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WIELKI POST 2020

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST
2020 „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z
Bogiem!” (2 Kor 5, 20)

Drodzy Bracia i Siostry!
Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający
przygotowaniu się do świętowania z odnowionym
sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem
duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.
1.

Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia

Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości
(por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8,
45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.
Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz
na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A
kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia
na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.
2.

Pilna potrzeba nawrócenia

Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona
łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą
w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego
siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle
obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprze-

dza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak
naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.
Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię,
jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca,
pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się
zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego
miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie,
w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.
3.

Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi

Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający
naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i
otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany
kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po „zwrócenie się
Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas
est, 12). Istotnie Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).
Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną
swego Syna, nie jest jak ten przypisywany mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas
jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego
rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.
4.

Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko dla siebie

Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla
ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy
wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu
ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą
bałwochwalstwa.
Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z
najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej
ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy
pójść jeszcze dalej, biorąc pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego powodu w
okresie Wielkiego Postu roku 2020, w dniach 26–28 marca zwołałem do Asyżu młodych
ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających wpływ na zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włą-

czeniu społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie powtarzało Magisterium Kościoła, polityka jest wybitną formą miłości (por. Pius XI, Discorso alla FUCI, 18 grudnia 1927 r.). To
samo dotyczy zajmowania się gospodarką cechującą się tym samym duchem ewangelicznym, który jest duchem Błogosławieństw.
W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny
abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na
Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób
będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów:
solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14).
Franciszek Rzym, w Bazylice św. Jana na Lateranie
7 października 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

SŁOWO RADY PARAFIALNEJ...
Drodzy państwo,

Zabawa choinkowa
19 stycznia 2020 po Mszy św odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z Polskiej szkoły w
Amsterdamie. W tej wyśmienitej zabawie, w pięknych strojach przy dobrej muzyce, konkursach z nagrodami wzięło udział bardzo wielu uczniów naszej szkoły. Dobry humor i
radość towarzyszyły dzieciom przez całe popołudnie.
Jasełka
Nasza coroczna tradycja wystawiania jasełek miała w tym roku miejsce 26 stycznia. Dzięki zaangażowaniu i wspaniałemu wkładowi naszych pań nauczycielek: pani Basi Louwerse i pani Hani Engelmoer oraz rodziców, dzieci mogły wziąć udział w tym świątecznym
przedstawieniu. Odsyłam na stronę www.johnlouwerse.nl do obejrzenia galerii zdjęć także zabawy choinkowej.

"Stille Omgang" można przetłumaczyć jako "Ciche przejście"
Będzie miało miejsce z 21 na 22 marca 2020. Dla chętnych do wzięcia udziału w tym
pięknym przedsięwzięciu które organizowane jest co roku w Amsterdamie na pamiątkę
cudu Eucharystycznego z roku 1345. Zapraszam do zapoznania się z programem na stronie:
www.stille-omgang.nl

Wielki Post
Środa Popielcowa w tym roku przypadająca na 26 lutego rozpoczyna okres Wielkiego
Postu. Jest to okres 40 dniowej pokuty ( nie licząc niedziel), przygotowującej nas na najważniejsze dla nas chrześcijan święto Wielkiej Nocy.
Liczba 40 ma bardzo wymowne znaczenie.
Myślimy tu o Noe: padało 40 dni i nocy
Myślimy o Izaaku : miał 40 lat kiedy poślubił Rebekę,
Myślimy o Mojżeszu: 40 dni i nocy przebywał na górze
Myślimy o narodzie Izraelskim wyzwolonym z niewoli Egipskiej, który przez 40 lat tułał
się po pustyni zanim osiągnął ziemię obiecaną.
Myślimy o proroku Eliaszu, którzy 40 lat był duchownym przywódcą w Izraelu.
Myślimy o Jezusie, który przez 40 dni i nocy poszcząc i modląc się przebywał na pustyni
przygotowując się do działalności misyjnej; trzykrotnie kuszony przez szatana.
Myślimy o stanie błogosławionym kobiety: okres ten trwa 40 tygodni zanim urodzi się
nowe życie.
Niech ten 40 dniowy tak bardzo wymowny okres Wielkiego Postu zachęci nas do zmiany
naszego życia. Niech miłość Boża która pragnie rozpalić nasze serca, będzie miała możliwość dotrzeć do nas. Korzystajmy w tym okresie z wszystkich możliwych potrzebnych dla
naszego uświęcenia środków. Między innymi szczerej intymnej modlitwy, jałmużny dla
potrzebujących, może odwiedzin samotnej osoby, przebaczenia komuś..., postu w wybranej intencji, oraz szczerej spowiedzi św. i przystąpienia do komunii św.
Wszystkim drogim parafianom życzymy owocnego przygotowywania się do radosnych
Świąt Wielkanocnych!
Z Bożym błogosławieństwem, Ewa Wolterink- Kwiatkowska z całą radą parafialną

