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Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

czerwiec 2011

 Na stronie:
http://www.johnlouwerse.nl/bierzmowanie.htm są dostępne
miniaturki zdjęć z bierzmowania w Amsterdamie (12.06) z
informacją w jaki sposób można je zamawiać.
 Na stronie: http://www.johnlouwerse.nl/groepen.htm są
dostępne zdjęcia z zakończenia roku szkolnego (11.06).
Zdjęcia są oryginalnej wielkości, można więc je samodzielnie ściągnąć i wydrukować.
( Wskazówka: jeśli ktoś zobaczy w tym katalogu zeszłoroczne zdjęcia – oznacza to, że w pamięci Państwa komputera znajdują się
jeszcze stare dane – proszę wyczyścić ją używając kombinacji klawiszy [Ctrl] [F5] )

Za kilka dni kalendarzowe lato. Choć w szkole holenderskiej jeszcze miesiąc musimy czekać na upragnione wakacje
– w miniony weekend 217 uczniów naszej Szkoły zakończyło tegoroczne zajęcia.
Pamiętajmy, że wakacje to okres, w którym mamy więcej
czasu również dla Pana Boga - nie zapominajmy o niedzielnych Mszach św. i codziennej modlitwie.
( grupa A )

W TYM NUMERZE:
W czerwcu...
Ogłoszenia i informacje
Szkoła biblijna dla młodzieży i dorosłych (10)

W CZERWCU …
Nazwa miesiąca pochodzi od słowa czerw oznaczającego
larwę pszczoły. Inne źródła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę koloru czerwonego od owada czerwca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik do tkanin i zbierano w
czerwcu na korzeniach rośliny czerwiec trwały.

( grupa B )

Przysłowia związane z czerwcem:
 czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące
 czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, często naśladuje
 czerwiec stały, grudzień doskonały
 gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje
 od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy
 pełnia czerwcowa – burza gotowa
 w czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze

( grupa C )

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
 Na stronie http://www.johnlouwerse.nl/komunia.htm są
dostępne miniaturki zdjęć z komunijnej Mszy św. w Amsterdamie (22.05) z informacją w jaki sposób można je zamawiać.

( grupy D1 i D2 )
NASZA SZKOŁA

1

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) w naszej parafii jest przeniesiona na niedzielę 26
czerwca. Tego też dnia zakończymy Biały Miesiąc dzieci
komunijnych.

( grupa E )

 Boże Ciało: w Amsterdamie
po Mszy św. o godz. 12.00 wyruszy Procesja Eucharystyczna dookoła kościoła. Dzieci pierwszokomunijne (i nie tylko) zapraszamy do sypania kwiatów przed
Panem Jezusem by w ten sposób
oddać Jemu cześć. Prośba do
mam – aby na ten dzień przygotować płatki kwiatów, koszyczek
na szyję i odświętny strój dla
dziecka.
 Naklejki – pamiątki Mszy św. otrzymamy po raz ostatni
w tym roku w niedzielę 19 czerwca. 26 czerwca – rozdanie
nagród dzieciom, które dzielnie zbierały te pamiątki Mszach
świętych.

( grupa F )

( grupa G )

 WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY:
„Jaki piękny świat stworzył Pan Bóg!”
Już niedługo wakacje. Zapewne zwiedzimy wiele ciekawych miejsc, zobaczymy po raz kolejny jak piękny jest
świat. Ogłaszamy kolejny konkurs dla dzieci: czekamy na
zdjęcia, które pokażą jaka piękna może być natura. Nie
chodzi o budowle czy ludzi lecz o przyrodę – np. piękna
góra, las, wschód słońca czy strumień lub też nieznany nam
dotąd ptak. Proszę wybrać najładniejsze zdjęcie „z przyrodą” tegorocznych wakacji i przesłać je na adres szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl.
Na zdjęcia czekamy do końca wakacji czyli do 5 września.

