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Przysłowia związane z majem:
 Deszcz majowy, chleb gotowy
 Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju
 Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie
 Grzmot w maju sprzyja urodzaju
 Jak w maju zimno, to w stodole ciémno
 Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot
 Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj
 Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi
 Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon
 W maju wieje, trochę pada, coraz bliżej listopada
 Dla świętej Zosi kłos się podnosi
 Święta Zofija kłosy rozwija

O słowiku...

„Chwalcie łąki umajone” – śpiewaliśmy w kończącym się
miesiącu maju. Jest to miesiąc bogaty w tak ważne dla nas
wydarzenia.

Najpiękniejszy miesiąc maj...
„Najpiękniejszy miesiąc maj, Twoim Matko jest od lat.
Najpiękniejszy miesiąc maj, gdy Cię wielbi cały świat.
Każde serce w taki czas, chce dla Ciebie tylko bić.
Każde serce w taki czas, chce dla Ciebie tylko żyć.
Boś Ty Matko zawsze w maju taka żywa.
Boś tak bliska, taka polska i prawdziwa.
Błogosławisz, wznosząc dłonie nad polami.
Jesteś w słońcu, jesteś w kwiatach, jesteś z nami".

W TYM NUMERZE:
W maju...
Ogłoszenia i informacje
Szkoła biblijna dla młodzieży i dorosłych (9)
Krzyżówki dla dzieci

W MAJU …

Julian Tuwim – „Spóźniony słowik”
Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji,
Bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji,
Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma,
A już jest po jedenastej - i Słowika nie ma!
Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie,
Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie,
Motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku,
A na deser - tort z wietrzyka w księżycowym blasku.
Może mu się co zdarzyło? może go napadli?
Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli?
To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek!
Piórka - głupstwo, bo odrosną, ale głos - majątek!

Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius. Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai, matki boga Merkurego. Została ona zapożyczona przez większość języków europejskich. W języku polskim określenie oznacza tyle samo, co
stroić. Staropolska nazwa maja brzmiała trawień.

Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze...
Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę!
A pan Słowik słodko ćwierka: "Wybacz, moje złoto,
Ale wieczór taki piękny, ze szedłem piechotą!"

Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która
w całej swej krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg Ojciec w maju stworzył świat.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
 1 maja przeżywaliśmy w Kościele wielki dzień: Ojciec
Święty Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym.
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On jest już w niebie i możemy Go prosić aby modlił się za
nami. W różny sposób przeżywaliśmy ten dzień, dzieci z
naszej Szkoły przygotowały prace przedstawiające Jana
Pawła II, oto niektóre z nich:

 Na stronie http://www.johnlouwerse.nl/komunia.htm są
dostępne miniaturki zdjęć z komunijnej Mszy św. w Amsterdamie z informacją w jaki sposób możne je zamawiać.
 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.
 W sobotę 28 maja dzieci uczestniczyły w pielgrzymce
dzieci komunijnych z parafii polonijnych do sanktuarium
Matki Bożej w Banneux w Belgii. Więcej zdjęć będzie
można obejrzeć na stronie Szkoły.

 W sobotę 4.06 podczas Mszy św. o godz. 1715 rocznica
I Komunii św. dzieci z grupy E i nas wszystkich, którzy za
ten dzień chcemy Bogu dziękować. Dzieci, które mają jeszcze stroje komunijne przychodzą w nich na tę Mszę św.
 W weekend 11, 12 i 13 czerwca – uroczystość Zesłania Ducha Świętego i nasz
odpust parafialny.
 W sobotę 11 czerwca po lekcjach Msza
św. dziękczynna i rozdanie świadectw.
 W niedzielę 12 czerwca o godz. 12-tej
– bierzmowanie.
 W poniedziałek 13.06 – pielgrzymka
do Heiloo. O godz. 12-tej Msza św. a po
niej piknik m.in. z zabawami dla dzieci.
Wszystkie prace można obejrzeć w kościele w Amsterdamie
a Ksiądz obiecał nagrody....
 W maju przeżywaliśmy I Komunię świętą. 33 dzieci
przystąpiło 22 maja do I Komunii św. w Amsterdamie, trzynaścioro naszych tegorocznych uczniów grup D miało I
Komunię św. w Polsce a dwie dziewczynki – w parafiach
holenderskich.

 Uroczystość Bożego Ciała będzie przeniesiona na niedzielę 26 czerwca. Tego też
dnia zakończymy Biały Miesiąc dzieci
komunijnych.
 Naklejki – pamiątki Mszy św. otrzymamy do niedzieli
19.06 włącznie. 26 czerwca – rozdanie nagród dzieciom,
które dzielnie te pamiątki po Mszach św. zbierały.

