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INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM*

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!
Rozpoczęliśmy kolejny rok naszej wspólnej pracy, zobaczmy co nam on przyniesie.

styczeń 2011

Owieczek pilnował w pustynnym upale,
posiłki szykował, nie lenił się wcale.
W ciesielskim warsztacie miał nieraz zajęcie,
pomagał tam tacie, pracował zawzięcie.
A gdy po dniu całym do snu się sposobił,
był bardzo szczęśliwy, że tak wiele zrobił.
Czy też pomagacie? Czy może psocicie?
Spróbujcie iść razem z Jezusem przez życie!
( Magdalena Kuczyńska, Z alfabetem religijnym na ty! )

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:

Nazwa STYCZEŃ pochodzi od słowa „tyki”, które w tym
czasie sporządzali gospodarze lub od „styku” z uwagi na to,
że miesiąc ten występuje na przełomie roku.

W TYM NUMERZE:
W styczniu...
Ogłoszenia i informacje
Szkoła biblijna dla młodzieży i dorosłych (5)
Ćwiczenia biblijne dla dzieci
„A bo to było tak...” – z historii naszej Szkoły (cz.1)

W STYCZNIU …
Przysłowia związane ze styczniem:
 Gdy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.
 Jeśli styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.
 Gdy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje.
 Styczeń mroźny i biały zwiastuje letnie upały.
 Jeśli trawa w styczniu nie zmarznie, to w sierpniu się
spali.
 Gdy styczeń burzliwy ze śniegiem, lato burzliwe z deszczami.

J jak JEZUS
Gdy Jezus był dzieckiem, jak wy moi mili,
pomagał rodzicom w każdej wolnej chwili.

 W niedzielę śpiewając „Jak miła ta nowina”... wyrażaliśmy naszą radość po decyzji Papieża Benedykta XVI o zaplanowanej na 1 maja beatyfikacji
Jana Pawła II. Wykorzystajmy nadchodzące miesiące do przybliżenia
nam samym i dzieciom Jego postaci.
Opowiedzmy im o naszych wyjazdach „na Papieża”, o naszych z Nim
spotkaniach, o atmosferze tamtych
dni, których dzieci nie znają...
Niech to będzie naszym przygotowaniem się do dnia beatyfikacji.
W każdym numerze gazetki znajdziemy zadania dla dzieci o
Janie Pawle II. Dziś – pytania. Na poprawne odpowiedzi
czekamy do niedzieli 6 lutego włącznie.
Wskazówka: dzieci od grupy D otrzymały kiedyś płytę CD z
ćwiczeniami. Proszę zajrzeć na tę płytę...
Jeśli ktoś z jakiegoś względu tej płyty nie posiada – proszę
się zgłosić.
 Naklejki - pamiątki Mszy świętej: w najbliższy weekend
(22-23 stycznia) dzieci otrzymają ostatnie naklejki z Mszy
św. do przyklejenia na drugiej stronie żółtych kartek. Proszę
w domu połączyć na tej stronie (gdzie jest 10 naklejek) obrazki z właściwymi tekstami. W sobotę 5 lutego wśród tych
dzieci, które mają wszystkie naklejki i dobrze połączone –
zostaną rozlosowane nagrody. Od najbliższej niedzieli (30
stycznia) zbieramy naklejki z Mszy św. do wklejenia na
trzecią stronę.
 W sobotę 22 stycznia po Mszy św. ksiądz zaprasza rodziców wszystkich dzieci z grup komunijnych D1 i D2 na
zebranie w ramach przygotowań do pierwszej spowiedzi i
Komunii św. Podczas poprzedniego spotkania w grudniu rodzice zostali poproszeni o dostarczenie (do lutego) świadectw chrztu świętego dzieci. Kto już ma tę metrykę - proszę ją przynieść na sobotnie spotkanie.
 W niedzielę 30 stycznia Msza św. w
Amsterdamie o godzinie 12-tej rozpocznie
się Jasełkami w wykonaniu uczniów naszej Szkoły, serdecznie zapraszamy!
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 Zabawy karnawałowe dla dzieci po Mszach św. w Amsterdamie:
- w niedzielę 30 stycznia (dla dzieci do grup D)
- w niedzielę 6 marca (dla wszystkich dzieci).
Wykorzystajmy też w ten sposób wyjątkowo długi w tym
roku karnawał (Środa Popielcowa dopiero 9 marca).
 Dzieci z grup D mogą przed lekcjami i po każdej Mszy
św. „chwalić się” modlitwami i przykazaniami z katechizmu, które już znają, nagrody czekają.
 W Adwencie przygotowywaliśmy się
do Świąt Bożego Narodzenia uczestnicząc w Roratach. Oto kilka zdjęć z Mszy
świętej w sobotę 11 grudnia, więcej można znaleźć na stronie Szkoły:
szkola.pmkamsterdam.nl.
Panu Johnowi Louwerse dziękujemy za
zdjęcia.

