
 
 

Św. Michale Archaniele—wpomagaj nas walce  
                              a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha.   

bądź naszą obroną.  
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy  

                      a Ty Wodzu niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe,  
                                które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą 

Mocą Bożą strąć do piekła. Amen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Św. Michale Archaniele— módl się za nami!  

 

PAŹDZIERNIK — LISTOPAD 2019 

4/2019 

nr 146 rok 29         Amsterdam, Aalsmeer, Almere, Beverwijk, 
14.09.2019                           Hem, Nieuw-Vennep, ’t Zand 



Słowo Rady Parafialnej, 
  
Witamy serdecznie wszystkich Parafian 
 

Słowo Boże w liturgii ma moc zbawczą, jest zawsze żywe i 
skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli naszego serca. 
Nikt z nas nie może do Bożego prawa nic dodawać, ani odej-

mować, to co otrzymaliśmy od Pana jest darem, przyjęcie i zachowywanie 
tego daru wyjedna nam mieszkanie u Boga. 
W imię Boże rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Prośmy o 
Boże błogosławieństwo dla wszystkich nauczycieli, rodziców i wycho-
wawców oraz dla uczniów, by nie marnowali swoich zdolności i jak najle-
piej wykorzystali każdy dzień nauki. 
 

W tym roku nastąpiły zmiany kadrowe oraz organizacyjne w naszej przy 
parafialnej Polskiej Szkole. Zmieniła się strona internetowa szkoły: 
www.naszapolskaszkola.nl oraz e-mail szkolny  
info@naszapolskaszkola.nl. Pytania przez nowy e-mail są skierowane bez-
pośrednio do nauczycielek. 
 
Nasza parafia ma nowy adres internetowy: ww.polskaparafiaamasterdam.nl 
i nowy e-mail: info@polskaparafiaamsterdam.nl. Stare adresy: 
www.pmkamsterdam.nl i info@pmkamsterdam.nl są nieaktualne i nie nale-
żą do parafii.  
 
Na początku roku szkolnego biskupi zwracają się z serdecznym apelem i 
prośbą: Szkoła powinna być miejscem nauki i rozwoju młodych ludzi. Po-
winna być też miejscem spokojnym i przyjaznym, a także środowiskiem, w 
którym zgodnie współpracują ze sobą zarówno nauczyciele, wychowawcy, 
katecheci jak i rodzice z uczniami. Wszystkim powinno zależeć na dobru 
dzieci, młodego pokolenia, które ma prawo dorastać i dojrzewać w środo-
wisku będącym przykładem pokoju, wolnym od przemocy i agresji. 
 
Dnia 1 września obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kontynentu – 
Europy, jak i całego świata. Święty Jan Paweł II, który przeżył II wojnę 
światową, w liście do Konferencji Episkopatu Polski z 26 sierpnia 1989 
roku napisał: „Wojna toczyła się nie tylko na frontach, lecz jako wojna to-
talna uderzała ona w całe społeczeństwa. Deportowano całe środowiska. 
Tysiące osób stawały się ofiarą więzień, tortur i egzekucji (…) historyczna 
rzeczywistość II wojny światowej jest straszliwsza niż słowa, którymi moż-
na o niej mówić”. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji ofiar II wojny 
światowej i o pokój na świecie. 1 września we wszystkich katedrach w Pol-

                udeb administratiekantoor bv 
 

Atrakcyjna oferta dla polskich przedsiębiorców oraz osób prywatnych! 

 
   Nasze biuro administracyjno - księgowe oferuje m.in. 

 
    * Rozliczanie z podatku obrotowego (BTW) i docho-

dowego (IB) 
        * Prowadzenie księgowości i administracji firm 
   * Polsko-holenderskie tłumaczenia przysięgłe i zwykłe       
* Rozliczanie z podatku dochodowego osób prywatnych  

 
Informacje i kontakt: 
Tel. 020 640 34 37 

e-mail: info@udeb.nl 

 

ŚLĄSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY 

FIRMA „WALICKI” 

                    EKSPRESOWE PRZEWOZY ZWŁOK 
 

Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone niemieckim znakiem 
jakości w konkurencyjnych cenach. 