 Choć obecny rok szkolny jeszcze trwa – myślimy już o
nowym roku szkolnym. Rodziców dzieci, które w 2011 r.
kończą 5 lat prosimy 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:
- w sali na kawę po Mszach św. w Amsterdamie
- e-mailem na adres Szkoły: szkola@pmkamsterdam.nl
- formularze można pobrać u ks. Krzysztofa po Mszach
św. we wszystkich ośrodkach
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ĆWICZENIA DLA DZIECI …
Ćwiczenie 1:

Zmartwychwstały Pan Jezus ukazuje się nad jeziorem apostołom.
Rozpoczynając od litery  idąc wzdłuż „sznura liter” odczytaj o co Pan Jezus zapytał apostoła Piotra:

Szkoła biblijna 3

Ćwiczenie 2:

WNIEBOWSTĄPIENIE
Co Pan Jezus powiedział do apostołów wstępując do nieba?

( Na rozwiązania czekamy do 11 czerwca )
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Katechezy biblijne dla młodzieży i dorosłych

maj 2011

Był moment, kiedy czytałam Ewangelię jak powieść,
szukając postaci Chrystusa, wypatrując Jego twarzy.
Teraz czytam inaczej, po kilka zdań zaledwie,
a duszę się od nadmiary treści.
Zamykam książkę, aby odetchnąć.
Otwieram i czytam znowu.
(Anna Kamieńska)

Nowy Testament

Chronologia powstawania
Ksiąg Nowego Testamentu:
lata 50 - 60
lata 60 - 70

Dalsze spotkania biblijne poświęcimy Księgom, które wydają się nam być bliższymi niż Stary Testament lecz które
również kryją w sobie wiele pytań i niespodzianek - a mianowicie Księgom Nowego Testamentu.
Podobnie jak dotąd - przyjrzymy się ludzkim dziejom Bożego Słowa, będziemy się też wspólnie zastanawiać jak
przez tę "ludzką" warstwę docierać do autentycznego Słowa
Boga. Rozpoczniemy od Ewangelii, zatrzymując się najpierw nad życiem i nauczaniem Jezusa. Wspólnie postaramy
się odpowiadać sobie na pytania, które w związku z tymi
tekstami sami sobie zadajemy bądź zadają je nam nasze
dzieci. Może się zdarzyć bowiem, że dziecko w katolickiej
szkole usłyszy, że cuda Jezusa są podobne do sztuczek, które możemy obecnie oglądać w telewizji!

Jak powstawały Księgi Nowego Testamentu?
Powstały w nieporównywalnie krótkim okresie bo spisane
zostały w ciągu ok. 70 lat, podczas gdy kształtowanie się
Starego Testamentu trwało prawie trzynaście wieków.
Pierwsza Księga Nowego Testamentu powstała około roku
52 - był nim 1 List św. Pawła do Tesaloniczan.

Listy
św. Pawła

Ewangelia
wg św. Marka

lata 70 - 80

Ewangelia
wg św. Mateusza

lata 80 - 90

Ewangelia
wg św. Łukasza

Dzieje
Apostolskie

lata 90 - 100

Ewangelia
wg św. Jana

Apokalipsa
św. Jana

Pozostałe Listy
(Piotra, Jana.
lata 100 - 110 Jakuba, Judy)
lata 110 - 120
lata 120 - 130

Jednak od śmierci Jezusa do powstania pierwszych ksiąg
Nowego Testamentu upłynęło około 20 lat. Czy w tym
okresie rzeczywiście niczego nie napisano? Czy pierwszych
chrześcijan nie interesowało życie Jezusa? Otóż początkowo
nie było to dla nich najważniejszym bowiem zanim zaczęli
zadawać sobie pytania o fakty związane z życiem Jezusa na
ziemi, doświadczali obecności żywego Chrystusa w swoich
wspólnotach, zbierali się na Łamaniu Chleba czyli sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Jezusa. Dla pierwszych
chrześcijan Chrystus to nie tyle Ten, który żył, umarł, zmartwychwstał i odszedł do nieba lecz przede wszystkim Ten,
który teraz żyje. Dopiero z biegiem czasu, gdy topnieć zaczęła ilość naocznych świadków życia i działalności Jezusa
na ziemi, pojawiła się potrzeba spisania mów Jezusa i relacji
o Jego cudach i zaczęto utrwalać to, co do tej pory było
przekazywane jedynie drogą ustną. A następnie opierając
się na powstałych w ten sposób zbiorach mów i czynów Jezusa zredagowano Ewangelie. Nie zamierzano jednak spisać
relacji o wszystkich wydarzeniach według porządku chronologicznego lecz każdy z Ewangelistów dokonywał selekcji
w zależności od potrzeb wspólnot pierwszych chrześcijan,
do których adresował swe dzieło. Ewangelistom chodziło
nie tylko o przekazanie słów Chrystusa, lecz przede wszystkim o to, by miało to wpływ na ich życie.
Czym więcej upływało czasu od męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, tym bardziej zwracano uwagę na Jego
ziemskie życie i działalność. I tak Listy św. Pawła stosunNASZA SZKOŁA 5

kowo niewiele mówią o życiu Jezusa przed Jego męką,
mówią raczej o Jezusie jako Tym, który jest żywy i przebywa wśród nas.
Pierwsza już jednak Ewangelia (wg św. Marka) interesuje
się już życiem Chrystusa przed męką bo zaczyna się opisem
chrztu w Jordanie, będącym początkiem Jego apostolskiej
działalności. Późniejsze Ewangelie - Mateusz i Łukasz cofają się jeszcze bardziej gdyż opowiadają również o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa. Wreszcie św. Jan (ostatni autor
Ewangelii) cofa się jeszcze bardziej bo aż do początku świata - "Na początku było Słowo .."

