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INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM*

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!
Podjęliśmy inicjatywę redagowania gazetki Szkoły PMK
Amsterdam, aby w ten sposób regularnie (zakładamy, że co
miesiąc) informować Państwa o życiu naszej Szkoły.
Gazetka ta będzie wysyłana drogą e-mailową.
Tych z Rodziców, którzy nie dostali jej drogą elektroniczną
prosimy aby przesłali swe adresy na adres naszej Szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl.

W TYM NUMERZE:
Nowy rok szkolny i katechetyczny
Wydarzyło się…
Ogłoszenia i informacje
Szkoła biblijna dla młodzieży i dorosłych (1)
Uśmiechnij się…
Krzyżówka

wrzesień 2010

 grupa E:
(I rok po I Komunii świętej)
religia - p. Hanna Engelmoer
język polski - p. Barbara Głowacka
 grupa F:
(II rok po I Komunii świętej)
religia - p. Hanna Engelmoer
język polski - p. Barbara Louwerse
 grupa G:
(III rok po I Komunii świętej)
religia - p. Barbara Głowacka
język polski - p. Barbara Louwerse
 grupa H:
(IV rok po I Komunii świętej)
religia - ks. Krzysztof Obiedziński
język polski - p. Beata Moeijes

NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY:

 grupa J:
(młodzież - przygotowanie do bierzmowania)
religia - ks. Krzysztof Obiedziński
język polski - p. Beata Moeijes

Zajęcia będą się odbywać w Amsterdamie
w szkole Nova College przy ulicy:

PLAN ZAJĘĆ W ROKU 2010/11:

Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT Amsterdam
(ok. 3 km od kościoła Pauluskerk)
W nowym roku będziemy prowadzić
zajęcia w 10 grupach:
 grupa A:
(dzieci, które w roku 2010 kończą co najmniej 5 lat)
religia i język polski - p. Anna van Vloten
 grupa B:
(dzieci, które w roku 2010 kończą co najmniej 6 lat)
religia - p. Irena Ostaszewska
język polski - p. Renata Boutros
 grupa C:
(dzieci, które w roku 2010 kończą co najmniej 7 lat)
religia - p. Irena Ostaszewska
język polski - p. Renata Boutros
 grupy D1 i D2:
(dzieci, które w roku 2010 kończą co najmniej 8 lat)
bezpośrednie przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św.
w maju 2011
religia - p. Ewa Dudek
język polski - p. Maria Kavelaars

11, 25
9, 16
13, 27
4, 11
8, 22
5, 12
12, 26
9, 16
7, 14
4, 11

września
października
listopada
grudnia
stycznia
lutego
marca
kwietnia
maja
czerwca

początek zajęć – godz. 15.00
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NAUCZYCIELE W SZKOLE PMK AMSTERDAM:
Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.
 (0297) 331 678
 k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl
Renata Boutros
 (020) 691 64 78
Ewa Dudek
 (023) 562 47 08
 ewa.dudek@pmkamsterdam.nl
Hanna Engelmoer
 (020) 445 64 67
 hanna_engelmoer@hotmail.com
Barbara Głowacka
 0 626 997 317
 barbaragrzenia@gmail.com
Maria Kavelaars
 (072) 533 65 11
 k.kavelaars@quicknet.nl
Barbara Louwerse
 (023) 890 55 65
 barbara_louw@o2.pl
Beata Moijes
 beata1967@hotmail.com
Irena Ostaszewska
 (020) 670 28 17
Anna van Vloten
 (023) 525 60 46
 0 645 634 568
 annavanvlo@gmail.com

WYDARZYŁO SIĘ…
100 lat temu po raz pierwszy wykonano „Rotę”
„Rota” Marii Konopnickiej powstała w pierwszych latach
XX wieku pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Muzykę do niej napisał Feliks
Nowowiejski.
Pieśń ta została po raz pierwszy wykonana publicznie 15
lipca 1910 na uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie zorganizowanej w rocznicę 500lecia bitwy pod Grunwaldem. Połączonymi chórami z całej Polski dyrygował kompozytor.
W tym roku minęło 100 lat od tego dnia.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rota była kontrkandydatem Mazurka Dąbrowskiego do określenia mianem
hymnu narodowego.
ROTA
słowa:
Maria Konopnicka
muzyka: Feliks Nowowiejski
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.