Drodzy parafianie!
W tym roku kalendarzowym nastąpi zmiana biskupa naszej diecezji. Biskup Joseph Marianus Punt przechodzi na emeryturę i kończy swoją posługę w diecezji Haarleem– Amsterdam. Jego następcą został mianowany Johannes Willibrordus Maria Hendriks dotychczasowy biskup pomocniczy naszej diecezji. W najbliższych tygodniach Ksiądz Prowincjał Bogdan Renusz spotka się z nowym biskupem w celu uregulowania statusu ks.
Krzysztofa, aby mógł oficjalnie pracować w naszej parafii. Jak zwykle biskupstwo Haarlem, postawiło warunek zapewnienie utrzymania finansowego nowego księdza. Plan finansowy został przesłany do biskupstwa i będziemy mogli zrealizować tylko i wyłącznie z
pomocą wszystkich naszych parafian.
Proszę pamiętać, że finansowa sytuacja kościoła w Holandii jest zła ponieważ ciągle
zmniejsza się liczba wiernych przychodzących do kościoła i uczestniczących w mszach
świętych, a co za tym idzie, coraz mniejszymi wpływami do kasy biskupstwa. Biskupstwo
nie wspiera finansowo polskiej parafii pod wezwaniem Ducha św. w Amsterdamie. Również nasza parafia nie otrzymuje pieniędzy z między-parafialnego funduszu solidarnościowego., który w przeszłości istniał a teraz nie funkcjonuje. Krótko mówiąc jesteśmy zdani
tylko wyłącznie na siebie. Biskupstwo śledzi z bliska nasze finanse i od tego uzależnia
zgodę na rozszerzenie jej działalności, czy też o przyjęcie nowego księdza.
Nasza parafia utrzymuje się jedynie ze składki parafialnej oraz z bezpośrednich wpłat na
konto parafii czy też innych ofiar np. jednorazowy odpust parafialny w Heiloo. Dzięki
Bogu spotkaliśmy się ze zrozumieniem i z państwa odzewem. Cześć naszych parafian
zadeklarowało się na regularną pomoc finansowa przez przelew bankowy / Konto Parafii:
NL44 INGB 0004 5299 04 / za co dziękujemy. Niestety jest część parafian, która zobowiązała się do przelewów, ale tego nie czyni. Ofiary utrzymują się na podobnym poziomie, mimo, że ilość zapisów powoli rośnie. Dziękuję wspierającym finansowo naszą parafię. Napawa nas to optymizmem i daje nadzieję na przyszłość, że razem damy radę sprostać wezwaniom. Wiele jest jeszcze do zrobienia.
Wraz z Radą Parafialną zwracamy się do wszystkich parafian, którzy do tej pory nie
uczestniczą w składce parafialnej, aby zrozumieli znaczeniu składki i wkładu wszystkich
parafian w istnienie naszej parafii; Holendrzy nas finansowo nie wspierają a raczej każą
płacić za każde używanie kościołów czy salki i podnoszą ceny za wynajem. Holendrzy
zazdroszczą nam liczbę wiernych uczestniczących w naszych mszach św. i nabożeństwach. Widząc taką ilość sądzą, że składka parafialna jest bardzo wysoka. Niestety tak
nie jest a przeliczając zebraną sumę na ilość obecnych w kościele na polskich mszach św.,
średnia na osobę wychodzi bardzo niska;
Członkowie rady parafialnej towarzyszą księżom w czasie mszy we wszystkich kościołach
naszej parafii, i chcą przekonać naszych parafian do wzięcia odpowiedzialności za kontynuacje naszej polskiej parafii z której każdy Polak może korzystać.
Będziemy aktualnie oceniać sytuacje przez okres kilku miesięcy (liczba wiernych na
mszy, wysokość tacy, składki parafialne, zaangażowanie wiernych), aby zadecydować czy
kontynuować duszpasterstwo polskie w danej miejscowości; Obsługujemy 7 kościołów.
.
Nasza parafia jest zróżnicowana. Jest część parafian przebywających w Noord Holland od
wielu lat. Jest część przebywająca krótko na stałe oraz grupa sezonowych pracowników,
których głównym celem jest zarobienie jak największej ilości pieniędzy na utrzymanie w
Polsce. Ciężar utrzymania parafii przypada w większości tej części naszych parafian, którzy urządzili się tu na stale lub na znacząco dłuższy okres czasu. Spora część naszych parafian to ludzie młodzi nie czujący się związani z naszą parafią / nie wiedzący, że trzeba
zapisać się do parafii/ a korzystający z niej od czasu do czasu. Są osoby, które przychodzą

