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Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest:
Iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować.
Alleluja!

kwiecień 2011

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane też Świętami
Wielkanocnymi to najważniejszy moment w rocznym cyklu
liturgicznym Kościoła. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
jest najistotniejszym wydarzeniem, podstawą całego chrześcijaństwa, świadectwem zwycięstwa, triumfu życia nad
śmiercią.
Pierwsi chrześcijanie, wywodząc się z wyznawców mozaizmu i z kręgu kultury judaistycznej nie odrzucili żydowskiego układu roku, podzielonego na tygodnie i święta synagogalne.
Największe święto żydowskie – Paschę, uznawali wszyscy
za zapowiedź Paschy (Wielkanocy). Społeczność chrześcijańska czciła dzień zmartwychwstania Chrystusa już w najwcześniejszych czasach, przed rozproszeniem apostołów,
niosących ewangeliczną naukę do różnych części świata.
Święta Wielkanocne Kościół obchodził już uroczyście w II
wieku.
Obchody corocznej pamiątki zmartwychwstania poprzedzone są okresem przygotowań zwanym Wielkim Postem.
Cykl czterdziestodniowego Wielkiego Postu rozpoczyna
Środa Popielcowa tzw. Popielec.

W TYM NUMERZE:
W kwietniu...
Ogłoszenia i informacje
Szkoła biblijna dla młodzieży i dorosłych (8)
Krzyżówki dla dzieci

W KWIETNIU …
Przysłowia związane z kwietniem:
 Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg
zawieje.
 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie
dużo.
 Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.
 Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
 Pogody kwietniowe – słoty majowe.
 Suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jako gaj

Polska Wielkanoc

Ksiądz w tym dniu posypuje wiernym głowy odrobiną popiołu, uzyskanego ze spalonych ubiegłorocznych gałązek
palmowych. Przyjęcie popiołu oznacza pokorne uznanie
słabości ludzkiej oraz gotowość wewnętrznego odrodzenia.
Post jest czasem, który ma ułatwić wiernym spotkanie z łaską Boga, uczyć wewnętrznej dyscypliny i opanować pragnienia. W okresie wielkopostnym modlitwa osobista i
wspólnotowa przybiera specyficzne formy, związane z męką Jezusa. Kilkaset lat liczy zwyczaj odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo to upamiętnia przejście ulicami Jerozolimy Chrystusa niosącego krzyż. Droga
Krzyżowa, zwyczajowo odprawiana w piątki, polega na
rozważaniu Męki Pańskiej z jednoczesnym przemierzaniem
symbolicznej trasy, wytyczonej czternastoma krzyżami obrazującymi poszczególne epizody opisane w Ewangelii.
Temat męki i śmierci Chrystusa podejmują również Gorzkie Żale – nabożeństwo rdzennie polskie, odprawiane w
niedziele Wielkiego Postu. Nabożeństwo rozpoczyna pieśń
o charakterze pobudki, wzywająca wiernych do głębokiego
przeżywania ofiary krzyżowej Jezusa; składa się z trzech
części, z których każda zawiera trzy pieśni, wprowadzane
krótkim podaniem intencji. Wielki Post to czas, w którym
organizowane są rekolekcje i przedstawienia misteryjne.
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Ostatni tydzień Wielkiego Postu
rozpoczyna Niedziela Palmowa,
która przypomina o triumfalnym
wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia święci się w kościele kupione lub własnoręcznie
zrobione palemki wielkanocne.
Są to zazwyczaj wierzbowe lub
bukszpanowe gałązki, które
przyozdabia się kolorowymi, suchymi kwiatkami i wstążeczkami. Dawniej wierzono, że palma
wielkanocna będzie chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola
przed czarami, ogniem i wszelkim złem. W niektórych rejonach Polski do dzisiaj przygotowuje się okazałe, kilkumetrowe palmy. Szczególnie piękne są palmy góralskie i kurpiowskie.
Wielki Tydzień był czasem porządkowania domów ale i
własnego wnętrza poprzez liczne posty i umartwienia.
Święcono wodę i ogień, przygotowywano jaja wielkanocne.
Podczas wielkotygodniowych nabożeństw wierni rozpamiętywali wydarzenia z ostatnich dni życia Chrystusa. Tak
dzieje się również dziś.