 Za rozwiązanie krzyżówek z grudniowej gazetki nagrody
otrzymują:
 Antoś Krawiecki
 Weronika Kavelaars
 Natalia Czarnecka
oraz p. Izabela Czarnecka za bezbłędne rozwiązanie testu
biblijnego dla młodzieży i dorosłych.
Nagrody w sobotę 22 stycznia na zakończenie Mszy św.
 Na rozwiązania ćwiczeń ze styczniowej gazetki czekamy
do 6 lutego.

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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ĆWICZENIA DLA DZIECI …
Ćwiczenie 1:

CHRZEST JEZUSA
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Ćwiczenie 2:

Proszę wybrać poprawne odpowiedzi:

O Ojcu Świętym Janie Pawle II.

5. Gdzie kardynałowie wybierają papieża?
(a) w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie
(b) w bazylice świętego Piotra
(c) na placu świętego Piotra
6. Czyim następcą jest papież?
(a) Mojżesza
(b) Świętego Piotra
(c) Pana Jezusa

1. Ojciec Święty urodził się:
(a) w Rzymie
(b) w Wadowicach
(c) w Krakowie
2. Na chrzcie świętym Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymał imię:
(a) Jan
(b) Paweł
(c) Karol
3. Po maturze chciał zostać:
(a) księdzem
(b) sławnym piłkarzem
(c) aktorem
4. Co to jest konklawe?
(a) zgromadzenie kardynałów, które wybiera papieża
(b) inna nazwa Dziesięciu Przykazań Bożych
(c) strój księdza podczas Mszy św.

7. Ile zagranicznych pielgrzymek odbył Jan Paweł II?
(a) każdego roku jedną
(b) prawie 50
(c) ponad 100
8. Prawie 500 lat temu papieżem był Holender. Jak miał
na imię?
(a) Hadrian Szósty
(b) Pius Dziesiąty
(c) Jan Paweł Pierwszy
9. W jaki sposób zwracamy się do Ojca Świętego?
(a) proszę księdza Papieża
(b) Wasza Świątobliwość
(c) Panie Papieżu
10. Dokończ powiedzenie: „Być w Rzymie. a…
(a) lodów włoskich nie zjeść”
(b) pizzy nie spróbować”
(c) papieża nie widzieć”
Na rozwiązania czekamy do 6 lutego.



