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WIELKI POST

ORĘDZIE
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2018 ROKU
Drodzy Bracia i Siostry!
Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej
przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego
roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia” (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym
życiem. Również w tym roku – przez to przesłanie –
pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z
radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z Ewangelii
Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12). To zdanie
zawarte jest w mowie dotyczącej końca czasów, wygłoszonej w Jerozolimie, na Górze
Oliwnej, właśnie tam, gdzie rozpocznie się męka Pana. Jezus, odpowiadając na pytanie
uczniów, zapowiada wielkie udręki i opisuje sytuację, w jakiej może znaleźć się wspólnota wierzących: w obliczu bolesnych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu wprowadzą w
błąd, tak iż grozić będzie wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii.
Fałszywi prorocy
Słuchamy tego fragmentu i zastanawiamy się: jakie postaci przybierają fałszywi prorocy?
Przypominają oni „zaklinaczy węży”, to znaczy wykorzystują ludzkie emocje, aby zniewalać ludzi i prowadzić ich tam, gdzie chcą. Ileż dzieci Bożych daje się zwieść powabom
trwającej parę chwil przyjemności, którą bierze się za szczęście! Iluż mężczyzn i ile kobiet
żyje jakby pod urokiem iluzji pieniądza, który w rzeczywistości czyni ich niewolnikami
zysku lub niegodziwych interesów! Ileż osób żyje, sądząc, że same sobie wystarczają, i
padają ofiarą samotności! Inni fałszywi prorocy to „szarlatani”, którzy proponują łatwe i
natychmiastowe sposoby zaradzenia cierpieniom, środki, które okazują się jednak zupełnie
nieskuteczne – jakże wielu młodym ludziom proponowane jest fałszywe remedium w postaci narkotyków, relacji „jednorazowego użytku”, zarobków łatwych, ale nieuczciwych!
Jak wielu jest wciąż zaplątanych w sieć życia całkowicie wirtualnego, w którym relacje
wydają się łatwiejsze i szybkie, a potem okazują się dramatycznie pozbawione sensu! Ci
oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają natomiast to, co jest najcenniejsze, jak
godność, wolność i zdolność kochania. To pokusa próżności prowadzi nas do tego, że puszymy się jak paw… i potem się ośmieszamy; a ze śmieszności nie ma powrotu. Nic dziwnego: od zawsze diabeł, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44), przedstawia zło
jako dobro, a fałsz jako prawdę, aby zmylić serce człowieka. Dlatego każdy z nas jest wezwany do tego, by w swoim sercu rozeznawał i badał, czy jest zagrożony przez kłamstwa
tych fałszywych proroków. Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru.
Zimne serce
Dante Alighieri w swoim opisie piekła wyobraża diabła siedzącego na lodowym tronie

(2); mieszka on w mrozie stłumionej miłości. Zastanówmy się zatem: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć? Tym,
co gasi miłość, jest przede wszystkim chciwość pieniądza, będąca „korzeniem wszelkiego
zła” (1 Tm 6,10); jej następstwem jest odrzucenie Boga, a zatem szukania pociechy w
Nim – wolimy nasze przygnębienie niż pokrzepienie Jego Słowa i sakramentów (3). To
wszystko przeradza się w przemoc, obracającą się przeciwko tym, których uważamy za
zagrożenie dla naszych „pewników”, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec,
gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom.
Również świat stworzony jest milczącym świadkiem tego oziębienia miłości; ziemia jest
zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które
zrzucają narzędzia śmierci. Miłość stygnie również w naszych wspólnotach; w adhortacji
apostolskiej „Evangelii gaudium” starałem się opisać najbardziej ewidentne oznaki tego
braku miłości. Są nimi: egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izolowania się i
angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny (4).
Co robić?
Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół,
nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam
w tym okresie Wielkiego Postu słodki środek – modlitwę, jałmużnę i post. Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie (5), by ostatecznie szukać pociechy w Bogu. On jest naszym
Ojcem i chce, abyśmy mieli życie. Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i
pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy
tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z
apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne
świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się napomnieniem św. Pawła, kiedy zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz wspólnoty w Jerozolimie:
„To przyniesie pożytek wam” (2 Kor 8,10). Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego
Postu, kiedy to liczne organizacje przeprowadzają zbiórki dla Kościołów i społeczności
znajdujących się w trudnych sytuacjach. Jak bardzo bym chciał, abyśmy również w naszych codziennych relacjach, za każdym razem, kiedy brat prosi nas o pomoc, pomyśleli,
że jest to wezwanie Bożej Opatrzności: każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługuje się mną, abym
pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który nie daje
się prześcignąć w hojności?(6). Post, na koniec, odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas
i stanowi wielką okazję do wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, co
odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne, i których na co
dzień dręczy głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i
spragnionego życia Bożego. Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny
zaspokaja nasz głód. Chciałbym, aby mój głos dotarł poza granice Kościoła katolickiego,
aby dosięgnął was wszystkich, mężczyzn i kobiety dobrej woli, otwartych na słuchanie
Boga. Jeżeli tak jak my jesteście zasmuceni szerzeniem się niegodziwości w świecie, jeżeli niepokoi was lodowacenie paraliżujące serca i działania, jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłączcie się do nas, byśmy razem błagali Boga, by