Nie damy by nas zniemczył wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił!
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę
W Ojczyzny imię i w jej cześć
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Pozwolę sobie na koniec na odrobinę „prywaty”: pewnego
razu w liceum nasza wspaniała polonistka poprowadziła
lekcję, której nie było w tamtych czasach w programie –
opowiedziała nam o „Rocie”.
Zakończyła mniej więcej w taki sposób: układającym programy szkolne wydawało się, że „Rota” jest pieśnią religijną
i dlatego nie ma sensu by się nią zajmować lecz jest to
przede wszystkim utwór patriotyczny i daję wam zadanie
byście się go nauczyli a w przyszłości nauczyli wasze dzieci… Bardzo mądrą była ta nasza „pani profesor”…
oprac. Ewa Dudek

WRZESIEŃ
Wrzesień zawsze będzie mi sie kojarzył z wojną, która zebrała obfite żniwo.
Polska inteligencja była masowo aresztowana przez gestapo
i wywożona do różnych obozów zagłady lub - jak to hitlerowcy nazywali - do obozów przymusowej pracy.
06.11.1939 gestapo aresztowało profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, wywożąc ich do obozu w Sachsenhausen.
Tragedia jaka dokonała sie w tamtym czasach odbiła sie w
twórczości pisarzy i poetów.
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszczy i ruin świętych
Jak z grzechów naszych, win przeklętych:
Niech będzie biedny ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.
Ziemi, gdy z martwych sie obudzi
I brzask wolności ja ozłoci.
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci.
A kiedy lud na nogi stanie,
Niechaj podniesie pięść żylasta,
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Daj pracującym we władanie
Plon pracy ich we wsiach i miastach.
Julian Tuwim "Modlitwa"
Jeśliś słowa moje czytać zaczął,
Dokończ. Pisałem je podczas straszliwej
Wojny, która mi dom zabrała i przyjaciół
I wiem: zostanę pozgonny, lecz żywy.
Poznasz mój smutek, lecz wiedz także o tym
Żem wierzył w życie, jak wierzę w swą rękę
Piszącą, mowy władałem obrotem,
Dla prawdy miałem oczy nieuległe.
Mieczysław Jastrun „List w przestrzeń"

oprac. Beata Moeijes
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
 Uroczysta Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny i
katechetyczny w sobotę 11 września w kościele św. Pawła
(Pauluskerk) o godz. 17.15. Tego dnia prosimy by uczniowie po lekcjach zabrali na tę Mszę św. swoje przybory
szkolne, pod koniec Mszy św. ksiądz nam je poświęci.
 W sobotę 11 września będzie dodatkowy ksiądz i dlatego
podczas lekcji religii, przed Mszą św. i podczas Mszy św.
będzie możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi.
 Rodziców dzieci z grup komunijnych (D1 i D2) prosimy
w sobotę 11 września po Mszy św. na krótkie spotkanie.
 Wierzymy, że będziemy robić wszystko aby dzieci w
miarę możliwości uczestniczyły we wszystkich zajęciach.
W przypadku choroby czy innego ważnego powodu prosimy aby o nieobecności powiadomić prowadzących zajęcia.
 Poprzez katechizację pragniemy Państwu pomóc w religijnym wychowaniu Państwa „Pociech”. Wiemy, że to jednak nie zastąpi wspólnej modlitwy czy coniedzielnej Mszy
świętej. W soboty po lekcjach zapraszamy na Msze św. do
kościoła Pauluskerk. Jest to już liturgia niedzielna przygotowywana z dziećmi i dla nich. W pozostałe niedziele możemy skorzystać z Mszy św. w jednym z ośrodków naszej
Misji lub w lokalnych parafiach holenderskich.
 Również w tym roku dzieci będą otrzymywać naklejkipamiątki Mszy św. Od weekendu 11/12 września do czerwca naklejki będą rozdawane po Mszach św. w Amsterdamie.
Dzieci, które były na Mszach świętych w innych kościołach
będą mogły otrzymać naklejki będąc na Mszy św. w Amsterdamie.
 Proszę zwrócić uwagę, że na stronie naszej parafii pod
zakładką „Czytelnia” znajdują się czytania mszalne „na dzisiaj”, zachęcamy więc też do tej formy kontaktu ze Słowem
Bożym.