Załatwiamy wszystkie formalności pogrzebowe . 
Świadczymy usługi kremacyjne – posiadamy własne kremato-

rium. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 h. 

Posiadamy dla Państwa bezpłatną infolinię : 

08000227240 
Tel.: (0048) 32 281 70 13 
Fax: (0048) 32 281 95 17 

  
e-mail: walicki@ka.onet.pl                                               
www.walicki.eu 

  



Polska Misja Katolicka *Amsterdam* 
Poolse Katholieke Missie *Amsterdam* 

 

 Scarlattilaantje 13                    e-mail: info@polskaparafiaamsterdam.nl 
 tel./fax 0297 331 678                 www.polskaparafiaamsterdam.nl 
 1431 XV Aalsmeer                    
 Konto Parafii: NL44 INGB 0004 5299 04            

sce były odprawione Msze św. w tej intencji. Biskupi proszą, aby w modli-
twie wiernych w całej Polsce dodano wezwanie za ofiary II wojny świato-
wej i o pokój. 
Z Jasnej Góry, duchowej stolicy Polski, biskupi błogosławią Rodakom w 
Ojczyźnie i poza jej granicami. Wraz z rolnikami dziękują Bogu za tego-
roczne plony oraz życzą wszystkim pokoju ducha i wiernego trwania przy 
Chrystusowej Ewangelii.  
 
Bardzo dziękujemy naszym parafianom za wsparcie finansowe na zakup 
nowego konfesjonału, który już został dostarczony i umieszczony w naszej 
świątyni. Prosimy nadal o pamięć gdyż środki zebrane nie są wystarczające 
aby pokryć w całości sumę zakupu. Aby wywiązać się z zobowiązań kosz-
ty zostały pokryte z innego źródła i niestety musza być wyrównane. 
Dziękujemy bardzo za zrozumienie. 
                                                   Grzegorz Gidlewski wraz z Radą Parafialną 
 
 

 
 
 

Wkrótce rozpoczniemy miesiąc różańcowy październik. Matka Boża czeka na nas 
i chce, abyśmy potrafili poświęcić Jej trochę więcej czasu na modlitwę niż zwykle. 
Różaniec to nie tylko „zdrowaśki” , ale przede wszystkim rozmyślanie nad Ewan-
gelią, słowami Jezusa, rozmyślanie o naszej teraźniejszości i przyszłości, zastana-
wianiem się nad życiem Maryi i Świętych itd. Maryja chce, aby nasze życie było 
zgodne z nauczaniem Jej Syna i abyśmy pełnili nie tylko wolę naszą, ale Wolę Bo-
ga. Ona jest dla nas najlepsza, najwartościowsza i powinna być na pierwszym 
miejscu. Odmawiajmy codziennie różaniec jak prosi Maryja. 
„Maryjo Dziewico, pomóż nam tak ukochać modlitwę różańcową, byśmy jej nigdy 
nie zaniedbali, by się stała naszą codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna mo-
dlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą nas z Jezusem i z Tobą, hołdem 
dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumienne-
go wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. Spraw, aby 
rozważanie tajemnic Waszego życia wprowadzało nas w duchowe głębie, gdzie 
rozum, wola i uczucia  pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. 
 W świetle świętych tajemnic różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziem-
skiego, które przygotowuje nam los wieczny, więc powinno być godne, czyste i 
szlachetne. Przez Różaniec pouczaj nas, że cierpienie przyjęte i ofiarowane Ojcu 
przynosi wielkie owoce zbawcze”. 
Królowo Różańca Świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi ! ” 



 Informacje duszpasterskie:      