W Wielki Czwartek milkną dzwony kościelne, by odezwać
się ponownie w Wielką Sobotę. W katedrach biskupi święcą
w tym dniu oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentu
chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych. W pozostałych
świątyniach odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Po
liturgii Słowa następuje obrzęd obmycia nóg dwunastu
chłopcom lub dojrzałym mężczyznom. Odziany na biało
kapłan polewa wodą ich stopy i ociera ręcznikiem. Gest ten
symbolizuje czynne włączenie się w Bożą miłość i odnosi
się do przykazania miłości bliźniego. Liturgia Eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu – przeistoczenia chleba i
wina w Ciało i Krew Chrystusa. Po uroczystej Komunii
świętej wiernych najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tzw. kaplicy adoracji, a przy tabernakulum gaśnie
wieczna lampka.
Dawniej w Wielki Czwartek młodzi chłopcy święcili „topienie Judasza”, czyli słomianą kukłę odzianą w łachy
wrzucali do rzeki i ciskali w nią grudami błota i kamieniami. Dziewczęta zaś o zmroku udawały się do najbliższej
bieżącej wody by się w niej wykąpać. Wierzono bowiem, że
woda w Wielki Czwartek nabierała niezwykłej mocy przysparzania dziewczętom gładkości.

Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom związanym z
męką i śmiercią Chrystusa. W tym dniu obowiązuje wier-

nych zachowanie ścisłego postu. W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy świętej, a odczytuje się wiernym obszerny
opis męki Chrystusa, po którym następuje adoracja krzyża.
W Wielki Piątek gotuje się jaja na twardo, a później maluje
się je, skrobie wzory lub okleja. Takimi pisankami można
grać „w bitki”, czyli uderzać swoim jajkiem w jajko kolegi.
Wygrywa ten, czyje jajko się nie zbije.

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa
złożonego do grobu. Przygotowuje się tego dnia Święconkę,
czyli małe porcje pokarmów, które znajdą się później na
świątecznym stole. Święconkę włożoną do koszyczka ozdobionego zielonymi listkami i białymi serwetkami zanosi się
do kościoła, aby ksiądz pobłogosławił. W wielkanocnej
Święconce znaleźć można oczywiście jaja, które są symbolem początku i źródłem życia, chleb, wędlinę, sól, pieprz,
czasem ciasto.
Niedziela Wielkanocna jest radosnym, długo oczekiwanym
dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten rozpoczyna poranna Msza święta
zwana Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta procesja z
Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po porannej Mszy
spożywa się świąteczne śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, dzieląc się święconym
jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie może
zabraknąć wielkanocnych baranków i zajączków wykonanych z cukru, masła lub upieczonych z ciasta oraz wielkanocnych bab i mazurków.

Drugi dzień Świąt czyli Poniedziałek Wielkanocny, zwany
także lanym poniedziałkiem przynosi najwięcej śmiechu i
zabawy dzieciom. Tego dnia bowiem chłopcy i dziewczęta
oblewają się wodą. Ta wielkanocna kąpiel to śmigusdyngus. Trudno dziś powiedzieć jaki był sens zwyczaju oblewania się wodą. Prawdopodobnie chodziło tu o akt
oczyszczenia i wzmocnienia sił rozrodczych. Dlatego w tym
dniu pozwólmy chociażby skropić się wodą.
oprac. Elżbieta Kasprzak
NASZA SZKOŁA 2

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
 Od niedzieli 1 maja kościół w Amsterdamie będzie udekorowany m.in. obrazkami dzieci i młodzieży przedstawiającymi Ojca Świętego Jana Pawła II.