Msze św. we wrześniu w PMK Amsterdam:
Amsterdam
1069 LA Amsterdam (NH)
Pieter Calandlaan 196
w pierwszy piątek miesiąca 3.09. o godz. 19.00
w każdą niedzielę o godz. 12.00
w soboty 11 i 25.09. o godz. 17.15

Aalsmeer
1431 ES Aalsmeer (NH)
Stommeerweg 15
w każdą niedzielę o godz. 14.30
Beverwijk
1941 EG Beverwijk (NH)
Breestraat 93
w II i IV niedzielę miesiąca – 12 i 26.09. o godz. 08.30
Hem
1607 CN Hem (NH)
Hemmerbuurt 142
w I i III niedzielę miesiąca – 5 i 19.09 0 godz. 09.30
Nieuw-Vennep
2153 BA Nieuw-Vennep (NH)
Sint Anthoniusstraat 15
w II i IV niedzielę miesiąca – 12 i 26.09 o godz. 10.00
’t Zand
1756 AE ‘t Zand (NH)
Keinsmerweg 1
w każdą niedzielę o godz. 17.30
Almere
1334 AA Almere (FL)
Staalstraat 9
w I sobotę miesiąca 4.09. o godz. 19.15
zob.: www.pmkamsterdam.nl

WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI:
CHRZĄSZCZ
Trzynastego, w Szczebrzeszynie
chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie:
- Cóż ma znaczyć to tarzanie?!
Wezwać trzeba by lekarza,
zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie,
że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł niezmieszany:
- Przyszedł wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały,
teraz będą się tarzały.
CZYŻYK
Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek,
po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła boczkiem.
MUSZKA
Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki
- różdżką nóżki czarowała,
lecz wciąż nóżki czarne miała.
- Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki
i unurzaj w różu nóżki!
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SZKOŁA BIBLIJNA
Numer 1

Katechezy biblijne dla młodzieży i dorosłych

wrzesień 2010

Będziesz Biblię nieustannie czytał ...
Nigdy się z nią nie rozstaniesz ...
A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania,
że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu,
są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi ...

(Roman Brandstaetter)

Katechezy biblijne?
Słowami Romana Brandstaettera pragnę rozpocząć cykl katechez biblijnych dla młodzieży i dorosłych.
Jedyna Księga - przetłumaczona na wszystkie języki świata, stanowiąca podstawę przede wszystkim naszej wiary
lecz też i naszej kultury.
Nazywamy ją "Księgą”, ale jest to właściwie cała biblioteka, zawierająca łącznie 73 księgi - 46 z nich tworzy Stary
Testament (protestanci uznają jedynie 39) a 27 - Nowy Testament. Okres spisywania tych ksiąg jest dłuższy niż cała
historia polskiej literatury.
Niestety, jest to jednym z głównych
zaniedbań nas - katolików, że żywe
Słowo Boga, jakim jest Biblia jest
nam tak mało znane. W większości wypadków ograniczamy się do wysłuchania
czytań biblijnych podczas Mszy Świętej, wychodząc jednak z kościoła raczej nie staramy się zapamiętać co zawierały usłyszane tego dnia teksty biblijne. Wracamy do domów, a Słowo Boże zostawiamy w kościele do następnego razu.
Tłumaczeniem, wyjaśnianiem Słowa Bożego zajmuje się
ksiądz podczas homilii, ten zaś cykl katechez ma na celu
przybliżenie "ludzkiej warstwy" Biblii. Opowiemy sobie
kiedy i w jakich okolicznościach powstawały księgi biblijne; co to znaczy, że Pismo Święte jest natchnione i dlaczego te a nie inne księgi wchodzą w skład Pisma Świętego.
Ponadto zajmiemy się niektórymi trudniejszymi wątkami
biblijnymi i wyjaśnimy sobie znaczenie niektórych symboli
zaczerpniętych z Biblii.
Każda katecheza zawierać będzie kilka części:
 "ludzka" część Biblii - czyli wiadomości o powstawaniu i rozwoju ksiąg biblijnych, o ustaleniu kanonu Pisma świętego i wyjaśnienie sprawy natchnienia
 dzieci na lekcjach religii zaznajamiają się z wybranymi tekstami biblijnymi i dlatego chciałabym też w
ramach katechezy dorosłych poruszyć te same treści,
które omawiamy z dziećmi
 wskazówki praktyczne dotyczące różnych metod czytania Pisma świętego - dziś o czytaniu "z ołówkiem w
ręku"
 pytania zadawane Księdze - będą to próby odpowiedzi
na pytania, które nasuwają nam się gdy czytamy Biblię. A może będą to pytania o tematyce biblijnej,