A bo to było tak...
(początki Szkoły Polskiej Misji Katolickiej Amsterdam)
Początek Szkoły był bardzo prozaiczny - bez uroczystego
otwarcia, przecinania wstęgi czy strzelania korków szampana. Na początku 1994 roku do odbywających się w naszej
Misji „od zawsze” lekcji religii nasz ówczesny duszpasterz
– ksiądz Sławomir Trypuć zapragnął dołączyć lekcje języka
polskiego. Poprosił przeto by zgłosili się rodzice, którzy są
zainteresowani takimi lekcjami dla swoich „pociech”. Jak w
takich sytuacjach często bywa - odzew był dokładnie zerowy. Ksiądz spróbował wiec innego sposobu - ogłosił po
prostu, że lekcje języka polskiego się odbywają i w wielkopostnym Biuletynie naszej Misji pojawiła się lakoniczna notatka, że na terenie naszej Parafii rozpoczęły się lekcje języka polskiego dla dzieci. Skoro ksiądz powiedział, że dzieci
mają nie tylko lekcje religii lecz również języka polskiego to widocznie tak ma być - i dzieci zaczęły przychodzić.
W pierwszym roku były dwie grupy dzieci prowadzane
przez p. Marię Kavelaars, a gdy po roku liczba dzieci wzrosła, o prowadzenie również lekcji języka polskiego ksiądz
poprosił katechetkę najmłodszej grupy - p. Irenę Ostaszewską i niżej podpisaną.
W roku 1998/99 istniało już 5 grup i z lekcji korzystało 74
dzieci i młodzieży. Z uczących obecnie nauczycielek pod
koniec XX w. do grona pedagogicznego dołączyła jeszcze

p. Barbara Louwerse.
Był to w tym czasie jedyny polski ośrodek w Holandii, w
którym odbywały się lekcje religii i języka polskiego.
Z założenia wszystkie polskie szkoły w Holandii mają ten
sam cel - naukę języka polskiego w piśmie i w mowie.
Dzięki tym umiejętnościom dzieci i młodzież nie tylko mogą porozumiewać się ze swoimi najbliższymi lecz również
poznawać kulturę kraju, z którego pochodzi co najmniej jeden z rodziców. Nasza Szkoła również starała się to wszystko w miarę możliwości przekazać naszym dzieciom i młodzieży choć nieco inną metodą.
Po wspólnym śpiewie (wierzę, że ta możliwość powróci!)
odbywają się lekcje religii i języka polskiego z elementami
geografii i historii Polski. Całość wieńczy Msza święta dla
dzieci, w której dzieci biorą aktywny udział.
Komuś postronnemu mogłoby to sugerować, że jest to szkoła wyznaniowa. Otóż wśród rodziców nie wszyscy są wierzącymi, a dzieci mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach bądź według zainteresowania - tylko w ich części. I co
ciekawe: jeśli rodzice rezygnują z któryś zajęć, uważając, że
nie mają takiej potrzeby - to rezygnują z lekcji języka polskiego. Katechizacja i udział we Mszy świętej są pogłębieniem znajomości języka polskiego, poznaniem i umocnieniem wiary, jak też poszerzeniem słownictwa.
Dla wielu z nich jest to często jedyna możliwość kontaktowania się z rówieśnikami, którzy mówią lepiej lub gorzej po
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polsku i dzięki temu mobilizują się do nauki bądź wyzbywają kompleksu, że tylko on czy ona „musi” uczyć się tego języka.
Zajęcia ówczesne odbywały się w pomieszczeniach poprzedniego kościoła (św. Piusa X), poniżej kilka zdjęć z
lekcji w tamtych czasach.
Mimo wielu prób by zajęcia przenieść do „prawdziwej”
szkoły – dopiero w 2006 roku księdzu Sławomirowi udało
się znaleźć nowe locum. Jest to szkoła, w której obecnie
mamy zajęcia. Znalazło się w niej miejsce również dla najmłodszych – dla pięciolatków!