 
ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO w naszej polskiej parafialnej szko-
le  odbyło się 7 września uroczystym apelem i pierwszymi dwoma lekcjami. Katecheza 
oraz język polski z elementami historii czy geografii to podstawa kształtowania najmłod-
szego pokolenia emigrantów. Chcemy podtrzymywać nasz język, wiarę i  samoświado-
mość Polaków. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za posyłanie swoich dzieci do parafial-
nej szkoły oraz życzymy dzieciom jak najlepszych wyników i wiedzy. Zajęcia odbywają 
się zasadniczo 2  razy w miesiącu i  zawsze po dwóch lekcjach udajemy się do kościoła na 
wspólną mszę św. rodzinną, niedzielną. Dla wszystkich katolików jest to obowiązek być 
na mszy św. raz w tygodniu, a dla niektórych nawet przyjemność i potrzeba serca wobec 
Boga i Jego łaskawości. 
W polskiej parafialnej szkole przez ponad 20 lat katechizowała p. Ewa Dudek. Bardzo 
dziękujemy za wiele włożonej pracy, serca i cierpliwości w przygotowanie dzieci pierw-
szokomunijnych. Składamy serdeczne podziękowanie za wieloletnią pracę katechetyczną i 
życzymy, aby nadchodzący czas dobrze służył rekonwalescencji i powrotowi do lepszego 
zdrowia. Szczęść Boże! 
 
NOWY KSIĄDZ DO POMOCY  przyjedzie do naszej  parafii jako wikariusz pod koniec 
września. Będzie to ks. Krzysztof Kicka TChr dotychczasowy proboszcz  polskiej i ukra-
ińskiej parafii w Kamieńcu Podolskim oraz duszpasterz w Kazachstanie. Ks. Krzysztof 
jest z Polski i jest kolejnym chrystusowcem, który będzie pracował w Holandii. Serdecz-
nie go witamy.  Mamy nadzieję, że parafia utrzyma kolejnego kapłana. 

 
DZIEŃ SKUPIENIA W NASZEJ POLSKIEJ PARAFII w Amsterdamie dla chętnych 
odbędzie się 28 września od godz. 9.00 do 17.30 i poprowadzi go o. Adam Szustak OP. 
Zapisy, opłaty i informacje pod tel:  0611 862 007 
 
13 PAŻDZIERNIKA PO RAZ 19 obchodzić będziemy Dzień Papieski i będziemy zbie-
rać pieniądze na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,  która zbiera fundusze na stypendia 
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin. Hasło tegoroczne 
brzmi: „Wstańcie, chodźmy”!  

 
ZAPISY DO POLSKIEJ PARAFII W HOLANDII. Pamiętajmy, że wszystkie parafie 
w Holandii są parafiami personalnymi, dlatego przynależność do parafii należy zdeklaro-
wać wypełniając formularz zapisu. Tylko zdeklarowanym parafianom możemy poświad-
czyć np. zaświadczenie na rodzica chrzestnego, zezwolenie na chrzest czy ślub, jednak nie 
wcześniej niż 2 miesiące od zapisu. Nie odkładajmy tej decyzji na moment, w którym coś 
z parafii potrzebujemy bo wtenczas zapis do parafii nie będzie ani dobrowolny ani szczery 
ani wartościowy. 
 
NOWY KONFESJONAŁ. już jest i funkcjonuje. Konfesjonał jest stałym elementem 

sakramentu pokuty, dlatego  zamówiliśmy go w Polsce, został zrobiony, postawiony w 

kościele i można z niego korzystać. Pozostała jeszcze suma do spłacenia. Dziękuję wszyst-

kim sponsorom i ofiarodawcom za ofiarność i będziemy jeszcze kontynuować naszą zbiór-

kę do zebrania całości sumy. 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w Amsterdamie w każdy Piątek o 
godz. 19. W Hem w pierwszy czwartek maja o 18.30.  

                                            Rada Parafialna 
 
Ks. Andrzej Szczepaniak - Przewodniczący 
 
  
 

 
 
Grzegorz Gidlewski – wiceprzewodniczący / zam. Amsterdam  tel. 
+31623225502  ; msnmicro@hotmail.com 
  
 
 
 
Maria Kavelaars-Domańska – sekretarz / zam. Heiloo  
tel. +31614930375  ;  maria.e.domanska@gmail.com 
 
  
 
 
Ania Delis – skarbnik / zam. Almere Anna.radaparafialna@gmail.com 
  
 
  

 
 
Ewa Wolterink-Kwiatkowska – radna / zam. Almere 
 ewa.wolterink@gmail.com 
  
 

 
 
Grzegorz Choina – radny / zam. Amsterdam 
 tel. +31687750742  ;  grzegorzch76@gmail.com 
 
 
 
 
Przemyslaw Olkowski –radny / zam. Beverwijk   
 tel. + 31614399722  ;  Olkowski007@hotmail.com 
 
     

 



BEVERWIJK -  Breestraat 93 
 

 W  Październiku wspólna modlitwa różańcowa o 15.30 

01.09.19  niedziela  godz. 16.00 -  ✞Maciej Ksieżarczyk I rocz. śm.  

