspólnym wysiłkiem wszystkich
naszych parafian damy sobie radę.
Od początku stworzenia naszej parafii pod wezwaniem Ducha Świętego okres Wielkanocny jest okresem naszej składki parafialnej. Za każdym razem poruszamy ten temat, ale

teraz jest to szczególnie ważne. Opłaty do biskupstwa (fundusz solidarnościowy), opłaty
za wynajem kościołów, wydatki związane z funkcjonowaniem księdza (wkrótce dwóch
księży) rosną niewspółmiernie szybciej niż nasze dochody. Mimo to, dzięki państwa pomocy i ofiarności dajemy radę i z ufnością patrzymy w przyszłość. I dalej będziemy zwracać się do wszystkich państwa z prośba o pomoc. Jako największa parafia, jeśli chodzi o
ilość parafian i uczestnictwo we Mszach świętych budzimy podziw nawet w samym biskupstwie. W Bogu nasza siła. Jestem przekonany, że razem podołamy wszelkim trudnościom. Więcej na ten temat w następnym biuletynie.
Wielki Post to szczególny czas uczenia się radości, poznawania siebie i dochodzenia do
prawdy.
Wszystkim państwu na ten czas życzymy - Szczęść Boże!
Robert Milewski i Rada Parafialna.

Refleksje i informacje duszpasterskie
DROGA KRZYŻOWA - w Wielkim Poście w środę w Aalsmeer o godz.
18.00, w czwartek w Hem o godz. 19.00 a w piątek w Amsterdamie
o godz.19.00, wcześniej pół godziny przed nabożeństwem okazja do wiekopostnej spowiedzi świętej.
Droga Krzyżowa dla dzieci - w soboty 11 i 25 marca oraz 1 kwietnia
w Amsterdamie o godz. 17.15.
GORZKIE ŻALE - śpiewamy przed Mszami świętymi w niedziele.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - odbędą się w terminie: od 25 do 30 marca. Tegoroczne ćwiczenia duchowe w naszej parafii poprowadzi, dzieląc się swoją wiarą i modlitwą, ks. mgr Sylwester Marzec - prefekt Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu.
Zaplanujmy sobie czas tak, by uczestniczyć w tych przygotowanych specjalnie dla nas
spotkaniach. Program Rekolekcji w planie nabożeństw w dalszej części biuletynu. Przypominam, że odprawienie trzydniowych rekolekcji możemy uzyskać odpust zupełny.
+++++++++++++++++++++++++++++
NIEDZIELA Palmowa - w tym roku przypada 9 kwietnia,
wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przed Mszą św.
do nabycia będą palmy z Polski.
++++++++++++++++++++++++++++++
KARTKI świąteczne, wielkanocne świece Caritas, rozprowadzane będą od 2 Niedzieli
Wielkiego Postu, w każdym kościele. Baranki do święconki od 4 Niedzieli wielkopostnej.
++++++++++++++++++++++++++++++
PIELGRZYMKA jubileuszowa na 100 lecie objawień do Fatimy i Hiszpanii - w
dniach: 8–15.10.2017, spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Zaliczkę 280,- euro proszę wpłacić w marcu! Koszt całości 980,- euro. Aktualny dokument proszę by dostarczyć
do końca maja, pozostałą kwotę należy wpłacić do końca sierpnia.