( zajęcia w biurze parafialnym )

( w największej sali - grupa komunijna )

( najmniejsza grupa – w kuchni parafialnej )

( piętro niżej – pierwsza grupa pokomunijna )

( a tam na strychu było zimą straaasznie zimno... )
Otworzenie Szkoły Polskiej w Amsterdamie nie było jednak
pierwszą tego rodzaju inicjatywą w historii amsterdamskiej
Polonii. W latach pięćdziesiątych w Domu Polskim w Amsterdamie „Het Leeuvenpoortje 1560” przy Prinsenhofsteeg
5, w każde sobotnie czy niedzielne popołudnie Polacy mieli
możność wspólnego spędzenia wolnego czasu, a w niedzielę
dzieci – nauki języka polskiego, religii, historii, geografii
czy śpiewu. Organizowaniem zajęć dla dzieci zajmowała się
m.in. zmarła przed dwoma laty p. Maria Willig-Senkowska.
Z nauki korzystało wtedy ok. 30 dzieci.
(c.d.n.)
( grupa najmłodsza )

(oprac. Ewa Dudek)
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SZKOŁA BIBLIJNA
Numer 5

Katechezy biblijne dla młodzieży i dorosłych

styczeń 2011

Z chwilą gdy religia chrześcijańska
wytłumaczyła mi naukę o upadku pierwszych rodziców,
otworzyły mi się oczy i zacząłem dostrzegać wszędzie znamiona tej prawdy.
Cały świat bowiem jest świadectwem utraconego Boga i upadłej natury...
Najbardziej nieodgadniona tajemnica, przed jaką może stanąć nasz rozum,
tajemnica grzechu pierworodnego,
jest jedynym kluczem do zrozumienia naszej własnej istoty.

(Blaise Pascal).

Wąż i jabłko czyli pierwszy grzech w raju

Skąd wzięło się jabłko w opowieści o grzechu w raju? Być
może stąd, że w łacinie to samo słowo oznacza zarówno
„zło” jak i „jabłko”. Może stąd, że tradycja żydowska przez
drzewa rozumiała krzew winny i oliwki, u Greków drzewo
oznaczało figi, a u Rzymian jabłonie. A raj biblijny to
ogród. Od wielu stuleci w kręgu kulturowym Zachodu relacja o upadku pierwszych ludzi jest kolportowana jako historia o jabłku. Rzecz jasna, że tekst biblijny nie zyskał w
ten sposób na wiarygodności, a poza tym interpretacja ta
poddaje w wątpliwość Bożą sprawiedliwość (bo czy zło panoszące się na świecie jest skutkiem kary za tak drobny występek Adama i Ewy?), Jego wszechmoc i dobroć.
Biblijny opis raju i pierwszego grzechu to udzielona przy
wsparciu Bożego natchnienia odpowiedź na pytanie, które
od zarania dziejów zadaje sobie człowiek: dlaczego? Dlaczego miłość ludzka nie zawsze jest piękną, dlaczego rodzeniu dzieci towarzyszy ból, dlaczego ziemia rodzi ciernie i
osty a praca wymaga tak wielkiego wysiłku? Dlaczego
wśród ludzi tyle przemocy, dlaczego brat zabija brata? Czy
świat, pełen nędzy i zła mógł rzeczywiście wyjść z ręki dobrego Boga? Czy potężny Bóg, który wywiódł Izraelitów z
domu niewoli i nieustannie okazuje im swą wszechmoc i potęgę jest tym samym Bogiem, który stworzył tak niedoskonały i wymagający naprawy świat?
Wiara podpowiada autorowi biblijnemu, że to nie Bóg
sprawił, że na świecie istnieje tyle zła. To podyktowane
człowiekowi przez szatana przekonanie, że Bóg nie dał
człowiekowi wszystkiego, co mu się słusznie należy, że Bóg
„zazdrośnie” zachował coś dla siebie: jest to prawo decydowania o tym, co jest dobrem a co złem. Grzech pierworodny to nie tylko nieposłuszeństwo, to przede wszystkim

przekonanie, że człowiek może być jak Bóg. Kilkanaście
lat temu media cytowały opinię jednego z naukowców,
przymierzających się do klonowania ludzi: „Gdy to nam się
uda, będziemy wtedy jak Bóg ...”
Paradoks: próby układania życia swego i innych według
pomysłów człowieka, który może wszystko są wielokrotnie
uważane za przejaw postępu i nowoczesności (co mi tam
ktoś - tym „kimś” jest przede wszystkim Bóg - będzie mówił
co ja mam robić!), a w rzeczywistości jest to grzech „stary
jak świat”. Dosłownie.