razem z nami pościć i razem dawać, ile możecie, żeby pomóc braciom!
Płomień Paschy
Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że
miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać. Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 9 i w
sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130,4: „Ty udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny
bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej.
W noc Zmartwychwstania Pańskiego będziemy na nowo przeżywać sugestywny rytuał
zapalenia paschału: światło, odpalone od „nowego ognia”, stopniowo rozproszy mrok i
oświetli zgromadzenie liturgiczne. „Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów” (7), abyśmy wszyscy mogli na nowo
przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus – słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem
eucharystycznym sprawi, że nasze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością.
Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie zapominajcie modlić się za mnie.
Franciszek

Watykan, 1 listopada 2017 r.

SŁOWO RADY PARAFIALNEJ...
Drodzy państwo,
Wielki Post
Skończył się karnawał. Skończyły się przyjęcia i zabawy. Nastał czas
spokoju, rozwagi, rozmyślań, pokuty może. Posypanie naszych głów
popiołem powinno zmusić nas do refleksji. Nad sobą, nad życiem, nad śmiercią może.
Wielki Post to był kiedyś czas wstrzemięźliwości od wszystkiego. Mniej mięsa, wędlin,
mniej jedzenia, mniej rozrywki, mniej wszystkiego. Obecnie żyjemy pod presją dzisiejszego dnia, pod presją dzisiejszego tempa życia. Muszę to jeszcze dziś zrobić, muszę to jeszcze zobaczyć, muszę to jeszcze koniecznie kupić, muszę to mieć, chcę tam jeszcze pojechać, muszę, chcę i tak ciągle, dzień w dzień. Wielki Post to poznawanie od nowa starych
tajemnic. Zatrzymajmy na chwilę czas i wsłuchajmy się w samych siebie, tu i teraz. Bądźmy wdzięczni za ten dar życia i za wszystko co się z tym wiąże. Odstawmy na ten czas
wszystkie „chce” i „musze”. Wejdźmy w Wielki Post jak w oazę ciszy i spokoju aby zauważyć bliźnich, rodzinę, dzieci, mieć czas na rozmowę, na refleksje. Wielki Post to zauważyć potrzebującego, pomóc tam, gdzie możemy. Wielki
Post to szansa, by zauważać Boga każdego dnia w naszym
życiu, w innych, wkoło nas. Wielki Post to również ufność
w Boga i w jego obecność w nas. Ten krzyż uczyniony
popiołem na naszych głowach, to więcej niż tylko kościelny rytuał, to widomy znak śmierci i zbawienia. Każdego z
nas. Taki Wielki Post to jest coś!