Nowy rok szkolny i katechetyczny
2011 / 2012
 Dzieci, które w tym roku chodziły do szkoły nie trzeba
ponownie zapisywać, są one już naszymi uczniami.

( grupa H )

 Jeśli kolejne dziecko z rodziny dorosło już do "wieku
szkolnego" (w roku 2011 kończy co najmniej 5 lat) i po wakacjach dołączy do nas – prosimy poinformować o tym
PRZED WAKACJAMI (najlepiej mailem na adres szkoły).

 Rodziców dzieci, które w 2011 r. kończą 5 lat prosimy

( grupa J )

 Dzieci pierwszokomunijne przeżywają swój BIAŁY
MIESIĄC: w soboty/niedziele i święta do niedzieli 26
czerwca włącznie przyjeżdżają na Msze św. do Amsterdamu
czy innych ośrodków naszej Misji w strojach komunijnych
– są przygotowane w kościele specjalne miejsca dla nich.
Zapraszamy oczywiście również dzieci, które były u I Komunii św. w Polsce.

o zapisanie ich do szkoły w terminie do 25 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 pobrać u ks. Krzysztofa po Mszach
św. we wszystkich ośrodkach
 Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym w sobotę
10 września o godz. 1500.
 W okresie wakacji nie będzie sobotnich Mszy św. w
Amsterdamie. Najbliższa Msza św. dla dzieci w sobotę 10
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.
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Katechezy biblijne dla młodzieży i dorosłych

czerwiec 2011

Człowieka bowiem nie można
do końca zrozumieć bez Chrystusa.
A raczej: człowiek nie może
siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć ani kim jest,
ani jaka jest jego właściwa godność,
ani jakie jest jego powołanie
i ostateczne przeznaczenie.
Nie może tego wszystkiego zrozumieć
bez Chrystusa.
(Jan Paweł II - Warszawa 1979)

I bez Chrystusa nie zrozumiemy Ewangelii ...

Bez Niego nie zrozumiemy tych Ksiąg - jak nam się wydaje
- najbardziej nam znanych, do których przyzwyczailiśmy
się, na które niejako już "uodporniliśmy się". Bez połączenia z osobą Chrystusa prawdy wiary zawarte w Ewangeliach
to nieprzydatna nikomu martwa abstrakcja, wskazówki moralne staną się jedynie zbiorem niezrozumiałych czy wręcz
znienawidzonych przepisów, obrzędy mają sens jedynie
wówczas gdy dotyczą osoby, z którą jesteśmy związani
przyjaźnią, a historia życia Jezusa będzie fascynującą gdy
będzie to dla mnie opowieść o życiu przyjaciela, w innym
przypadku będzie to tak jak oglądanie fotografii obcych mi
ludzi. I dopiero gdy to, co znajdujemy w Ewangeliach połączymy z osobą Jezusa, to nabiera sensu i moralność, i nauka
i ceremonie.

A czy Ewangelie to przede wszystkim Księgi? Słowo
"ewangelia" pochodzi z języka greckiego i oznacza, jak
wiadomo, "dobrą nowinę". Słowo to - początkowo o cha-

rakterze świeckim, z biegiem czasu nabrało znaczenia religijnego.
Na początku Swego nauczania Jezus wołał: Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,14) ale wtedy jeszcze
żadna spisana Ewangelia nie istniała. Do czego nawoływał
więc Jezus? Do uwierzenia w Dobrą Nowinę o tym, że Królestwo Boże jest blisko.
A św. Paweł - autor listów spisanych jeszcze przed powstaniem czterech Ewangelii przypominał koryntianom: Przypominam, bracia Ewangelię, którą wam głosiłem (...), przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus
umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem ... (1 Kor 15,1-4)
Tłumacząc dosłownie oryginał grecki może zamiast "zmartwychwstał" lepiej byłoby powiedzieć "jest zmartwychwstały". Nie tyle bowiem umarł, zmartwychwstał i odszedł do
nieba, ale Paweł i pierwsi chrześcijanie właśnie doświadczali, że Chrystus jest zmartwychwstały - i jako taki przebywa
z nimi. Gdy św. Paweł znalazł się w więzieniu, wytłumaczono na czym polegała jego wina: chodziło "o jakiegoś
zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje" (Dz 25,
19)