do parafii coś załatwić i znikają. Często tacy ludzie nie biorą odpowiedzialności za bieżące
funkcjonowanie parafii. Biskupstwo jest zdania, że wszyscy powinni w mniej więcej równym stopniu brać tę odpowiedzialność. Patrząc na liczebność naszej parafii nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Faktem jest, że gdyby wszyscy zarejestrowani parafianie
wzięli udział w składce, nie mielibyśmy problemu. Podobnie myślą też i parafie holenderskie od których wynajmujemy kościoły. Skutkiem tego są niekontrolowane i wysokie podwyżki cen za wynajem.
Możliwości naszej parafii są duże, ale to zależy od zaangażowania poszczególnych członków parafii. Oprócz spraw finansowych potrzeba osobistego zaangażowania się np. potrzeba nowych ministrantów, /w niektórych ośrodkach nie ma ich wcale od wielu lat/. Potrzeba lektorów, osoby prowadzące różaniec czy pomagające przy kawie i herbacie czy
kiermaszu. Możliwości są a jest potrzeba wolontariuszy zaangażowanych w życie naszej–
swojej emigracyjnej parafii. Parafia ma pomagać przeżywać tę trudną emigracyjną drogę
razem z Bogiem i Maryją oraz wspierać nasz patriotyzm w ojczystej mowie. Pamiętajmy o
naszej wspólnej sprawie jaką jest polska parafia i polska szkoła.
Szczęść Boże! Ks. Andrzej Proboszcz

Refleksje i informacje duszpasterskie
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII:
DROGA KRZYŻOWA - w Wielkim Poście w środę w Aalsmeer o godz. 18.00, w
czwartek w Hem o godz. 19.00 a w piątek w Amsterdamie
o godz.18.30, wcześniej pół godziny przed nabożeństwem okazja do wiekopostnej spowiedzi świętej.
Droga Krzyżowa dla dzieci - w soboty 29 lutego, 7 i 21 marca i 4 kwietnia
w Amsterdamie o godz. 17.10.
GORZKIE ŻALE - śpiewamy przed i po Mszach św. w niedziele.
Za odprawienie Drogi Krzyżowej jak również uczestnictwo w Gorzkich Żalach można
uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Ekstremalna Droga Krzyżowa - w tym roku będziemy chcieli zorganizować ją z piątku
3 kwietnia na sobotę 4 kwietnia. Wyruszymy z Amsterdamu po Mszy św. wieczornej ok.
20.30, aby dotrzeć nad ranem do Sanktuarium w Heiloo. Chętnych do włączenia się w
taką formę modlitwy zapraszamy.
++++++++++++++++++++++++++++++
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - odbędą się w terminie: od 22 do 26 marca.
Tegoroczne ćwiczenia duchowe w naszej parafii poprowadzi, dzieląc się swoją wiarą i