które zadają nam nasze dzieci, a my mamy wątpliwości jaką dać odpowiedź?
Tych z Państwa, którzy pragnęliby uzyskać odpowiedź na
pytania czy wątpliwości związane z Biblią proszę o dostarczenie lub przesłanie pytań księdzu, umieszczając na kartce
dopisek "Szkoła biblijna".
Z dostępnych na polskim rynku wydań Biblii polecam "Biblię Tysiąclecia" wydaną przez księży pallotynów (zarówno całość jak i jedynie Nowy Testament) oraz 3 opasłe tomy "Biblii Poznańskiej". W "Biblii Tysiąclecia" u dołu
strony znajdują się krótkie komentarze tłumaczące dany
fragment lub wskazujące na inne teksty biblijne, wyjaśniające dany zwrot czy urywek tekstu. Komentarze te gorąco
uwadze Państwa polecam. "Biblia Poznańska" zawiera
znacznie bardziej rozbudowane komentarze (często obszerniejsze od samego tekstu), polecam więc to wydanie dociekliwym.
Niech katechezy te będą pogłębieniem naszych spotkań ze
Słowem Bożym podczas liturgii Mszy świętej, a także zachętą do jak najczęstszego zaglądania do tej Jedynej Księgi.

Czytanie Biblii z ołówkiem w ręku
Swego czasu zaproponowano
mi, 14-letniej wówczas dziewczynie spotkania z Nowym Testamentem "z ołówkiem w ręku". I wtedy to w mojej
wszystkowiedzącej (jak mi się
wówczas wydawało) głowie
pojawiło się pytanie: czy to jest
możliwym, by we fragmentach Pisma świętego było coś
niezrozumiałego? Przecież teksty Biblii towarzyszą nam od
kołyski, są takie jasne i proste. A jednak ...
Czym więcej upływa lat, tym lepiej widzę ile pytań kryje w
sobie ta Księga.
Na czym polega więc ten sposób czytania Biblii?
W trakcie czytania stawiam na marginesie, tam gdzie widzę
taką potrzebę, jeden z trzech znaków:
? - gdy danego zwrotu czy fragmentu nie rozumiem,
! - gdy ten tekst mnie w jakikolwiek sposób zachwycił,
 - gdy widzę, że dane słowa Biblii skierowane są specjalnie do mnie.
Warto wracać do tych naszych "znaczków" na marginesie
Biblii. Być może, gdy będę czytać ten sam tekst po raz kolejny, dopiszę nowe znaczki, może skreślę niektóre znaki
zapytania - bo przeczytany innego dnia fragment biblijny
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udzielił mi niespodziewanie odpowiedzi na posiadane wtedy wątpliwości ...
Wydaje mi się, że z Biblią jest tak jak ze szczoteczką do
zębów - każdy powinien mieć własny egzemplarz. Bo to
jest mój "pamiętnik", zawierający ślady rozmów z Panem
Bogiem i samą sobą.
Im bardziej "zabazgrane" jest moje Pismo święte, tym gorętszym jest moje "wadzenie" się z Panem Bogiem. Bo Biblia jest jak Bóg ...

O tekście Pisma Świętego ...
Słowo Biblia pochodzi od greckiego Biblion - zwój papirusowy.
Papirus nie był jednak jedynym materiałem, który w starożytności wykorzystywano do pisania.
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Chrystus, będąc w synagodze w Kafarnaum, po odczytaniu fragmentu Biblii "zwinął" Księgę (a nie "zamknął"). Zwoje wykorzystywane w
liturgii żydowskiej były zawsze zwojami skórzanymi. Ponadto jako materiał pisarski wykorzystywano wynaleziony
w III/II wieku przed Chr. pergamin oraz tabliczki drewniane i gliniane. Zastanawia fakt, że Żydzi nie pisali na skale
(co było znane w krajach ościennych). Wiązało się to być
może z obawą przed naśladowaniem kamiennych tablic
przymierza.
Na tabliczkach kamiennych czy glinianych pisano rylcami,
na materiałach miękkich piórami umoczonymi w atramencie czy tuszu.
Papier zaś jest wynalazkiem stosunkowo młodym - pochodzi z IX wieku.