NAUKI PRZEDŚLUBNE w Amsterdamie rozpoczęły się 3 marca, obejmują cztery spotkania, następne będą na początku lipca.
++++++++++++++++++++++++++++++
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA - tak jak w latach ubiegłych, będziemy mieli okazję do
podzielenia się naszymi dobrami i braterską miłością z bardziej potrzebującymi i biedniejszymi od nas. W tym roku chcemy pomóc niepełnosprawnym dzieciom z Domu Opieki w Toruniu.
Uświadamiamy sobie, że jałmużna jest praktycznym znakiem naszej wiary oraz miłości do
Boga i bliźniego. Winna być praktykowana z motywów religijnych i humanitarnych, ponieważ jest jeszcze taka potrzeba wobec doświadczenia grzechu, niesprawiedliwości i
krzywdy innych ludzi, którzy nie mieli tyle szczęścia, możliwości lub siły, by w wystarczający sposób zabezpieczyć swój byt materialny i ulżyć swemu losowi. Jałmużna jest
jednym z podstawowych sposobów, by ten fakt minimalizować, jeśli nie można go całkowicie wyeliminować. Polega ona na dzieleniu się z bliźnim tym, co posiadam, w imię
sprawiedliwości, ale przede wszystkim, miłości i miłosierdzia. Winna zależeć od moich
możliwości, od tego, kim jestem, co robię, jaką zajmuję pozycję w otaczającym mnie środowisku? Być może otrzymałem to wszystko, aby teraz służyć swoimi możliwościami
tym, którzy sami nie mogą zatroszczyć się o siebie? Dajemy z miłości dopiero wówczas,
gdy sprawiedliwie rozporządzamy własnymi dobrami. Jest ona ofiarą nie z tego, co mi
zbywa, lecz bezinteresownym darem, podzieleniem się tym, o co sam muszę często zabiegać, czego mi brakuje. Dlatego jest to dar miłości. Należy się tu jednak wystrzegać: pychy
(satysfakcji) w dawaniu, oraz uzależnianiu od siebie jej biorcy, ponieważ niszczą one czystą intencję. Dopiero w świetle tych wypaczeń można zrozumieć słuszną uwagę Jezusa,
który zachęcał do dawania jałmużny w ukryciu (Mt 6,3-4).
Owoce jałmużny
Podczas dawania jałmużny uruchamia się szereg duchowych i naturalnych procesów, które zaczynają świadczyć o działaniu Bożym. Z jednej strony zostaje zaspokojona potrzeba
ubogiego człowieka, który będąc nią obdarowany zaczyna dziękować darczyńcy i Bogu.
Pod wpływem dziękczynienia, zmienia się obraz samego Boga i chrześcijaństwa zbliżając
wspomożonego do Boga i społeczeństwa. Z drugiej strony, dający jałmużnę otrzymuje
niebiańską nagrodę, już nie mówiąc, że wzrasta poznanie Boga w jego życiu. Jałmużny,
tak jak modlitwy, również docierają do nieba i przynoszą duchowe przełomy w życiu darczyńców. W taki więc sposób, nie tylko zyskujemy sobie niebo, ale mamy również swój
udział w szerzeniu królestwa Bożego już tu na ziemi, w naszym konkretnym miejscu i
czasie.
(Por. Opoka)

+++++++++++++++++++++++++++++
PLAN ŚWIĘCENIA POKARMÓW
„święconka” - Wielka Sobota 15 kwietnia 2017
Hem
- 09.30, 10.30
Beverwijk
- 11.00
Amsterdam
- 12.00, 13.00 i po Liturgii
Nieuw-Vennep - 13.00
Paschalnej
Aalsmeer
- 14.00 i 15.00
Almere– Buiten - 16.00
‘t Zand
- 16.30
Spanbroek
- 17.30

Wielkopostna
I. Jezus na śmierć skazany.
Piłat popełnia niesprawiedliwość, powodowany lękiem, że straci stanowisko namiestnika...
Czy ja nie odczuwam też lęków, które powodują, że jestem niesprawiedliwy wobec ludzi...? Najbardziej powinienem się lękać Pana Boga i Jego sprawiedliwości.
Panie Jezu! Pragnę za największe dobro uważać tylko Ciebie! Proszę Cię, abyś mnie uwolnił od
wszystkich lęków przed utratą jakiegokolwiek dobra doczesnego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
II. Pan Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona.
Pan Jezus z niezrównanym męstwem bierze krzyż. Skąd to męstwo? Ze zgody na wolę Bożą, której
poddał się jeszcze w Ogrójcu: "Ojcze, nie moja, ale Twoja wola..."
To zjednoczenie z wolą Bożą przezwycięża wszelki lęk przed cierpieniem.
Panie Jezu! Proszę Cię, abyś raczył uwolnić mnie od lęku przed cierpieniem. Daj mi siłę, abym zbytnio
naprzód nie wybiegał myślą, co mnie może w życiu spotkać, gdyż nie jestem w stanie unieść dwóch
krzyży: tego z dnia dzisiejszego i tego jutrzejszego... Dość kłopotu ma dzień dzisiejszy...