Z życia parafii
Jak informowaliśmy państwa przy różnych okazjach warunkiem, jaki postawiło nam biskupstwo Haarlem, aby powołać na naszą parafię ks. Andrzeja, jest uregulowanie sytuacji
finansowej parafii na najbliższe lata i pokazać, że jesteśmy w stanie sami naszą parafię
łącznie z naszymi księżmi utrzymać. Jako rada parafialna ustaliliśmy na następne lata plan
działania. Biorąc jako podstawę finansowe sprawozdanie naszej parafii za rok 2017 zrobiliśmy, według nas całkiem realny, plan finansowy na lata 2018 i 2019. 6 lutego wysłaliśmy wszystkie dokumenty łącznie z wyjaśniającym pismem i prośba o oficjalne powołanie
księdza Andrzeja do pracy w parafii. Mamy nadzieje, że biskupstwo uzna nasze argumenty poparte naszymi wyliczeniami. Ponieważ plan, który przesłaliśmy do biskupstwa będziemy mogli zrealizować tylko i wyłącznie z państwa pomocą, pomocą wszystkich naszych parafian chce go w głównych zarysach państwu przedstawić.
W związku ze złą finansowa sytuacja kościoła w Holandii oraz ciągle zmniejszająca się
liczba wiernych przychodzących do kościoła i uczestniczących w mszach świętych, a co
za tym idzie, coraz mniejszymi wpływami do kasy biskupstwa, decyzja Biskupa Harlemu
została wstrzymana wszelka finansowa pomoc dla Polskiej Parafii pod wezwaniem Ducha
Świętego. Naszą parafię wykluczono również z między parafialnego funduszu solidarnościowego. Krótko mówiąc jesteśmy zdani tylko wyłącznie na siebie. Biskupstwo z bliska
śledzi nasze finanse i od tego uzależnia zgodę na rozszerzenie jej działalności, czy to o
nowe ośrodki czy też o nowego księdza.
Ponieważ naszej sytuacji finansowej informujemy państwa regularnie już od kilku miesięcy i regularnie również prosimy o pomoc finansowa w formie składki parafialnej czy też
innych ofiar. Dzięki Bogu spotkaliśmy się ze zrozumieniem i z państwa odzewem. Cześć
naszych parafian zadeklarowało regularną pomoc finansowa w formie składki. Wzrosły
również dochody z ofiar zbieranych w czasie mszy świętych. Napawa nas to wielkim optymizmem i daje nadzieję na przyszłość, że razem damy radę sprostać wezwaniom. Wiele
jest jeszcze do zrobienia. W tym celu ułożyliśmy plan, który w tym roku chcemy sukcesywnie wprowadzać w życie. Poniżej najważniejsze punkty:
•
Regularnie będziemy przedstawiać państwu idee składki parafialnej, jej działanie
oraz rolę i znaczenie dla istnienia, funkcjonowania i ciągłości naszej parafii;
•
Będziemy osobiście zwracać się do wszystkich parafian, którzy do tej pory nie
uczestniczą w składce parafialnej, aby przekonać ich o wadze i znaczeniu składki i
wkładu wszystkich parafian w istnienie naszej parafii;
•
Regularnie będziemy nawoływać do ofiar na tacę. Obecnie, przeliczając zebraną
sumę na ilość obecnych w kościele, średnia na osobę wychodzi żenująco niska;
•
Członkowie rady parafialnej będą towarzyszyć księżom w czasie mszy we wszystkich kościołach naszej parafii i przekonywać naszych parafian do wzięcia odpowiedzialności za kontynuacje naszego polskiego kościoła;
•
We wszystkich ośrodkach będziemy oceniać sytuacje przez okres kilku miesięcy
(liczba wiernych na mszy, wysokość tacy, składki parafialne, zaangażowanie wiernych), aby po ewaluacji zadecydować o kontynuacji duszpasterstwa polskiego kościoła w danej miejscowości;
•
W biuletynach, jak do tej pory, będziemy poświęcać uwagę sytuacji naszej parafii.
To są ważniejsze punkty naszego planu, który przedstawiliśmy biskupstwu. Przy tym staramy się wytłumaczyć, że emigracja Polska różni się zasadniczo od innych emigracyjnych
parafii. Duża część naszych parafian przebywa w Holandii relatywnie krótko. Jest to grupa
sezonowych pracowników, których głównym celem jest zarobienie jak największej ilości
pieniędzy na utrzymanie w Polsce. Ciężar utrzymania parafii przypada w większości tej
części naszych parafian, którzy urządzili się tu na stale lub na znacząco dłuższy okres czasu. Biskupstwo jest zdania, że wszyscy powinni w mniej więcej równym stopniu brać na