08.09.19  niedziela  godz. 16.00 - dziękczynno-błagalna z ok. ur. Patryka  
15.09.19  niedziela godz. 16.00 - o zdrowie i Boże błogosł. dla Urszuli Umińskiej 
22.09.19  niedziela  godz. 16.00 - dziękczynna z ok. 4 rocz. ur. Natana i z ok. 5 rocz. ślubu                  
                                                      Karoliny i Adama  
29.09.19  niedziela  godz. 16.00 — chrzcielna Franciszek Zieliński 
06.10.19  niedziela  godz. 15.30 -   
13.10.19  niedziela  godz. 15.30 -  
20.10.19  niedziela  godz. 15.30 -   
27.10.19  niedziela  godz. 15.30 -  

03.11.19  niedziela  godz. 16.00  - ✞ Ignacy Baran 31 rocz. śm. 

10.11.19  niedziela  godz. 16.00  -  za zmarłych z wypominek 
17.11.19  niedziela  godz. 16.00 — 
24.11.19  niedziela  godz. 16.00  - za zmarłych z wypominek 
01.12.29  niedziela  godz.  16.00—  
  
      Spowiedź św. w niedzielę przede mszą św. w zależności od możliwości czasowych   
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15   / II i IV sobota miesiąca/ 
 

14.09.19 sobota    godz. 19.00  ✞ Zbigniew Mączkowski 

28.09.19 sobota    godz. 19.00  dziękczynno-błagalna z ok. I rocz. ur. Senna Michała 
12.10.19  sobota   godz. 19.00  
26.10.19  sobota   godz. 19.00 -   
09.11.19  sobota   godz. 19.00  - za zm. z wypominek  
23.11.19  sobota   godz. 19.00  
14.12.19  sobota   godz. 19.00 
 
                Spowiedź św.  w soboty przed lub po mszy św. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
‘T ZAND - Keinsmerweg 1             Msze św. po polsku są:  
 poza sezonem w I i III niedzielę miesiąca.      W sezonie co tydzień. 
 
01.09.19  niedziela  godz. 18.00  - Brak intencji  
15.09.19  niedziela  godz. 18.00  - 
06.10.19  niedziela  godz. 18.00  -   
20.10.19  niedziela  godz. 18.00  -  
03.11.19  niedziela  godz. 18.00  -  
10.11.19  niedziela  godz. 18.00  - za zmarłych z wypominek  
17.11.19  niedziela  godz. 18.00  -  
24.11.19  niedziela  godz. 18.00  - za zmarłych z wypominek            
01.12.19  niedziela  godz. 18.00  -  
 
Spowiedź św.  w niedziele po mszy św. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^          

2 LISTOPADA MODLITWA ZA ZMARŁYCH  ZE MSZĄ ŚW NA CMENTARZU 
Buitenveldert (Fred. Roeskestraat 103, 1077 EE Amsterdam) w Amsterdamie o g. 12.00 
 