Któryś za nas cierpiał rany...
III. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy.
Krzyż jest za ciężki dla Pana Jezusa... Ale jak Ojcu Niebieskiemu wolno było taki krzyż włożyć na
najmilszego Syna, tak też wolno Mu i na mnie, winnego, włożyć taki krzyż, który może mnie przygnieść aż do ziemi…
Boże Ojcze Wszechmogący! Masz prawo za moje grzechy wyznaczyć mi odpowiedni krzyż... Proszę
Cię o łaskę, bym się nie buntował wtedy, kiedy upadnę pod krzyżem... Któryś za nas cierpiał

rany...
IV. Jezus spotyka Swoją Matkę.
Pan Bóg wyznacza człowiekowi takich ludzi, którzy mają mu być pomocą. Najbliższą pomocą dla
człowieka od zarania jego życia jest zawsze matka.
Dla Pana Jezusa Matka była pomocą, ale też przyczyną zwiększenia jego cierpień...
Ojcze Niebieski! Jeśli dopuścisz, że ci, którzy mają być mi pomocą, staną się może nieraz zwiększeniem moich cierpień, racz mi dać łaskę, abym nie miał do nich żalu, ale bym raczej podziękował im
za to, co z dobrego serca dla mnie czynią... Któryś za nas cierpiał rany...

V. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż.
Czy nie widzę w Szymonie mojego obrazu...? Czy nie postępuję podobnie jak Szymon wtedy, gdy
mam innym pomóc? Jestem obrażony, gdy ktoś zwróci się do mnie o pomoc, udaję, że nie rozumiem,
że nie mam czasu, że to ponad moje siły, że to byłoby dla mnie hańbą, poniżeniem...
Panie Jezu! Wyznaję, że miałbyś prawo kiedyś na sądzie zarzucić mi, że niosłeś krzyż, a ja Ci nie
pomogłem... Proszę, wybacz mi te wypadki, kiedym bliźniemu nie pomógł w dźwiganiu jego krzyża...
Daj mi łaskę, bym Ci to mógł wynagrodzić... Któryś za nas cierpiał rany...

VI. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.
Nieraz człowiek nie wie, czego właściwie chce... Raz chciałby, aby go pocieszać, a innym razem jest
niezadowolony, że ta pociecha, której doznaje, jest niedostateczna... Może ja też tak postępowałem...?
Ktokolwiek się do mnie zbliżył z pociechą - odtrącałem go lub zmroziłem jakimś przykrym słowem...
Panie Jezu! Ofiaruję Ci miłość św. Weroniki, która okazała Ci współczucie... I proszę, abyś raczył
uleczyć moją duszę...

Któryś za nas cierpiał rany...
VII. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem.
Często postanawiamy sobie mocno po jakimś upadku strzec się następnego. Ale w tym postanowieniu
nie ma wcale miłości Bożej, ale raczej wstyd i miłość własna... Boimy się narazić na uwagi ze strony
bliźnich, na wyśmianie... A potem mówimy sami po faryzejsku: A jednak się poprawiłem...!
Proszę Cię, Jezu, o łaskę, bym z każdego mego upadku umiał wyciągnąć naukę, bym poznał jego przyczynę, bym się chciał wyrzec miłości własnej i szukania siebie samego, bym wszystko czynił tylko z
miłości ku Tobie...

Któryś za nas cierpiał rany...

Droga Krzyżowa
VIII. Pan Jezus pociesz płaczące niewiasty.
"Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą..." Z tych słów Pana Jezusa wynika jasno, że
to my sami jesteśmy najwięcej winni, czy to męki Pana Jezusa, czy też naszych upadków i tego wszystkiego, co za tym idzie: cierpień i krzyży...
Panie Jezu! Proszę Cię, abyś dał mi zawsze to zrozumienie, że tylko ja sam jestem winien temu, co
mnie spotyka... Proszę Cię o łaskę, abym się wtedy nie buntował, ale wszystko przyjął pokornie...

Któryś za nas cierpiał rany...
IX. Pan Jezus po raz trzeci upada po krzyżem.
Chociaż nie raz poznałem przyczynę moich upadków i wyciągnąłem z tego odpowiednią naukę, to
jednak nie chciałem z tego skorzystać. Wiem np. że powinienem unikać jakiejś okazji, a nie idę za tym
natchnieniem... Bo jest we mnie przywiązanie do grzechu. Nie chcę wyrzec się przyjemności, jaką daje
grzech. Czuję się poszkodowany, że nie mam tej "wolności" grzeszenia...
Panie Jezu! Proszę Cię o łaskę, aby mój żal za grzechy był zawsze czysty, nie zmieszany z żalem, że
muszę się wyrzec przyjemności grzeszenia... Daj mi łaskę żalu tylko z miłości dla Ciebie i daj mi tak
podnieść się z grzechów, bym już do nich naprawdę nigdy nie wrócił...