tą odpowiedzialność. Patrząc na liczebność naszej parafii są zdania, że nie powinniśmy
mieć żadnych problemów. Realia są jednak inne i musimy sobie z tym radzić. Faktem jest,
że gdyby wszyscy zarejestrowani parafianie wzięli udział w składce, nie mielibyśmy problemu. Podobnie myślą też i parafie holenderskie od których wynajmujemy kościoły.
Skutkiem tego są niekontrolowane i wysokie podwyżki cen za wynajem.
Jako rada parafialna jesteśmy przekonani, że potencjał naszej parafii jest duży, a potrzeba
polskiego kościoła tutaj na emigracji jest od 70 lat coraz większa. Dlatego wierzymy, że
razem jesteśmy zdolni podołać wszelkim trudnościom. Prosimy więc wszystkich o pomoc
i modlitwę. Za miesiąc będziemy obchodzić największe Święto, Zmartwychwstanie, święto życia. Z pomocą Bożą mamy nadzieje, że będziemy mogli podzielić się z państwem
pozytywna odpowiedzią Biskupa i z nową energią, i nadzieją pracować nad przyszłością
naszej parafii w Amsterdamie i okolicach. Szczęść Boże,
Robert Milewski i rada parafialna

Refleksje i informacje duszpasterskie
NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII:
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 17 lutego, 10 i 17 marca
w Amsterdamie o godz. 17.15.
Ekstremalna Droga Krzyżowa - w tym roku będziemy chcieli zorganizować ją z piątku 16 marca na sobotę 17 marca. Wyruszymy z
Amsterdamu po Mszy św. wieczornej ok. 20.30, aby dotrzeć nad ranem do Sanktuarium w Heiloo. Chętnych do włączenia się w taką formę modlitwy zapraszamy.
GORZKIE ŻALE - śpiewamy przed i po Mszach św. w niedziele.
Za odprawienie Drogi Krzyżowej jak również uczestnictwo w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami.
++++++++++++++++++++++++++++++
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - odbędą się w terminie:
od 2 do 8 marca.
Tegoroczne ćwiczenia duchowe w naszej parafii poprowadzi, dzieląc się swoją wiarą i modlitwą, ks. mgr Marek Siwicki - chrystusowiec z Polski.
Rozpoczną się w piątek 2 marca, nocnym czuwaniem wielkopostnym uwieńczonym Mszą św. z modlitwą o uzdrowienie o północy!
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 także uzyskać odpust zupełny.
+++++++++++++++++++++++++++++