RODZICE I DZIECI! Zapalamy znicze na grobach polskich lotników. 
W sobotę 9 listopada o godzinie 10.00 spotykamy się na cmentarzu De Nieuwe Oosterber-
graafplaats, Kruislaan 126 1097 GA w Amsterdamie, aby jak co roku wziąć udział w uro-
czystościach Remembrance Day - Dnia Pamięci. 
W uroczystości biorą udział obywatele brytyjscy, holenderscy i polscy. 
Dygnitarze wojskowi i dyplomatyczni. Uczestniczą w nich również brytyjskie, holender-
skie i polskie dzieci w wieku szkolnym. 
Większość grobów wojennych to lotnicy Wspólnot z Wielkiej Brytanii, Kanady i Austra-
lii, Nowej Zelandii, ponadto z Polski, Holandii, Czech i Słowacji . 
Wszyscy lotnicy  zostali zestrzeleni w rejonie Amsterdamu lub nad Zuiderzee podczas II 
wojny światowej. Program: 
10.30 - Spotkanie w sali recepcji cmentarza 
10.45 - Rozpoczęcie uroczystości - przemarsz na wojskową część cmentarza 
10.55 - 11.20 - Część oficjalna- odśpiewanie hymnu ,złożenie kwiatów i flag. 
11.30 Poczęstunek w sali recepcyjnej. 
Kontakt: Hanna Engelmoer tel.06-53533167   Barbara Glowacka tel.06-10662837  
 
11 LISTOPADA W NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLGŁOŚCI odbędzie się msza 
św. w intencji Ojczyzny w Amsterdamie o godz. 19.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy 
wszystkich, którym zależy na dobru Ojczyzny i dla Niej ofiarują trochę czasu. 
 
NAUKI PRZDMAŁŻEŃSKIE odbędą się w Amsterdamie 8.11– piątek g.19.00, 9.11-
sobota g.12.00 ,15.11. piątek g.19.00  i 16.11.sobota g.12.00. Zapisy w dniu rozpoczęcia 
kursu. 
 
 

PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W JĘZYKU POLSKIM 
NA  JESIEŃ  2019 

 
AMSTERDAM -  Peter Calandaan 196    
 

13.09.19   piątek    godz. 19.00  -   
15.09.19   XXIV Niedziela Zwykła godz.  
                                 godz.  12.00  - dziękczynno-błagalna z ok. 80 rocz. ur. Wiesławy  
20.09.19   piątek   godz. 19.00 -  o nawrócenie Natalii i światło Ducha św. w podejmowa-
niu decyzji 

21.09.19   sobota 17.10— ✞ Anna Pawłowska  

22.09.19  XXV Niedziela Zwykła godz.12.00—✞ Arek Stankiewicz  
 

27.09.19   piątek   godz. 19. 00  -   
29.09.19   XXVI niedziela Zwykła godz. 12.00 - dziękczynno-błagalna z ok. X rocz. ślu-
bu           
                                                                              Pauliny i Artura  
04.10.19   I piątek   godz. 19.00 - w pewnej int.  
05.10.19   I sobota   godz. 17.10  
06.10.19  XXVII niedziela Zwykła godz. 12.00 - chrzcielna Julia Moro.  
11.10.19   piątek      godz. 19.00 -   



12.07.19   sobota  

13.10.19 XXVIII niedziela Zwykła godz. 12.00 -  ✞ Arek Stankiewicz  

18.10.19  piątek  godz. 19.00 -    
20.10.19  XXIX niedziela Zwykła godz. 12.00  - o błogosławieństwo dla dzieci  
                                                                               Gracjana, Szymona i Dagmary    
25.10.19  piątek   godz. 19.00 -   
27.10.19  XXX niedziela Zwykła godz. 12.00 -  
01.11.19 Piątek  godz. 19.00  - za dusze w czyśćcu cierpiące 
02.11.19  sobota cmentarz godz. 12.00  

03.11.19 XXXI Niedziela Zwykła godz. 12.00  - ✞ Arek Stankiewicz 

08.11.19   Piątek godz.  19.00  - ✞ Stanisław i Janina Michalscy 

09.11.19   sobota  godz.  17.10 -   
10.11.19. XXXII Niedziela Zwykła  godz. 12.00  - za zmarłych z Wypominek  
11.11.19   Poniedziałek godz. 19.00  -  
15.11.19   Piątek  -  

17.11.19  XXXIII Niedziela Zwykła godz. 12.00  - ✞Arek Stankiewicz  

22.11.19  Piątek /Cecylii/ godz. 19.00  -  
23.11.19  Sobota godz. 17.10 —    
24.11.19  Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
                godz. 12.00  - w int Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej  
29.11.19 Piątek godz. 19.00 —  
1.12.19 I Niedziela Adwentu godz. 12.00  -  
 
               Spowiedź św.  - w piątki od 18.00 i w niedziele przede mszą św.  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
AALSMEER - Stommeerweg 15 

15.09.19   niedziela  godz. 14.00  -✞Hubert Jaloszyński  

22.09.19   niedziela  godz. 14.00  -✞Sławomir—30 dzień po śmierci 

29.09.19   niedziela  godz. 14.00 -  I int.✞Agata i Aleksander Mrozowie  

                                                        II int. ✞Julian XV rocz. śm. i Danuta II rocz. śm. 

