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Lekcje sobotnie wieńczy Msza św. dla dzieci, w której
biorą one czynny udział (jest to już Msza św. niedzielna).
W nowym roku szkolnym zajęcia będą się odbywać 2 razy
w miesiącu w soboty w godz. 15.00-16.45 (godzina - religia
i godzina – język polski) a potem o godz. 17.15 będzie Msza
św. (niedzielna) dla dzieci i ich rodzin, w pierwszych miesiącach w kościele św. Łukasza (Sint Lucaskerk - Osdorper
Ban 132, 1069 ZR Amsterdam), a po zakończeniu remontu
kościoła św. Pawła wracamy do kościoła Pauluskerk (Pieter
Calandlaan 196, 1069 LA Amsterdam).
Lekcje będą z reguły w soboty przed II i IV niedzielą miesiąca chyba, że będą konieczne zmiany ze względu na wakacje szkolne dzieci czy Święta.

Pierwsze zajęcia w sobotę 8 września.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Szkoła Polskiej Misji Katolickiej „Amsterdam”
prowadzi katechizację i lekcje języka polskiego dla
dzieci w wieku od 5 lat aż do młodzieży w wieku gimnazjalnym. Zajęcia odbywają się w soboty - 2 razy w
miesiącu - w 10-ciu grupach wiekowych.
Dzieci uczą się lepiej mówić, czytać i pisać w języku
polskim i poznają kulturę kraju, z którego pochodzi co
najmniej jeden z ich rodziców. Dla wielu z nich jest to
często jedyna możliwość kontaktowania się z rówieśnikami, którzy mówią lepiej lub gorzej po polsku i
dzięki temu mobilizują się do nauki bądź wyzbywają
kompleksu, że tylko on czy ona „musi” uczyć się tego
języka.
Szkoła to nie tylko nauka języka polskiego, elementów
historii i geografii Polski – to również a może przede
wszystkim katechizacja i udział w Mszach św. Dzieci
w wielu 8-9 lat na lekcjach religii przygotowują się do
spowiedzi i I Komunii świętej (w tym roku – 75 dzieci), a po kilku latach – do sakramentu bierzmowania.

Rodziców dzieci, które w 2018 r. kończą 5 lat prosimy
o zapisanie ich do szkoły w terminie do 20 lipca.
Można (a nawet trzeba) zapisać dzieci starsze, które
dotychczas nie są uczniami naszej szkoły. Ze względów organizacyjnych (podział na grupy, przygotowanie książek i innych materiałów) bardzo prosimy aby
zgłaszać nowe dzieci przed wakacjami letnimi.
Zapisy nowych uczniów i informacje:
- e-mailem na adres Szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl
- formularze można również pobrać u ks. Krzysztofa
po Mszach św. we wszystkich ośrodkach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dzieci, które w tym roku chodziły do szkoły nie trzeba
ponownie zapisywać, są one już naszymi uczniami.
Jeśli kolejne dziecko z rodziny dorosło już do "wieku
szkolnego" (w roku 2018 kończy co najmniej 5 lat) i
po wakacjach dołączy do nas – prosimy poinformować
o tym PRZED WAKACJAMI (najlepiej mailem na adres szkoły).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W okresie wakacji nie będzie sobotnich Mszy św. w Amsterdamie. Najbliższa Msza św. dla dzieci w sobotę 8
września, pamiętajmy jednak, że wakacje to okres, w którym mamy więcej czasu również dla Pana Boga - nie zapominajmy o niedzielnych Mszach św. i codziennej modlitwie.

Szkoła Polskiej Misji Katolickiej *Amsterdam”:
Zajęcia odbywają się w Amsterdamie
w szkole Calvijn met Junior College przy ulicy:
Pieter Calandlaan 3
1065 KH Amsterdam
e-mail Szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl
strona Szkoły:
szkola.pmkamsterdam.nl
strona PMK Amsterdam: www.pmkamsterdam.nl
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O katechizacji w polskich parafiach w Holandii
Uwaga: ponieważ podejście duszpasterskie do zagadnień
wiary różni się w Holandii w zasadniczy sposób od katechezy w Polsce należy wszystkim rodzicom wyjaśnić, że ta sytuacja powstała nie w wyniku naturalnego rozwoju lecz
ogromnego kryzysu wiary w krajach zachodnich począwszy
od lat 60. XX w.
Dlatego rozwiązania tutejsze nie mogą być wzorem dla Parafii Polskiej, która stara się być wierna nauczaniu Kościoła
według wskazań papieży, a wymagania związane z życiem
chrześcijańskim nie mogą zostać umniejszone wskutek pośpiechu, zmęczenia i innych trudności.
Proszę podjąć wysiłek dania dzieciom tego samego dobrego
wychowania religijnego, jakie sami otrzymaliście w domach
i przy parafiach w Polsce, inaczej Wasze dzieci nie będą
więcej dla Was pociechami ale źródłem udręki i kłopotów
domowych.
Trzeba je nauczyć walki o wierność Bogu, jego przykazaniom i nie poddawaniu się ogromnym pokusom świata i samemu być przykładem (to zasadnicza katecheza domowa,
bez której parafialna nie działa!). Dlatego polecam naszą
katechezę także tym dzieciom, które miały już I. Komunię