SEMINARIUM Odnowy w Duchu Świętym - 10-cio tygodniowy
kurs odnowienia wiary rozpocznie się w Amsterdamie,
w piątek 16 marca 2018, Mszą św. o godz. 19.00.
++++++++++++++++++++++++++++++
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA - tak jak w latach ubiegłych, w
Wielkim Poście będziemy mieli okazję do spełnienia kolejnej z praktyk wielkopostnych, przez podzielenie się naszymi dobrami i braterską miłością z bardziej potrzebującymi i biedniejszymi od nas. W tym
roku jest kilka projektów i próśb o pomoc: Siostry zakonne z Polski,
Caritas, który dofinansowuje obozy rehabilitacyjne dzieci i diecezja z
Argentyny, której pomagaliśmy w ubiegłorocznym Adwencie.
++++++++++++++++++++++++++++++
KARTKI świąteczne, wielkanocne świece Caritas, rozprowadzane będą od 2 Niedzieli
Wielkiego Postu, w każdym kościele. Baranki do święconki od 3 Niedzieli wielkopostnej.
++++++++++++++++++++++++++++++
PIELGRZYMKA do Chorwacji - w dniach: 14–21.04.2018, zostaje finalizowana.
Zaliczkę 390,- euro proszę wpłacić do końca lutego, całość 890,- w marcu!
Aktualny dokument tożsamości proszę, by dostarczyć już teraz.
PIELGRZYMKA do Meksyku - w dniach: 10-26.10.2018, także dojdzie do skutku, zapisanych uczestników prosimy o wpłacenie zaliczki, są jeszcze wolne miejsca!
++++++++++++++++++++++++++++++
NAUKI PRZEDŚLUBNE w Amsterdamie przewidziane są cztery spotkania: pierwsze
w piątek 23.02 o godz. 19.00, drugie w sobotę 24.02 o godz. 14.00, trzecie w niedzielę
25.02 o godz. 12.00, czwarte w sobotę 02.03 - od godz. 19.00 - dzień skupienia.
Następne Nauki będą w lipcu!
++++++++++++++++++++++++++++++
SAKRAMENT BIERZMOWANIA zaplanowany jest na 21maja w Heiloo, przygotowanie dla młodzieży szkolnej odbywa się w naszej szkole. Osoby dorosłe, które zapisały się
na przygotowanie i pobrały materiały będą miały spotkania: w piątek 2 marca - skupienie w Amsterdamie od godz. 19.00 oraz 5 piątków do wyboru od 16 marca do 18 maja.
Próby odbędą się 11 i 18 maja w Amsterdamie.
Kandydaci muszą dostarczyć akt swojego chrztu, wybrać patrona i podać jego imię, oraz
imię i nazwisko świadków. Nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę!
++++++++++++++++++++++++++++++
PLAN ŚWIĘCENIA POKARMÓW - Wielka Sobota 31 marca 2018:
Hem
- godz. 09.30 i 10.30
Amsterdam
- godz. 12.00 i 13.00 i po Liturgii
Nieuw-Vennep - godz. 12.30
Aalsmeer
- godz. 14.00 i 14.45
Almere– Buiten - godz. 14.15 i 15.00
Beverwijk
- godz. 16.00
‘t Zand
- godz. 17.30

Wielkopostna
I. Jezus na śmierć skazany.
Piłat skazał Jezusa na śmierć w majestacie prawa, ale bezprawnie, na podstawie
fałszywych zeznań i opinii podburzonego tłumu.
Czy mam prawo do osądzania innych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

II. Pan Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona.
Pan Jezus wziął na ramiona nie tylko krzyż, ale przede wszystkim nasze wszystkie
grzechy, bo chciał nas odkupić z niewoli szatana.
Czy przez swoje zachowanie nie jestem uciążliwy dla innych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
III. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy.

Krzyż ma swój ciężar; swój ciężar mają także ludzkie nieprawości. Jezus upada,
ale podnosi się i idzie dalej do celu.
Czy mój pierwszy duchowy upadek już jest pokonany?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

IV. Jezus spotyka Swoją Matkę.
Jezusowi w drodze krzyżowej towarzyszy Matka. To coś naturalnego, że miejsce
matki jest przy jej dziecku.
Jak ja traktuję swoich rodziców, czy okazuję im wdzięczność, szacunek i pamięć?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

V. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż.
Szymon nie planował pomagać Panu Jezusowi, on tylko wracał z pola. To żołnierze przymusili go, by niósł krzyż. Ważne jest, że nie odmówił potrzebującemu.
Ile razy miałem okazję komuś pomóc, czy wykorzystuję okazje do czynienia dobra?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

VI. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.
Dzielna Weronika, nie zważając na tłum, ociera twarz Jezusowi. Ten, pozostawiając na jej chuście swoje oblicze, chce niejako powiedzieć, że warto się trudzić.
Warto narazić się innym, by mieć w sercu Boga.
Czy jestem obrazem Chrystusa dla innych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

VII. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem.
Dla zmęczonego Jezusa ciężar krzyża staje się coraz bardziej dotkliwy.
Jaki jest mój drugi duchowy upadek? Na pewno poważniejszy. Czy to, że mamy
wolną wolę pozwala nam na grzech?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Droga Krzyżowa
VIII. Pan Jezus pociesz płaczące niewiasty.
Jezus nawet w tak dramatycznej dla siebie chwili potrafi zauważyć drugiego człowieka, pocieszać…
Czy łzy, moje bądź czyjeś, nie są dla mnie czymś obcym? A może są to tylko łzy
śmiechu?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