Cztery Ewangelie, które obecnie znamy i rozważamy nie
były jedynymi powstałymi w tamtych czasach gdyż pojawiło się wiele tzw. Ewangelii apokryficznych (pojęcie apokryfu wytłumaczone zostało w katechezie nr 3).
Dlaczego te właśnie a nie inne księgi znalazły się wśród
tekstów natchnionych i włączone zostały do kanonu Pisma
świętego dowiemy się z jednej z kolejnych katechez.
Tak jak w Ewangeliach możemy doszukać się śladów korzystania przez ich autorów z wcześniejszych zbiorów mów
Jezusa czy relacji o Jego czynach, tak w Listach napotykamy teksty bardzo starych hymnów, poświęconych Chrystusowi. Hymny te, starsze niż same Listy rzucają światło na
życie wspólnot chrześcijańskich w pierwszych latach po
zmartwychwstaniu Jezusa, w tak zwanym okresie "przedliterackim".

I jeszcze przypomnienie na jakiej zasadzie dobierane są czytania biblijne w niedziele i święta. Od czasu reformy liturgii
przeprowadzonej po Soborze Watykańskim II te same teksty biblijne rozważamy co 3 lata. W pierwszym roku trzyletniego cyklu (nazywanym rokiem A) koncentrujemy się
głównie na nauce Chrystusa zawartej w Ewangelii wg św.
Mateusza (dlatego nazywamy go Rokiem Mateusza), w
drugim roku (roku B, roku Marka) rozważamy teksty zawarte w Ewangelii wg św. Marka, w roku C czytamy Ewangelię
wg św. Łukasza. Teksty z Ewangelii wg św. Jana pojawiają
się w każdym cyklu czytań mszalnych.
Obecnie (od Adwentu 2010) przeżywamy Rok Mateusza
(rok A).
Do tekstów Ewangelii dobierane są dwa pozostałe czytania i
Psalm. Pierwsze czytanie (poza okresem wielkanocnym,
kiedy to zamiast Starego Testamentu rozważamy fragmenty
z Dziejów Apostolskich) pochodzi ze Starego Testamentu,
drugie z Nowego (najczęściej jest to fragment jednego z Listów). Psalm umieszczony pomiędzy tymi dwoma czytaniami pochodzi najczęściej z Księgi Psalmów lecz czasem
w tym miejscu spotykamy hymn czy kantyk zaczerpnięty z
innej księgi Starego Testamentu.
Zachęcam ponownie do tego by otwierając Biblię brać do
ręki ołówek i zostawiać na marginesach ślady naszych poszukiwań. (o szczegółach czytania Biblii "w ołówkiem w
ręku" - zob. katecheza nr 1 z września ubiegłego roku).

Czytania liturgiczne –
moimi spotkaniami z Biblią
W obecnej katechezie zachęcam do zapoznawania się z tekstami biblijnymi przewidzianymi na dany dzień w liturgii
Kościoła. Niekoniecznie z wszystkimi, może np. z tekstem
Ewangelii, niech to będzie niewiele ale codziennie. A skąd
można dowiedzieć się jaki fragment Ewangelii rozważany
jest dziś w Kościele? W wielu kalendarzach katolickich znaleźć można wykaz czytań biblijnych przewidzianych na
każdy dzień roku.
oprac. Ewa Dudek

Szkoła Polskiej Misji Katolickiej *Amsterdam”:
Miłośnicy Internetu znajdą liturgiczne teksty biblijne na
każdy dzień na stronie http://www.mateusz.pl/czytania/,
pod tym adresem również znajduje się formularz, po jego
wysłaniu można otrzymywać czytania mszalne pocztą emailową (bądź codziennie bądź tylko w niedzielę).

Zajęcia odbywają się w Amsterdamie
w szkole Nova College przy ulicy:
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT Amsterdam
(ok. 3 km od kościoła Pauluskerk)

Czytania „na dzisiaj” znaleźć można również na stronie naszej Misji ( www.pmkamsterdam.nl ) w zakładce CZYTELNIA.

e-mail Szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl
strona Szkoły:
szkola.pmkamsterdam.nl
strona PMK Amsterdam: www.pmkamsterdam.nl
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