Św. w parafiach holenderskich ale najczęściej bez większych
wymagań i wprowadzenia w praktykę spowiedzi św. czyli
sakramentu pojednania ustanowionego przez Chrystusa.
Podkreślam, że ta samowolka nigdy nie miała i nie ma zgody Stolicy Apostolskiej i jest wynikiem niepoważnego podejścia do wymagań wiary, a ściślej jej faktycznej utraty przez
liderów lokalnego Kościoła (nie zawsze księży). Możemy i
powinniśmy ten błąd naprawić i pomóc dzieciom znaleźć
sposób faktycznego uwalniania się od zła przez sakramentalne wyznanie grzechów, niezastąpione zresztą dla wszystkich na ziemi. Cała zaś uroczystość I. Komunii Św. ma być
świętym i radosnym przeżyciem na całe życie a nie fajną
imprezą na chwilę.
Jest jeszcze rzecz ogromnej wagi: ucząc dzieci modlitwy w
języku ojczystym rodziców pomagamy im wiązać się z polskością w każdym wymiarze i zabezpieczamy od rozbicia
tożsamości (nie wiem kim jestem i nie cenię tego) oraz zasadniczych błędów życiowych.
Polska jako wychowanie i wartość moralna to ogromna siła,
nie do zastąpienia żadnymi pieniędzmi i wygodami.
( ks. Bartłomiej Małys SChr. – Meterik)


De school van de Poolse Katholieke Missie Amsterdam
organiseert catechese en lessen Poolse taal voor kinderen en
jongeren van alle leeftijdsgroepen, vanaf de leeftijd van 5
jaar tot aan de leeftijd dat men zich voorbereidt op het H.
Vormsel.
Op de school leren de kinderen om beter in het Pools te
spreken, te lezen en te schrijven, en ze maken kennis met de
cultuur van het land waar minimaal een van hun ouders
vandaan komt.
De school biedt echter niet alleen onderwijs in de Poolse
taal, elementen uit de geschiedenis en geografie van Polen,
in de eerste plaats gaat het om godsdienstonderricht en de
mogelijkheid om aan de H. Mis deel te nemen. Als de
kinderen 8-9 jaar oud zijn worden ze tijdens de
godsdienstlessen voorbereid op de biecht en de Eerste H.
Communie (dit jaar zijn dat 75 kinderen), en na een aantal
jaren op het sacrament van het Vormsel.
De lessen vinden op zaterdag plaats, en worden afgesloten

met een H. Mis speciaal voor de kinderen, waaraan zij actief
deelnemen (deze Mis geldt al als zondagsmis).
In het nieuwe schooljaar worden de lessen 2 maal in de
maand gegeven, d.w.z. op elke tweede zaterdag van de
maand van 15:00 tot 16:45 uur (een uur catechese en een
uur Pools taal), en daarna is er om 17:15 uur in de
Pauluskerk (nu tijdelijk in Sint Lucaskerk) een H. Mis voor
de kinderen en hun ouders.
Ouders van kinderen die in 2018 5 jaar worden kunnen hen
inschrijven bij de school tot uiterlijk 20 juli. Ook oudere
kinderen, die nog geen leerlingen van onze school waren,
zijn van harte welkom. Om organisatorische redenen
(indeling in groepen, voorbereiden van boeken en ander
materiaal) verzoeken wij u vriendelijk om nieuwe leerlingen
vóór de zomervakantie op te geven.
Inschrijving en informatie:
per e-mail aan het adres van de school:
szkola@pmkamsterdam.nl



UŚMIECHNIJ SIĘ PODCZAS WAKACJI…
 Ojciec natrafia na artykuł „Pół miliona dolarów za kontrakt piłkarski”, odkłada gazetę i idzie do pokoju syna.
- Co tak ślęczysz nad tymi zadaniami z matmy? Wziąłbyś
lepiej piłkę i poszedł na boisko pokopać z kolegami...
 Ciocia przyniosła Jasiowi prezent – atlas geograficzny.
- Szanuj go, chłopcze, on pochodzi z tych czasów kiedy
jeszcze byłam młoda.
- Ciociu, a czy jest w nim już Ameryka?
 Podczas przyjęcia urodzinowego Jaś podchodzi do mamy i szepcze jej na ucho:
- Mamusiu daj mi pieniądze na kino, bo jak nie to powiem
gościom z czego zrobiłaś pasztet...
 Jaś ogląda swojego nowo narodzonego braciszka.
- No tak, na to nie szkoda pieniędzy! A na nowy rower to
się nie można doprosić!

 - Mamusiu, kto właściwie znosi jaja?
- Kura, syneczku.
- A kogut? – Jaś nie daje za wygraną.
- Nie, kogut nie znosi jaj – tłumaczy matka.
- Tak? A czy on nie chce czy nie potrafi?
 Dentystka włącza maszynę do borowania i mówi do siedzącego w fotelu pacjenta:
– A pamiętasz jak w szkole ciągnąłeś mnie za warkocze?
 Ksiądz pyta Jasia na lekcji religii:
- Co zrobisz gdy ktoś uderzy ciebie w policzek?
- Według nauki Kościoła czy faktycznie?
 - Ciociu, dziękuję za prezent.
- Ależ nie ma za co, moje dziecko!
- Ja też tak myślę, ale mama kazała podziękować...
 Kogut przechodzi obok budki z kurczakami z rożna.
Nagle przystaje, przygląda się i mówi:
– No ładnie, solarium, karuzela, a u nas na wsi taka nuda...
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