Jak nastąpił i jaką formę przybrał ów pierwszy grzech? Nikt
o tym nie wie i Biblia nie mówi o tym. Za czasów autora
spisującego pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju źródłem zła
była niewierność Bogu Przymierza, niewierność prawu Dekalogu, skłanianie się ku religiom ościennych krajów pogańskich. A dzisiaj? Do nas należy badanie w czym obecnie
przejawia się „grzech pierworodny” i jaki „wąż” doprowadza nas dzisiaj do niewierności Bogu i człowiekowi.

Jak należy zatem czytać tekst biblijny
o pierwszych ludziach w raju?
Przede wszystkim jako opowieść o nas samych. A jakie
prawdy religijne zawiera opis biblijny?



Świat, jakim go obecnie widzimy nie wyszedł takim z
ręki Boga i pierwotnym „rajem” był cały wszechświat.
Wypowiedź biblijna o pierwotnym stanie szczęścia i
grzechu stanowi rekonstrukcję dokonaną z pomocą Ducha Bożego. Ponieważ jednak rekonstrukcji tej dokonaNASZA SZKOŁA 6

















no z perspektywy ponad pół miliona lat, nie możemy
oczekiwać w niej relacji naocznych świadków.
Grzech w raju wynika z wolnego wyboru człowieka,
jego wolnej decyzji skierowanej przeciw Bogu. Pismo
święte podkreśla jednocześnie, że człowiek nie doszedłby sam do tak wyraźnego powiedzenia Bogu
„nie”, gdyby nie został do tego podjudzony „z zewnątrz”.
Nie ma wątpliwości co do faktu pierwszego grzechu,
trzeba jednak oddzielić jego treść religijną od literackiego opakowania.
Grzeszny człowiek staje przed Bogiem „nagi” czyli pozbawiony swej pierwotnej szczęśliwości. Jest samotny i
zawstydzony.
Upadek pierwszych ludzi nie zmienił ich cech psychofizycznych (wcale nie musimy wierzyć, że przed upadkiem Ewa rodziłaby swe dzieci bezboleśnie, wąż chodziłby w pozycji pionowej, a ziemia wydawała jedynie
rajskie owoce), grzech do głębi zakłócił ich stosunek do
Boga i do współbliźniego.
Co powoduje nadużywanie wolności? Człowiek odłączony od Boga odłącza się również od swojego brata
(Kain i Abel), gwałt wzrasta w sposób zastraszający
(Rdz 4,24), człowiek odłączony od Boga ucieka się do
magii (Rdz 5,1-2), ludzkość rozprasza się bo nie potrafi
z sobą współdziałać (wieża Babel).
Używając żargonu - człowiek stosuje „spychologię”,
polegającą na obarczaniu innych, a nieraz, jak zrobił to
Adam w raju (niewiasta, którą postawiłeś przy mnie ...),
i samego Boga, winą za swe grzeszne postępowanie.
Ponieważ człowiek odpowiedzialny jest za zło, nie powinien się buntować, tylko walczyć by ono zginęło.
Historię upadku pierwszych ludzi kończy opis wypędzenia Adama i Ewy z raju. Wszechmocny Bóg jest
jednak wszędzie, jest także „poza rajem”. To nie Bóg
„wypędza” człowieka, to człowiek ucieka przed Bogiem, broni się przed Nim.
Bóg człowieka nie opuścił - Biblia mówi obrazowo, że
sporządza odzienie dla pierwszych rodziców, chroni
Kaina, ratuje Noego przed potopem, w końcu - gdy z
powodu rozproszenia „akcja zbiorowa” jest niemożliwą, wybiera Abrahama by przez niego dotrzeć do
wszystkich ludzi.
Po co jest chrzest? Daje on człowiekowi zdolność do
przeciwstawiania się złu, jest to związanie się z „grupą”, która wierzy w Boży plan i troszczy się o jego realizację w ciągu dziejów, pokładając swą nadzieję w
Bożej pomocy, za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.