Takie właśnie było odczucie pierwszych chrześcijan : Jezus
żyje (nie tyle - kiedyś, w przeszłości zmartwychwstał ale
teraz żyje).
I jeszcze jedna bardzo ważna prawda zawarta we wspomnianym liście św. Pawła, pozwalająca nam lepiej zrozumieć klimat, w jakim powstawały cztery Ewangelie: pisze
Paweł, że Chrystus "zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie
z Pismem" (1 Kor 15,4). A my podczas niedzielnych Mszy
świętych mówimy w Credo "I zmartwychwstał trzeciego
dnia jak oznajmia Pismo". Czy oba teksty mówią o tym
samym? Chyba tłumaczenie Credo nie jest zbyt szczęśliwe
gdyż nie oddaje tego, o czym mówił św. Paweł. Zaglądałam
do Katechizmu Kościoła Katolickiego by sprawdzić jak ten
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zwrot tam jest wytłumaczony, lecz Katechizm nie zajmuje
się wersją Credo, odmawianą podczas Mszy świętej, lecz
"Wierzę w Boga", zawierającym zdanie "zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał". Jak natomiast rozumie
swoje słowa św. Paweł? Zgodnie z Pismem to zgodnie z
tym, co było dla niego Pismem czyli zgodnie ze Starym Testamentem.
Pisze Paweł, że "Chrystus zmartwychwstał ...". Dla nas Chrystus
jest jakby drugim imieniem Jezusa i nie zwracamy na to większej
uwagi czy tekst biblijny mówi o
Jezusie, o Jezusie Chrystusie czy
o Chrystusie. Dla św. Pawła było
to jednak bardzo istotnym. Dla
niego "christos" to był Mesjasz.
Jezus to nie tylko zwykły człowiek, który umarł ale św. Paweł
mówi, że umarł Mesjasz. Mesjasz umarł ludzką, straszną śmiercią. Za nasze grzechy.
Chrystus umarł zgodnie z Pismem. Nie oznacza to, że autorzy Starego Testamentu dokładnie wiedzieli w jaki sposób
On umrze. Prorocy nie byli jasnowidzami. Mówili wprawdzie o przyszłości lecz nie domyślali się całej doniosłości,
całej głębi tego, co głosili. Chrystus umarł zgodnie z odwiecznym Prawem Bożym, które objawia się nam w Piśmie.
Zanim więc nastąpiła redakcja znanych nam dziś Ewangelii
doświadczano najpierw obecności zmartwychwstałego
Chrystusa, na Jego życie i śmierć patrzono w kontekście Pisma czyli Starego Testamentu i zmartwychwstania, a
wszystko to działo się we wspólnocie Kościoła.

Jak Księgi te powstawały?

Jezus niczego nie spisywał (jedyna wzmianka o tym, że Pan
Jezus cokolwiek pisał zawarta jest w Ewangelii wg św. Jana
w rozdziale 8, gdy On zanim udzielił odpowiedzi faryzeuszom, którzy przyprowadzili do niego kobietę pochwyconą
na cudzołóstwie, pisał najpierw palcem po ziemi), nie notowali niczego na bieżąco Jego uczniowie, a przed Swoim
odejściem Jezus nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie ...
Gdybyśmy dziś przeżyli spotkanie z Jezusem, zapewne jak
najszybciej chcielibyśmy je utrwalić, robilibyśmy notatki,
zdjęcia, nagrywalibyśmy filmy. Uczniowie Jezusa rozumowali jednak inaczej, byli po pierwsze przekonani, że czas
powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię jest bardzo bliski, po
drugie pisanie o wydarzeniach z życia Jezusa nie wydawało
się koniecznym również dlatego, że żyli jeszcze świadkowie
tych wydarzeń. Po trzecie wreszcie wszystko to miało miejsce w świecie Bliskiego Wschodu, w którym bardzo żywa
była jeszcze tradycja ustna.
Po co i dla kogo spisano Ewangelie? Gdy tego pytania sobie
nie postawimy i na nie nie znajdziemy odpowiedzi to mo-