IX. Pan Jezus po raz trzeci upada po krzyżem.
Po ludzku Jezus nie daje sobie rady z ciężkim krzyżem. Ale podnosi się i idzie
dalej, na szczyt Golgoty. Bo ludzką rzeczą jest upadać, ale boską z upadku powstawać.
Czy Bóg jeszcze się dla mnie liczy? Czy liczy się dla mnie kościół, religia, rekolekcje? Czy w ogóle liczą się dla mnie jakieś sprawy duchowe?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

X. Pan Jezus z szat obnażony.
Nagość w Biblii oznaczała utratę godności. Jezusa nie tylko odarto z szat, ale
chciano też odrzeć z tego, co jest najcenniejsze w człowieku - z godności dziecka
Bożego. Jak patrzę na własne ciało? Na ciało innych osób? Jakie jest moje
słownictwo w tej dziedzinie? Czy nie prowokuję innych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

XI. Pan Jezus przybity do krzyża.
Nawet sama myśl o tym, że w czyjeś ciało wbija się gwoździe, jest czymś nie do
zniesienia, a co dopiero przeżyć…
Współczesnymi gwoźdźmi są dla Pana Jezusa przekleństwa i bluźnierstwa. Jaki
jest mój język? Czy kogoś nie ranię swoimi słowami?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

XII. Pan Jezus umiera na krzyżu.
To najgłośniejsza śmierć w dziejach ludzkości. Jednak na niektórych nie robi ona
żadnego wrażenia, nawet najmniejszego. Każda sprawowana Eucharystia to głoszenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Czy naprawdę wierzę w to, że Jezus umarł także za mnie? Czy rozumiem, co znaczy oddać komuś swoje życie, aż tak poświęcić się?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża.
Zakrwawione i poniżone ciało Jezusa oddali Matce. Możemy sobie jedynie wyobrazić, co czuła Maryja, tuląc w swoich ramionach martwe ciało swego jedynego
Syna. Tyle razy byłem i jestem świadkiem czyjegoś nieszczęścia. Czy potrafię
wówczas współczuć?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

XIV. Pan Jezus złożony w grobie.
Z chwilą złożenia ciała Jezusa do grobu wszyscy myśleli, że Jego historia już się
skończyła i wszystko będzie jak dawniej, po staremu. Grób Jezusa to jedyny grób
na świecie, z którego ktoś własną mocą powstał do życia i zmienił bieg historii.
Czy nie uśmiercam w sobie głosu sumienia? Czy otworzę Jezusowi kiedykolwiek
swoje serce? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W JĘZYKU POLSKIM
W WIELKIM POŚCIE
AMSTERDAM - Pieter Calandlaan 196
16.02.18
17.02.18
18.02.18
23.02.18
25.02.18
02.03.18
04.03.18
05.03.18
06.03.18
09.03.18
10.03.18
11.03.18
16.03.18
17.03.18
18.03.18
23.03.18
24.03.18
25.03.18
29.03.18
30.03.18
31.03.18
01.04.18
02.04.18
06.04.18
07.04.18
08.04.18