Papież Wojtyła powrócił do Holandii w roku 1985. Decyzję
tę powszechnie oceniano jako akt odwagi. Brutalne kontestacje przesłoniły wiele momentów bardzo pięknych i mało
kto wie, że po tej podróży poparcie dla Jana Pawła II w Holandii wzrosło z 28 do niemal 70 proc.
( c.d.n. )

 Na rozwiązania zagadek z kwietniowej gazetki czekamy
do 14 maja.
 Dzieci z grup komunijnych (D1 i D2), które przystąpią do
I Komunii św. w Amsterdamie 22 maja zapraszamy w maju
na próby w kościele:
- 7 i 14 maja: od godz. 1430 schola a od 1500 próby
wszystkich dzieci
- w sobotę 21 maja od godz. 1300 ostatnia próba, spowiedź
dzieci, rodziców i gości oraz sprzątanie kościoła.
W maju grupy D1 i D2 nie mają zajęć w szkole.
 Zachęcamy dzieci pierwszokomunijne (po I Komunii
św. w Amsterdamie i w Polsce) i ich rodziny do wspólnego
wyjazdu na jednodniową pielgrzymkę autokarową do
Banneux w Belgii. To spotkanie dzieci pierwszokomunijnych z polonijnych parafii będzie mieć miejsce w sobotę 28
maja. Informacje i zapisy u ks. Krzysztofa.

TO WARTO WIEDZIEĆ O JANIE PAWLE II... (cz. 2)
Dziś o wakacjach ks. Karola Wojtyły, który studiując w
Rzymie - w roku 1947 z woli ks. kard. Sapiehy miał je poświęcić zwiedzaniu Francji, Belgii i Holandii i podpatrywaniu metod duszpasterskich w tych krajach.

Swoje spostrzeżenia ks. Karol Wojtyła wysłał do redakcji
„Tygodnika Powszechnego”. O Jego wizji Kościoła w Holandii tamtych lat możemy przeczytać na stronie naszej
szkoły w zakładce DLA UCZNIÓW:
ksWojtyla_o_Holandii.pdf (wersja polska)
Koppig_katholicisme.pdf (wersja holenderska)
Dzisiaj te notatki, robione ponad pół wieku, czyta się inaczej. My już wiemy, jak sprawy się potoczyły. Wspaniała,
gościnna, szlachetnie uparta Holandia z lat młodości miała
wrócić do Autora czterdzieści lat później. Pierwszą wielką
wewnątrzkościelną sprawą pontyfikatu Jana Pawła II będzie
kryzys w Kościele holenderskim. Aplikacje Soboru Watykańskiego II poszły tam tak daleko, że zakwestionowano
kościelny sposób rozumienia roli Rzymu, biskupstwa i kapłaństwa, zmieniano naukę o sakramentach, tworzono takie
formy liturgii, które wychodziły poza granice katolickiej ortodoksji. Doszło do napięć i podziałów wśród biskupów i
wśród świeckich. Temu wszystkiemu miał zaradzić zwołany
do Rzymu w styczniu 1980 roku Synod Biskupów Holenderskich, pierwszy w dziejach „partykularny” synod biskupów. Po raz pierwszy doszło na takim szczeblu do otwartego starcia Urzędu Nauczycielskiego z postawą duchownych
i wiernych.

LITANIA
DO BŁOGOSŁAWIONEGO
JANA PAWŁA II
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
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Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami.
- Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
- Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła
II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim
ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam, Panie.
( modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
kard. Stanisława Dziwisza z 12 kwietnia 2011 r.)
- wysłuchaj nas. Panie.


ĆWICZENIA DLA DZIECI …
Ćwiczenie 1:
Trzeciego dnia od śmierci Pana Jezusa, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobu Pana Jezusa przyszła pewna kobieta i zobaczyła, że kamień od grobu był odsunięty. Jak miała ona na imię? Rozwiązanie znajdziesz w tym ćwiczeniu:
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Ćwiczenie 2:

DROGA KRZYŻOWA

( Na rozwiązania czekamy do 14 maja )
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Pan da siłę swemu ludowi,
Pan da swojemu ludowi
błogosławieństwo pokoju.

(Ps 29 w tłumaczeniu Cz. Miłosza)