Któryś za nas cierpiał rany...
X. Pan Jezus z szat obnażony.
Czyż moje życie nie jest ciągłym pragnieniem przyjemności...? A Pan Jezus chce tylko cierpieć... Pozbawia się nawet możliwości zmniejszenia cierpień, odmawiając wypicia napoju oszołamiającego.
Największą siłę do znoszenia cierpień znajdę w świadomym ofiarowaniu wszystkiego Bogu...
Panie Jezu! Wtedy, gdy będę próbował podświadomie uwolnić się od jakiegoś cierpienia, przypomnij
mi, że mam Tobie to cierpienie ofiarować... i podziękować, żeś mnie to cierpienie zesłać raczył...

Któryś za nas cierpiał rany...
XI. Pan Jezus przybity do krzyża.
Pan Jezus pozwala odebrać sobie wszelką wolność. Nawet nie będzie mógł się poruszać... zająć mniej
trudną do zniesienia pozycję...
Panie Jezu! Jakże ja jestem nędzny i mizerny! Przy każdej sposobności szukam tylko wygody, pragnę,
by mi było dobrze... by mnie ominęły wszelkie cierpienia i upokorzenia...
Aniele Stróżu! Przypomnij mi w takich chwilach, jak Pan Jezus bardzo cierpiał przy tej stacji przybijania do krzyża... Któryś za nas cierpiał rany...

XII. Pan Jezus umiera na krzyżu.
Pan Jezus umiera... i w strasznych cierpieniach nie myśli o sobie, ale o mnie... W osobie św. Jana mnie
oddaje Matce, abym miał prawo być Jej dzieckiem...
Panie Jezu! Wyznaję, że przez Twoją ofiarę z życia wolno mi mówić do Boga: Ojcze! A do Twej Matki: Matko! Spraw, bym mógł to uznać, że kupiłeś mnie zapłatą wielką... Że masz do mnie prawo, jak
do Swego niewolnika, którego kupiłeś Krwią własną... Ale Ty chcesz mnie kochać jak dziecko... a ja,
niewdzięczny, chcę dzielić miłość między siebie, innych i Ciebie... Ofiaruję Ci miłość przeszytego dziś
bólem Serca Twojej Matki, jako wynagrodzenie za brak miłości mojej... Któryś za nas cierpiał...

XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża.
Jest to szósty miecz, który przeszył Niepokalane Serce Matki, gdy w jej ramiona składają martwe ciało
Jezusa, Syna... Gdy ogląda wszystkie rany zadane Panu Jezusowi przez nasze grzechy...
Matko Najświętsza! Uproś mi łaskę prawdziwego współczucia dla Ciebie... bym się nigdy nie wstydził
tego, że Ci współczuję. Że czuję to, co Ty, gdy patrzysz na rany Pana Jezusa i na moje grzechy... Chcę
mieć takie serce, jak Ty, które kochałoby to, co Ty kochasz, a brzydziło się tym, czym Ty się brzydzisz... Któryś za nas cierpiał rany...

XIV. Pan Jezus złożony w grobie.
Matka Najświętsza bardzo pragnie, aby Ciało Pana Jezusa było składane jak najczęściej w miłujących
sercach przez Komunię św. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to na pewno wykrzywia intencje Matki Bożej.
Niczego nie pragnie Ona tak, jak tego, by Pan Jezus był przez nas miłowany...
Matko Najświętsza! Przy tej ostatniej stacji proszę Cię, abyś raczyła usunąć z dusz ludzkich wszelkie
uprzedzenia do częstej Komunii św. i raczyła uprosić przebaczenie dla tych wszystkich, którzy Komunię św. zaniedbują... Któryś za nas cierpiał rany...

PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W JĘZYKU POLSKIM
W WIELKIM POŚCIE
AMSTERDAM - Pieter Calandlaan 196
10.03.17
piątek
godz. 19.00 - O zdrowie i bł. Boże dla Edyty
11.03.17
sobota
godz. 17.15 - Droga Krzyżowa dla dzieci, +Emil Zdąbłasz
W intencji Eli z ok. 4 urodzin
12.03.17
niedziela
godz. 12.00 - W int. Leona z ok. 8 r. ur. i Hanny z ok. 3 r. ur.
++Helena Zok, Loes Kool oraz w int. Simona w
3 r. ur. I bł. Boże dla rodziny
17.03.17
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………….
19.03.17
niedziela
godz. 12.00 - W int. Oscara z ok. 4 ur.
24.03.17
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………….
25.03.17
sobota
godz. 17.15 - W int. Małgosi o zdrowie i bł. Boże
+Lucjan Sieradzki w 9 r. śm.
26.03.17
niedziela
godz. 12.00 - I dzień Rekolekcji +Barbara Wójcik w 6 r. śm.
+Józef Janczak, +Arek Stankiewicz w 11 r. śm.
27.03.17 poniedziałek godz. 19.00 - II dzień Rekolekcji ………..…….….....................
28.03.17
wtorek
godz. 19.00 - III dzień Rekolekcji ………………………..…….
31.03.17
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa W int. Bolesława z ok. urodzin
01.04.17
sobota
godz. 17.15 - W int. Reni i Sławka o bł. Boże
02.04.17
niedziela
godz. 12.00 - W int. Alicji i Roberta z ok. urodzin
07.04.17
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. W int. Doroty z ok. ur
09.04.17
niedziela
godz. 12.00 - +Maria Kruszewska w 21 r. śm.
+Stanisław Kruszewski w 27 r. śm.
13.04.17
Wielki
godz. 20.30 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji naszej
Czwartek
Parafii o umiłowanie i szacunek do Eucharystii
14.04.17 W. Piątek
godz. 20.30 - Liturgia Męki Pańskiej
15.04.17 W. Sobota godz. 12.00, 13.00 - Święconka
godz. 23.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej, + Jadwiga Dudek
16.04.17 Wielkanoc
godz. 12.00 - .++Władysław Kulikowski i Wioletta Dudzińska
17.04.17 Pon.Wielk. godz. 12.00 - +Anna w 15 r. śm. +Jerzy w 4 miesiące po śm.
21.04.17
piątek
godz. 19.00 - …………………………………………………….
23.04.17
niedziela
godz. 12.00 - ++Stefan Dębicki, Bronisław i Regina
Spowiedź św. - każdy piątek Wielkiego Postu przed nabożeństwem od godz. 18.00
- sobota 11 marca, 1 kwietnia dla dzieci w szkole i na Mszy św.
- w niedziela 26 marca, 2 kwietnia przed i w czasie Mszy św.
- w Rekolekcje od godz. 18.00 - 20.00
- Wielki Czwartek i Wielki Piątek od 19.30 - 20.30 w kaplicy

AALSMEER - Stommeerweg 15
12.03.17
niedziela
godz. 14.00 - O zdrowie dla Rodziców i podziękowanie za
łaski Boże
15.03.17
środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………...
19.03.17
niedziela
godz. 14.00 - ++Tomasz Kret w 2 r. śm., Róża Spychalska w
27 r. śm. Z Rodz. Kret, Spychała, Niemiec i Siekiera
22.03.17
środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św.
26.03.17
niedziela
godz. 14.00 - Rekolekcje W int. Filipa z ok. 1 r. urodzin
W int. ++dusz czyśćcowych o miłosierdzie Boże
27.03.17 poniedziałek godz. 20.30 - Rekolekcje ..........................…....…….…….…...
28.03.17 wtorek
godz. 20.30 - Rekolekcje ………….............……...….………...
02.04.17
niedziela
godz. 14.00 - W int. Rodziny o uratowanie małżeństwa
09.04.17
niedziela
godz. 14.00 - Niedziela Palmowa ……………………..………
12.04.17
środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………..
13.04.17 W. Czwartek godz.18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej ....................................
14.04.17 Wielki Piątek godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Adoracja Krzyża
15.04.17 W. Sobota godz. 14.00 i 15.00 - Święconka
16.04.17 Wielkanoc godz. 07.00 - Rezurekcja............................................................
godz. 14.00 - ………………………………………………........
17.04.17 Pon.Wielk. godz. 14.00 - ………………………………………………........
23.04.17
niedziela
godz. 14.00 - …………………………………………………...
Spowiedź św. - w niedziele 12 i 26 marca, 2 i 9 kwietnia
- w czasie Rekolekcji
- w Wielki Czwartek i Wielki Piątek od godz.17.00
HEM - Hemmerbuurt 142
12.03.17
niedziela
godz. 09.30 - W int. Fabiana z ok. 3 ur.
W int. Szymona z ok. 1 r. ur. i bł. Boże
16.03.17
czwartek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………...
19.03.17
niedziela
godz. 09.30 - W int. Ani z ok. 1 r. ur.
+Andrzej Łyczywek z ok. 52 ur.
23.03.17
czwartek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. …………………….
26.03.17
niedziela
godz. 09.30 - Rekolekcje +Kamil Przemysławski
+Zdzisław Mikołajczyk w 1 r. śm.
30.03.17
czwartek
godz. 19.00 - Rekolekcje Droga Krzyżowa i Msza św………...
02.04.17
niedziela
godz. 09.30 - +Eugeniusz Olejnik w 25 r. śm.
+Antonii Flejszar o spokój jego duszy
09.04.17
niedziela
godz. 09.30 - Niedziela Palmowa W int. Rodzin Roy, Szeląg,
Biszczanik o bł. Boże i łaski
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
Spowiedź św. - niedziela 26 marca, 2 i 9 kwietnia
- w czwartki i w czasie Rekolekcji