piątek

godz. 19.00 - W int. Alicji z ok. 6 urodzin i Bartka z ok. 13 ur.
O łaskę wiary i bł. Boże dla Clive.
sobota
godz. 17.15 - Droga Krzyżowa dla dzieci,
+Własysława Kotlińska w 2 miesiąc po śm.
niedziela
godz. 12.00 - 1)+Stefan Dębicki, ++Bronisława i Regina
2)+Halina Czerwińska
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. W Int. Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa
niedziela
godz. 12.00 - 1)W int. Elżbiety Gutowskiej z ok. 50 urodzin
2)+Anna Wach w 16 r. śm. +Jerzy Jaroński
piątek
godz. 19.00 - Wielkopostne nocne czuwanie
+Ojciec Ludevit Balla w 28 r. śm.
niedziela
godz. 12.00 - Rekolekcje 1)W int. Krystyny Łazowskiej z ok.
91 urodzin o bł. Boże i zdrowie.
2)O szczęśliwe rozwiązanie dla Agaty i bł. Boże
poniedziałek godz. 19.00 - Rekolekcje………..…….…......................................
wtorek
godz. 19.00 - Rekolekcje …………………………………..…….
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………….
sobota
godz. 17.15 - W int. Urszuli Helińskiej z ok. 80 urodzin
niedziela
godz. 12.00 - +Maria Kruszewska w 22 r. śm.
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św ………………………
sobota
godz. 17.15 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………….
niedziela
godz. 12.00 - 1)+Lucjan Sieradzki w 10 r. śm.
2)+Arek Stankiewicz w 13 r. śm.
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………….
sobota
godz. 17.15 - Droga Krzyżowa i Msza św.………………………
niedziela
godz. 12.00 - +Józef Kaczmarek w 1 r. śm.
Wielki
godz. 20.30 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji naszej
Czwartek
Parafii o umiłowanie i szacunek do Eucharystii
W. Piątek
godz. 20.30 - Liturgia Męki Pańskiej
W. Sobota godz. 12.00, 13.00 - Święconka
godz. 23.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej, 1)+Jacek Skoczylas
2)+ Jadwiga Dudek
Wielkanoc
godz. 12.00 - +Anna Świercz w 1 r. śm.
Pon.Wielk. godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
piątek
godz. 19.00 - …………………………………………………….
sobota
godz. 17.15 - …………………………………………………….
niedziela
godz. 12.00 - 1)++Stefan Dębicki, Bronisław i Regina
2)W int. Osób, które zginęły w tragedii smoleńskiej

Spowiedź św. - każdy piątek Wielkiego Postu przed nabożeństwem od godz. 18.00
- sobota 10 ,17 i 24 marca dla dzieci w szkole i na Mszy św.
- w niedziela 18 i 25 marca 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
18.02.18
niedziela
godz. 14.00 - W int. Mirosława i Elżbiety Bierka o łaski Boże
potrzebne do przetrwania trudności
21.02.18
środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………...
25.02.18
niedziela
godz. 14.00 - +Aniela Gut w 1 r. śm.
04.03.18
niedziela
godz. 14.00 - Rekolekcje +Zofia van der Maat w miesiąc po śm.
05.03.18 poniedziałek godz. 20.30 - Rekolekcje ..........................…....…….…….…...
06.03.18 wtorek
godz. 20.30 - Rekolekcje ………….............……...….………...
11.03.18
niedziela
godz. 14.00 - +Halina Czerwińska w 2 r. śm.
14.03.18
środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………...
18.03.18
niedziela
godz. 14.00 - W int. Piotra i Patryka z ok. urodzin o bł. Boże
21.03.18
środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………...
25.03.18
niedziela
godz. 14.00 - Niedziela Palmowa ……………………..………
28.03.18
środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………..
29.03.18 W. Czwartek godz.18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej ....................................
30.03.18 Wielki Piątek godz. 17.00 - Liturgia Męki Pańskiej
31.03.18 W. Sobota godz. 14.00 i 15.00 - Święconka
01.04.18 Wielkanoc godz. 07.00 - Rezurekcja............................................................
godz. 14.00 - ………………………………………………........
02.04.18 Pon.Wielk. godz. 14.00 - ++Barbara Drygiel, Elżbieta i Wacław Bicz
++dziadków
08.04.18
niedziela
godz. 14.00 - …………………………………………………...
Spowiedź św. - w niedziele 18 i 25 lutego, 4,11,18 i 25 marca
- w czasie Rekolekcji
- w Wielki Czwartek od 17.00 i Wielki Piątek od godz.16.00
HEM - Hemmerbuurt 142
18.02.18
niedziela
godz. 09.30 - 1)+Anna Bienias
2)+Zofia Trembecka w miesiąc po śmierci
22.02.18
czwartek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św……………………...
25.02.18
niedziela
godz. 09.30 - W int. Kariny Leśniak z ok. 3 r. ur. o bł. Boże
04.03.18
niedziela
godz. 09.30 - Rekolekcje 1)W int. Szymona z ok. 2 urodzin
2)W int. Fabiana z ok. 4 urodzin o łaski Boże
08.03.18
czwartek
godz. 19.00 - Rekolekcje Z podziękowaniem za szczęśliwe
rozwiązanie i zdrowie dla Filipa Suszek i rodziny
11.03.18
niedziela
godz. 09.30 - W int. Grzegorza w 35 urodziny o bł. Boże
15.03.18
czwartek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. …………………….
18.03.18
niedziela
godz. 09.30 - +Andrzej Łyczywek urodzinowa
22.03.18
czwartek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. …………………….
25.03.18
niedziela
godz. 09.30 - Niedziela Palmowa +Kamil Przemysławski w 9 r.
30.03.18 Wielki Piątek godz. 19.00 - Liturgia Męki Pańskiej
śm.
31.03.18 W. Sobota
godz. 09.30 i 10.30 - Święconka
01.04.18 Wielkanoc godz. 09.30 - W int. Lury Nikolin z ok. 5 r. urodzin
02.04.18 Pon.Wielk. godz. 09.30 - +Krystyna Żwirek w 4 r. śm.
08.04.18
niedziela
godz. 09.30 - +Kamil Przemysławski
Spowiedź św. - niedziela 25 lutego, 4, 11,18 i 25 marca
- w czwartki i w czasie Rekolekcji