Tekst biblijny został spisany w trzech językach  hebrajskim (większość ksiąg Starego Testamentu)
 aramejskim (który był językiem ojczystym Pana Jezusa)
 greckim (2 księgi Starego Testamentu i cały Nowy Testament)
Warto w tym miejscu przypomnieć, że językiem świata hellenistycznego (IV w. przed Chr. - V w. po Chr.) była właśnie greka, nie łacina.
Zbiór ksiąg Starego Testamentu formował się przez okres
ponad tysiąca lat, zanim otrzymał ostateczny kształt w II
wieku przed Chr. W przypadku Nowego Testamentu okres
ten był znacznie krótszy.
Nie zachowały się do naszych czasów żadne oryginały
tekstów biblijnych.
Najstarszy jednak posiadany w tej chwili fragment Nowego
Testamentu pochodzi z około 130 roku - dla porównania:
najstarsza księga Nowego Testamentu - 1 List do Tesaloniczan powstał w roku 52, a najpóźniejsza - Apokalipsa św.
Jana - ok. roku 100. O szczegółach jednak powstawania
ksiąg biblijnych dowiemy się w następnym numerze.
oprac. Ewa Dudek

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa
św. Hieronim


UŚMIECHNIJ SIĘ …
 - Bolku, jak nazywał się Chrobry?
- Nie wiem.
- No, przecież tak jak ty!
- Nowak?!
 - Mamusiu, dlaczego ty się malujesz?
- Żeby, synku, ładnie wyglądać.
- Mamusiu, a kiedy to zacznie działać?
 - Tatusiu, czy potrafisz pisać z zamkniętymi oczami?
- Oczywiście, synku.!
- To podpisz mój raport ze stopniami...

 - Nie rozumiem - mówi nauczyciel - jak jeden człowiek
może zrobić tyle błędów.
- Wcale nie jeden, pomagali mi brat i siostra - odpowiada
Jasio.
 - Tatusiu, ta trąbka, którą w tym roku przyniósł mi święty Mikołaj to jest najlepszy prezent, jaki dostałem w życiu!
- Dlaczego?
- Bo babcia mi daje codziennie 5 euro bym nie trąbił w
dzień, a dziadek 10 bym nie trąbił wieczorem!
 Nauczycielka do Jasia:
- Jasiu, czemu się spóźniłeś?
- Bo na przystanku jakaś staruszka zgubiła 100 euro...
- Rozumiem, że pomagałeś szukać?
- Nie! Stałem na tej stówce!

 - Ciociu, dziękuję za prezent.
- Ależ nie ma za co, moje dziecko!
- Ja też tak myślę, ale mama kazała podziękować...

 - Nie wiem, kim mam być: malarzem czy poetą?...
- Radzę ci zostać malarzem.
- Czy widziałeś jakiś z moich obrazów?
- Nie, ale czytałem jeden z twoich wierszy!

 - Mamo, choinka się pali! – woła Jaś z pokoju do matki
zajętej w kuchni.
- Choinka się świeci, a nie pali – poprawia matka.
Za chwilę chłopiec krzyczy:
- Mamo, firanki się świecą!

 - Dlaczego Jasiu, chcesz zapisać się do chóru?
- Bo moja mama mówi, że bardzo pięknie śpiewam.
- To za mało - stwierdza kierownik chóru - przynieś jeszcze
zaświadczenie od sąsiadów.

 Przybiega Jaś na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

 Siedmioletni chłopiec dzwoni do sąsiadki.
- Proszę pani, czy nie przeszkadzam, gdy ćwiczę gamy na
fortepianie?
- Oczywiście, że przeszkadzasz.
- Proszę, niech pani powie to mojej mamie.
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Pod koniec roku szkolnego 2009/2010 uczniowie z grupy F mieli za zadanie opracować krzyżówkę
na podstawie wiadomości zdobytych w ciągu roku.
W tej gazetce umieszczamy krzyżówkę przygotowaną przez waszego kolegę Dominika Olivier.
Rozwiązując ją możecie sprawdzić swoje wiadomości (i rodziców też) !

Prace przyślijcie do 25 września włącznie na adres e-mailowy naszej szkoły. Można też oddać na kartce p. Marii – nauczycielce języka polskiego w grupach D.
Wśród tych, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę wylosujemy 3 nagrody.
Nazwiska zwycięzców znajdziecie w październikowym numerze naszej gazetki .
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