żemy natrafić na wiele nieścisłości, które wydają nam się co
najmniej dziwnymi.
Na pierwsze pytanie: po co? św. Jan odpowiada tak: "abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego" (J 20, 31). Ewangelia
więc to nie relacja dziennikarska o wydarzeniach, które miały miejsce 2 tysiące lat temu. Ewangelistów nie tyle interesowała precyzja opisów ile przedstawienie sensu opisywanych wydarzeń. Już w przypadku Ksiąg Starego Testamentu
zwracaliśmy uwagę na to, że wiele błędów w rozumieniu
tekstów biblijnych brało się z tego, że nie rozróżniano występujących w nich gatunków literackich, że szukano w nich
tego, czego tam nie ma i nigdy nie było. Przez wiele lat zastanawiano się na przykład jak to jest możliwym by świat
został stworzony w ciągu sześciu dni - a zastanawiano się
dlatego, że uważano, iż opis stworzenia świata jest opisem
historycznym.
A dla kogo pisane są Ewangelie? Zarówno dla ludzi żyjących w tamtych czasach jak i dla nas. A każdy z czterech
Ewangelistów miał inną wizję dotarcia do adresatów dlatego
ta sama nauka Jezusa Chrystusa została przekazana w czterech "wersjach": - według św. Mateusza
- według św. Marka
- według św. Łukasza i
- według św. Jana.
Na koniec jeszcze przypomnienie - na jakiej podstawie właśnie te księgi, które mamy w Biblii, a nie inne - być może
równie budujące - do niej należą? O tym, które księgi
wchodzą w skład Pisma świętego dowiadujemy się z urzędowych pouczeń Kościoła. Choć katalogi ksiąg biblijnych
znane były dosyć wcześnie, to jednak formalny dekret, zawierający dokładny spis Ksiąg wchodzących w skład Biblii
pojawił się dopiero w XVI wieku, a dokładnie podczas
trwania Soboru Trydenckiego w 1546 roku.

... Lektura Biblii wymaga ciągłej pracy nas sobą, a dokładniej: pracy nad dokształcaniem religijnym własnego umysłu.
Praca ta jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, a jej zaniedbywanie - długotrwałe i zawinione - jest po prostu jednym z grzechów głównych, czyli grzechem lenistwa w służbie Bożej. (...) Warto postawić sobie od czasu do czasu pytanie: czy moje spojrzenie na Biblię zmieniło się cokolwiek
od pierwszej Komunii Świętej, katechizacji na poziomie
szkoły podstawowej albo nawet szkoły średniej, zwłaszcza
jeśli od tego czasu upłynęło już trochę lat. Może się okazać,
że brak mi często nie tyle wiedzy specjalistycznej, lecz zasobu wiadomości, które dla ludzi mojej epoki stanowią zaledwie elementarz w zakresie formacji biblijnej.
( bp K.Romaniuk )


oprac. Ewa Dudek

Szkoła Polskiej Misji Katolickiej *Amsterdam”:
Zajęcia odbywają się w Amsterdamie
w szkole Nova College przy ulicy:
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT Amsterdam
(ok. 3 km od kościoła Pauluskerk)
e-mail Szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl
strona Szkoły:
szkola.pmkamsterdam.nl
strona PMK Amsterdam: www.pmkamsterdam.nl
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