ALMERE - BUITEN - Chicagostraat 101
17.02.18
sobota
godz. 19.00 - W int. Damiana urodzinowa i dziękczynna
03.03.18
sobota
godz. 19.00 - Rekolekcje………………………………………...
17.03.18
sobota
godz. 19.00 - …………..………………………………………...
31.03.18 W. Sobota godz. 14.30 i 15.00 - Święconka
01.04.18 Wielkanoc godz. 13.00 - ................................................................................
07.04.18
sobota
godz. 19.00 - …………..………………………………………...
Spowiedź św. - sobota 17 lutego, 3 i 17 marca
BEVERWIJK - Breestraat 93
18.02.18
niedziela
godz. 16.00 25.02.18
niedziela
godz. 16.00 04.03.18
niedziela
godz. 16.00 07.03.18
środa
godz. 19.00 11.03.18
niedziela
godz. 16.00 18.03.18
niedziela
godz. 16.00 25.03.18
niedziela
godz. 16.00 31.03.18 W. Sobota godz. 16.00 01.04.18 Wielkanoc godz. 16.00 08.04.18
niedziela
godz. 16.00 -

++dusze w czyśćcu cierpiące
++dusze w czyśćcu cierpiące i miłosierdzie Boże
++dusze w czyśćcu cierpiące
Rekolekcje............................................................
...............................................................................
...............................................................................
Niedziela Palmowa…..….................…….……...
Święconka
................................................................................
................................................................................

Spowiedź św. - niedziela 18,25 lutego, 4.11,18 i 25 marca
- w czasie Rekolekcji
NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
24.02.18
sobota
godz. 19.00 - W int. Elizy w 10 urodziny i Piotra w 14 urodziny
oraz o życie wieczne dla +Lidki
10.03.18
sobota
godz. 19.00 - ……………..…….…..….………………….….…
24.03.18
sobota
godz. 19.00 - ................................................................................
31.03.18 W. Sobota godz. 12.30 - Święconka
02.04.18 Pon.Wielk. godz. 16.00 - ................................................................................
Spowiedź św. - sobota 24 lutego, 10 i 24 marca
‘T ZAND - Keinsmerweg 1
18.02.18
niedziela
godz. 18.00 - ………………….…..………………...….…….…
04.03.18
niedziela
godz. 18.00 - Rekolekcje……….…..…………………….….…
18.03.18
niedziela
godz. 16.00 - ...............................................................................
25.03.18
niedziela
godz. 16.00 - Niedziela Palmowa ..............................................
31.03.18 W. Sobota godz. 17.30 - Święconka
01.04.18 Wielkanoc godz. 18.00 - …………………...........................….……............
15.04.18
niedziela
godz. 16.00 - ...............................................................................
Spowiedź św. - niedziela 19 i 26 marca oraz 9 kwietnia

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.
Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer

tel. 0652455241
tel. 0614529302

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
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+31 (0) 617 422

POOLSE DELICATESSEN
„U Polaka“
PONAD 2000 RÓŻNYCH POLSKICH PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH
MIJDRECHTSE ZUWE 71,
1427 AV AMSTELHOEK
TEL: 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

• 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