2.10.19 środa godz. 18.00 —  
06.10.19   niedziela  godz. 14.00 -  dziękczynno-błagalna z ok. kolejnej rocz. ślubu  
                                                        Jarosława i Moniki 
9.10.19 środa godz. 18.00— 

13.10.19   niedziela  godz. 14.00  -✞ Marianna, Mieczysław Zimnoch 

16.10.19  środa godz. 18.00— 
20.10.19   niedziela  godz. 14.00  -   
23.10.19  środa godz. 18.00  -  
27.10.19   niedziela  godz. 14.00  - 
30.10.19 środa godz. 18.00  
03.11.19   niedziela  godz. 14.00  -  
10.11.19   niedziela  godz. 14.00  -  
17.11.19   niedziela  godz. 14.00 — za zmarłych z wypominek 

24.11.19   niedziela  godz. 14.00 — ✞ Danuta Mączkowska 

01.12.19   I niedziela Adwentu godz. 14.00  -  
 
           Spowiedź św.   - niedziela w zależności o możliwości czasowych                                   

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
HEM - Hemmerbuurt 142       / w październiku w czwartki różaniec i msza św./ 
 
15.09.19  niedziela  godz.  9.30 - dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. dla Julii  
                                                      z ok. 7 rocz. ur.  Julii 
22.09.19  niedziela  godz.  9.30 - dziękczynno-błagalna z ok. II rocz. ślubu  
                                                    Joanny i Damiana  
29.09.19   niedziela  godz.  9.30 - dziękczynno-błagalna z ok. V rocz. ślubu    
03.10.19 I czwartek godz.19.00 -dziękczynno-błagalna z ok. II rocz. ślubu  
                                                       Sylwii i Dawida  
06.10.19  niedziela  godz.  9.30 - o potrzebne łaski dla Karoliny z ok ur  
10.10.19  czwartek  godz. 19.00 

13.10.19  niedziela  godz.  9.30 - ✞ Maria Dąbek VIII rocz. śm.  

17.10.19  czwartek  godz. 19.00  - 

20.10.19  niedziela  godz.  9.30 - ✞Jadwiga Siek II rocz. śm i  Jan Siek    

24.10.19  czwartek  godz. 19.00 
27.10.19  niedziela  godz.  9.30 - o potrzebne łaski dla Oskara z ok. 3 rocz. ur.    
31.10.19  czwartek  godz.19.00 
01.08.19 I czwartek godz. 19.00  -   
03.11.19  niedziela  godz. 9.30 -  za zm. w wypominek 

10.11.19  niedziela  godz. 9.30  -✞ Edyta Siedlecka  

17.11.19  niedziela  godz. 9.30 -  za zmarłych z wypominek  
 
24.11.19 niedziela  godz. 9.30 dziękczynno - błagalna z ok. 38 rocz. urodzin Krzysztofa 

01.12.19 niedziela  godz. 9.30 - ✞ Maria Dąbek 

05.12.19 I czwartek godz. 19.00 - 
   
 
Spowiedź św. - niedziela przede mszą św. i w I  czwartki  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
ALMERE - BUITEN - Chicagostraat 101     / I i III sobota miesiąca/ 
 
07.09.19  sobota  godz. 19.15 -    
21.09.19  sobota  godz. 19.15 -  
05.10.19  sobota  godz. 19.15 -   
19.10.19  sobota  godz. 19.15 -   
02.11.19  sobota  godz. 19.15 — za zm. z wypominek 
16.11.19  sobota  godz. 19.15    
 
  Spowiedź św. - sobota przed lub po mszy św.  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 