Symbole biblijne w naszej kulturze
Owoc - z jednej strony skutek
ziemskiego trudu, z drugiej - widzialny znak błogosławieństwa
Bożego. Zarówno symbol płodności i życia ("małżonka jak płodny
szczep winny, synowie jak sadzonki oliwki" - Ps 128) jak i, tak jak w bajce o jabłku królowej Śnieżki, pokarm śmierci. W mowie potocznej owoce
oznaczają rezultaty pracy czy duchowych wysiłków. Sam
Chrystus jest najpiękniejszym owocem ("Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona" - Łk 1,42). W znaczeniu przenośnym owocami nazywa się dobre uczynki, dokonywane przez człowieka pozostającego w zjednoczeniu z Chrystusem (J 15 2.8)

Pytania zadawane Księdze ...
 Czy raj biblijny istniał naprawdę? Raj to mit
czy rzeczywistość?

Raj jest rzeczywistością o ile odnosi się do przeznaczenia
ludzkości. Opisana harmonia jest realną możliwością, zagwarantowaną przez moc Boga. Jest mitem, o ile odnosi się
do użytego przez autora słownictwa i obrazów mitycznych
jego czasów, których użył do opisania rzeczywistości. Jest
faktem historycznym czy wytworem wyobraźni? Nie należy
myśleć, że istniał raj taki, jaki został opisany w Rdz 2,4-25.
Co istniało i nadal istnieje, to rzeczywista możliwość, by
człowiek zrealizował doskonałą harmonię i pokój. Czemu
Bóg nie dał Adamowi i Ewie jeszcze jednej szansy? Ależ
daje, również obecnie - każdemu z nas. To nie problem
Adama i Ewy ale nasz. Raj to jakby makieta świata, którą
wręczył Bóg człowiekowi, który ma zbudować swoje własne szczęście, by żyć wiecznie i być nieśmiertelnym, by być
szczęśliwym bez jakiegokolwiek cierpienia, by żyć w harmonii z Bogiem, bez żadnego grzechu. I człowiek nie tylko
miał te możliwości, ale je cały czas ma bo Bóg nie zmienił
Swojej idei. Objawienie Boga pomogło zrozumieć świat
pierwotny jako świat pełnego szczęścia. Jak jednak ten stan
opisać? Przypuszczalnie grzeszni ludzie nigdy nie zdołają
wyobrazić sobie i przedstawić słowami bezgrzesznego świata. Zawarty w Księdze Rodzaju opis jest próbą wytłumaczenia rzeczywistości raju Izraelitom żyjącym kilkanaście wieków przed Chrystusem. Obraz musiał być bliski doświadczeniu słuchaczy - żyjących na pustyni Beduinów, dla których chlebem powszednim była pustynia, żar i pragnienie, a
uosobieniem pełni szczęścia, bezpieczeństwa i wszelkiej obfitości urodzajna oaza. To na pewno nie baśniowa kraina
nierobów, jak niektórzy próbują odczytać biblijny tekst.
Gdyby autor biblijny żył dzisiaj, na
pewno jego opowiadanie byłoby
inne, może opisałby raj w ten sposób: jako kraj rozwinięty kulturalnie i przemysłowo, z zarobkami
powyżej wystarczających, wszyscy
umieją pisać i czytać, każdy ma
pracę i własny dom, miasta mają
szerokie ulice bez skrzyżowań i
wypadków i nadużywania prędkości przez pojazdy, nie trzeba
utrzymywać policji i wojska bo wszyscy żyją w pełnym
bezpieczeństwie, wszędzie wreszcie panuje zupełna harmonia.
Dlaczego świat nie jest takim? Co w takim razie należy czynić? Takie pytania stawia Biblia. Znacznie trudniejsze niż
pytania o historyczność opisu raju.
oprac. Ewa Dudek
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