Modlić się Psalmami?
Dla wielu ulubiona Księga Starego Testamentu, dla niektórych zaś jedynie pełne niedoskonałości odzwierciedlenie życia i mentalności tamtej epoki. A przecież
słowami tej Księgi, zarówno w języku
hebrajskim, jak i korzystając z wielu tłumaczeń, modlą się ludzie różnych narodów od prawie trzech tysięcy lat.
W języku polskim korzystamy z różnych przekładów Psałterza może nie zawsze zdając sobie sprawę, że tłumaczenie
poezji i modlitwy jednocześnie jest sprawą niezwykle trudną. Chyba najlepiej poradził sobie z tym problemem Jan
Kochanowski, który potrafił wyrazić poezję za pomocą poezji. I choć nie jest to „tłumaczenie naukowe” lecz parafraza
i nie z oryginału hebrajskiego lecz z łaciny, to któż nie zna
na przykład Psalmu 91 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego, zaczynającego się od słów „Kto się w opiekę odda Panu
swemu ...”?
Ze współczesnych polskich tłumaczy Księgi Psalmów
wspomnijmy może w tym miejscu Czesława Miłosza, bowiem fragment Psalmu 29, stanowiący motto katechezy
znaleźć można w Gdańsku na pomniku stoczniowców poległych podczas wypadków grudniowych w 1970 roku.

Jak powstawała Księga Psalmów?
Słowo „psalm” pochodzi od greckiego słowa „psalmos”, co
oznaczało pierwotnie pieśń wykonywaną przy akompaniamencie pewnego instrumentu.
Paradoksalnie możemy jednak powiedzieć, że Księga Psalmów zawiera nie tylko same psalmy czyli pieśni wykonywane w pewien, określony sposób, lecz również hymny,
kantyki, lamentacje i wiele innych form śpiewu i modlitwy.
Księga ta jest sztucznym zbiorem 150 wybranych utworów
gdyż tego typu modlitwy możemy znaleźć również w innych księgach Starego Testamentu, a także poza Biblią. W
latach 1947-56 odkryto bowiem w Qumran - na brzegiem
Morza Martwego pisma datujące się na lata 100-60 przed
Chr., wśród nich wiele hymnów i psalmów, których nie ma
w Księdze Psalmów.

Księga Psalmów w obecnej postaci powstawała z różnych,
wcześniejszych zbiorów na przestrzeni bardzo długiego czasu - począwszy od czasów króla Dawida (ok. 1000 lat
przed Chr.) do około roku 300. Ostateczny redaktor Księgi
zawarł je w jednej książeczce dla celów liturgicznych. Autor
końcowej redakcji podzielił psalmy na 5 zbiorów - może
przez analogię do Pięcioksięgu Mojżeszowego - każda z
tych 5 części (psalmy 1-41, 42-72, 73-89, 90-106, 107-150)
kończy się hymnem pochwalnym ku czci Boga-Jahwe.

( Psalm 22 (23) „Pan jest moim pasterzem” w wersji hebrajskiej )

Kto jest autorem Psalmów?
W tym zbiorze 150 poematów 73 przypisywane są Dawidowi lecz wśród autorów znaleźć możemy między innymi
Mojżesza i króla Salomona.
Trudno jest niejednokrotnie ustalić datę powstania poszczególnych psalmów. Może się wydawać to dziwnym gdyż nad
wieloma utworami znajdują się nie tylko dokładne informacje o charakterze psalmu i sposobie jego wykonywania lecz
również o czasie i okolicznościach powstania i autorze danego utworu. Uwagi te są jednak późniejszym dodatkiem
żydowskich komentatorów, nie jest to tekst natchniony lecz
może być jedynie traktowany tak jak przypisy pochodzące
od współczesnych nam tłumaczy.

W jaki sposób dzisiaj mogą Psalmy być moją modlitwą?
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Tekstami Psalmów modlił się Chrystus, autorzy Nowego
Testamentu często do Psalmów nawiązują, wielokrotnie je
cytują, nie ma co się zresztą dziwić - stanowiły one również
i ich modlitwę.
Obecnie osoby duchowne „z obowiązku” a wielu również
świeckich spontanicznie 5 razy w ciągu dnia modli się Modlitwą Godzin zwaną inaczej brewiarzem. Każda z tych
modlitw zawiera m.in. 1-3 Psalmów, a ułożone są one w ten
sposób, że w ciągu 4 tygodni każdy psalm odmawiany jest
co najmniej raz.

gdyż Boga o nic nie prosić oznacza Boga w niczym i do niczego nie potrzebować. Zresztą prosząc ja też wychwalam
Pana bo okazuję co myślę o Nim i jak małe mam o sobie
mniemanie.

Pytania zadawane Księdze ...
„Błogosławiony, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci”
(Ps 137,9) - czyli jak czytać psalmy złorzeczące?