ALMERE - BUITEN - Chicagostraat 101
18.03.17
sobota
godz. 19.00 - +Zdzisław Toman w 2 miesiące po śm.
01.04.17
sobota
godz. 19.00 - W int. Evelin i Damiana z ok. urodzin
15.04.17 W. Sobota godz. 16.00 - Święconka
Spowiedź św. - sobota 18 marca i 1kwietnia
BEVERWIJK - Breestraat 93
12.03.17
niedziela
godz. 16.00 19.03.17
niedziela
godz. 16.00 26.03.17
niedziela
godz. 16.00 29.03.17
środa
godz. 19.00 02.04.17
niedziela
godz. 16.00 09.03.17
niedziela
godz. 16.00 15.03.17 W. Sobota godz. 11.00 16.03.17 Wielkanoc godz. 16.00 23.04.17
niedziela
godz. 16.00 -

++Zygmunt i Jan o zbawienie wieczne
................................................................................
................................................................................
Rekolekcje............................................................
...............................................................................
Niedziela Palmowa…..….................…….……...
Święconka
................................................................................
................................................................................

Spowiedź św. - niedziela 12 i 26 marca, 2 kwietnia i w czasie Rekolekcji
NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
11.03.17
sobota
godz. 19.00 - ................................................................................
25.03.17
sobota
godz. 19.00 - Rekolekcje……….…..…………………….….…
08.04.17
sobota
godz. 19.00 - ................................................................................
15.04.17 W. Sobota godz. 13.00 - Święconka
17.04.17 Pon.Wielk. godz. 10.00 - ................................................................................
Spowiedź św. - sobota 11i 25 marca oraz 1 kwietnia
‘T ZAND - Keinsmerweg 1
19.03.17
niedziela
godz. 18.00 26.03.17
niedziela
godz. 18.00 09.04.17
niedziela
godz. 18.00 15.04.17 W. Sobota godz. 16.30 16.04.17 Wielkanoc godz. 18.00 -

………………….…..………………...….…….…
Rekolekcje……….…..…………………….….…
Niedziela Palmowa…..….................…….……...
Święconka
…………………...........................….……............

Spowiedź św. - niedziela 19 i 26 marca oraz 9 kwietnia
SPANBROEK - Spanbroekerweg 186
18.03.17
sobota
godz. 17.00 - .................................................................................
15.04.17 W. Sobota godz. 17.30 - Święconka
Spowiedź św. - sobota 18 marca od godz. 16.30

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

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

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
Konto księdza: NL98INGB 0681 2705 78

tel. 0652455241
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

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

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

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
V
Flierveld 12, 2151 G
.f
.
/B
t
t AG
.
t
t .
f
t
t .
+31 (0) 617 422

POOLSE DELICATESSEN
PONAD 2000 RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

HAVENSTRAAT 44, 1211 KM HILVERSUM
MOBILE: 061 6677788
www.polskiesklepy.nl; www.polskieksiazki.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

• 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, Gdanska juz od € 80,-.
Wycieczki grupowe dla firm i szkół!

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