Psalmy mogą stanowić też formę mojej modlitwy gdy
uświadomię sobie, że powstawały one w sytuacjach życiowych, które i dziś również są naszymi: rozpacz, smutek, radość, wdzięczność, pokój, wojna, zwycięstwo, klęska, przyjaźń, zdrada, choroba, starość, doświadczenie absurdu życia.
Kto nie przeżył wcześniej takich sytuacji, rzeczywiście nie
będzie mógł zrozumieć Psalmów i będzie mu bardzo trudno
uczynić z nich swoją modlitwę.
Psalmy mogą stać się naszą żywą, autentyczną modlitwą
dlatego właśnie, że - choć nie zawsze jesteśmy chorzy czy
niesłusznie osądzeni, i choć może nigdy nie zagrozi nam
trąd czy wojna - to odnajdujemy w nich radości i troski
konkretnych, autentycznych ludzi - nie są one tworem powstałym za biurkiem lecz są owocem prawdziwych doświadczeń ludzkich. By mogły psalmy stać się autentycznie
moją modlitwą, muszę moje życie przy pomocy tych tekstów przed Bogiem dopuścić do głosu.
Te wspaniałe teksty sprzed wieków mogę ponadto traktować jak moje własne i z tego powodu, że tu również spotykamy się z zadziwiającym zjawiskiem, że niejednokrotnie
autor z innej epoki czy innego kręgu kulturowego jest nam
bliższy niż niejeden piszący płytko - nam współczesny.
Psalmy posiadają dwa wymiary. Jeden to sytuacja konkretna, drugi to znaczenie głębsze - ponadczasowe. Kiedy
odmawiamy psalm - rzadko znajdujemy się w danej konkretnej sytuacji (choroba, wojna) lecz często wyczuwamy,
że naszą jest owa ponadhistoryczna sytuacja, której psalm
daje wyraz. W tej modlitwie jest odczuwalna ponadto jakaś
przedziwna bezpośredniość w rozmowie z Bogiem, jest
mocne związanie całej rzeczywistości z Tym, który jest Bogiem nas wszystkich.
Dochodzi do tego jeszcze jeden wymiar - pomiędzy psalmistą a mną pojawił się Chrystus, który sprawia, że na moje
życie mogę już teraz patrzeć poprzez Jego życie i zmartwychwstanie.
Psalmy to stawianie Bogu trudnych pytań, Psalmy to również nauka wychwalania Boga Wreszcie Psalmy to prośby -

Niektóre Psalmy są niedoskonałe, znajdujemy w nich pragnienie zemsty, odwetu. Jak można dzisiaj odmawiać tak
dziwne modlitwy?
Psalmy złorzeczące są po pierwsze świadkami swojej epoki.
Bóg brał ludzi takimi, jacy byli i stopniowo, powoli prowadził ich do Kazania na Górze: „A ja wam powiadam - miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują” (Mt 5,43-44). Po dwudziestu wiekach trudno
jest się nam podpisać pod tymi słowami Chrystusa, a tak łatwo gorszymy się szczerością psalmistów, tamtych ludzi autentycznie krzywdzonych, którzy po prostu proszą Boga by
krzywdzicielom zaaplikował obowiązujące wówczas prawo
odwetu: „oko za oko, ząb za ząb...”.
Po drugie niedoskonałości tych psalmów wykazują, że Bóg
przyjmuje takie modlitwy, do jakich człowiek jest zdolny.
W przeciwnym wypadku On nie natchnąłby ich. Ważne jest,
by modlitwa była szczerą.
oprac. Ewa Dudek

„Gdyby katolicy zaczęli jeść tyle, ile się modlą, dwie trzecie
z nich byłoby na tamtym świecie, a jedna trzecia pozostałaby z proboszczem, zakładając, że ten by przeżył. Jestem
przekonany, że wielu z nas umarłoby, gdybyśmy jedli tyle,
ile się modlimy, a na naszym grobie powinno być napisane:
„Tutaj znalazł święty spokój zacny katolik, który był porządny i postanowił jeść tyle, ile się modlił”.
O. Slavko Barbarić
(wg Miesięcznika Polonii Norweskiej „Kronika”)

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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