modlitwą, ks. dr Błażej Dojas - proboszcz, kustosz sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych oraz dziekan w parafii Smolice z archidiecezji poznańskiej.
Rozpoczną się one w niedzielę 22 marca!
Zaplanujmy sobie czas tak, by uczestniczyć w tych przygotowanych specjalnie dla nas
spotkaniach. Program Rekolekcji w planie nabożeństw w dalszej części biuletynu.
Przypominam, że odprawienie trzydniowych rekolekcji możemy także uzyskać odpust
zupełny.
+++++++++++++++++++++++++++++
ZAPISY DO POLSKICH PARAFII W HOLANDII. Pamiętajmy, że wszystkie parafie
w Holandii są parafiami personalnymi, dlatego przynależność do parafii należy zdeklarować wypełniając formularz zapisu. Tylko zdeklarowanym parafianom możemy poświadczyć 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.
++++++++++++++++++++++++++++++++
ADRES INTERNETOWY NASZEJ PARAFII TO: ww.polskaparafiaamasterdam.nl i
nowy e-mail: info@polskaparafiaamsterdam.nl.
Stare adresy: www.pmkamsterdam.nl i info@pmkamsterdam.nl są nieaktualne i nie należą
do parafii.
++++++++++++++++++++++++++++++
Od 1 marca 2020 NIE MA POLSKIEJ MSZY ŚW. W HEM. Msza jest przeniesiona do
1696BJ Oosterblokker ul Oosterblokker 68
+++++++++++++++++++++++++++++
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA - tak jak w latach ubiegłych, w Wielkim Poście będziemy mieli okazję do spełnienia kolejnej z praktyk wielkopostnych, przez podzielenie
się naszymi dobrami i braterską miłością z bardziej potrzebującymi i biedniejszymi od
nas. Zwłaszcza z naszej polskiej parafii.
++++++++++++++++++++++++++++++
Będzie organizowany KIERMASZ, którego celem jest pomoc najuboższym dzieciom
oraz poczętym dzieciom, których życie jest zagrożone z powodu ubóstwa samotnych matek w Argentynie.
++++++++++++++++++++++++++++++
NOWY KONFESJONAŁ funkcjonuje już od lipca ubiegłego roku. Konfesjonał jest
niezbędnym meblem do spowiedzi św. Zamówiliśmy go w Polsce, został zrobiony, postawiony w kościele i parafianie już z niego korzystają. Będziemy nadal kontynuować naszą

zbiórkę do zebrania całości sumy, ponieważ została jeszcze połowa sumy do spłacenia. Dziękuję wszystkim dotychczasowym sponsorom i ofiarodawcom za ofiarność.

+++++++++++++++++++++++++++++
NAUKI PRZEDŚLUBNE w Amsterdamie przewidziane są cztery spotkania: w piątek 17.04 o godz. 19.00, drugie w sobotę 18.04 o godz. 12.00, trzecie w piątek 24.04
o godz. 19.00, czwarte w sobotę 25.04 - o godz. 12.00. Zapisy w dniu rozpoczęcia
kursu czyli 17.04. w piątek po mszy św.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
WIELOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w małej kaplicy kościoła św. Pawła w Amsterdamie jest zachętą do spotkania się z żywym i
prawdziwym Bogiem w osobistej i cichej modlitwie. Adoracja odbywa się w każdą
sobotę od godz. 20.00 do niedzieli do godz. 9.00. Cotygodniowa, regularna modlitwa
trwa 13 godzin. Niech każdy z nas znajdzie czas dla Jezusa, który na nas czeka i chce
z nami spotykać się i rozmawiać. Wielkim wstydem byłoby odrzucenie tego zaproszenia skoro uważamy się za uczniów Chrystusa i chcemy być z Nim w niebie a tutaj
byśmy Go unikali z i mało istotnych powodów opuszczali. Osoby, które będą zdecydowane adorować Pana Jezusa w nocy proszone są o zgłoszenie się do p. Hanny Engelmoer w celu zapisania na konkretną godzinę, aby nie było godzin pustych bez osób
adorujących.
++++++++++++++++++++++++++++++++
PLAN ŚWIĘCENIA POKARMÓW - Wielka Sobota 11 kwietnia 2020:
Oosterblokker - godz. 14.00 i 14.45
Amsterdam
- godz. 12.00 i 13.00 i po Liturgii
Nieuw-Vennep - godz. 10.30
Aalsmeer
- godz. 14.00 i 14.45
Almere– Buiten - godz. 11.30 i 12.15
Beverwijk
- godz. 16.00
‘t Zand
- godz. 16.30

PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W JĘZYKU POLSKIM
W WIELKIM POŚCIE
AMSTERDAM - Pieter Calandlaan 196
01.03.30
06.03.20
07.03.20
08.03.20
13.03.20
14.03.20
15.03.20

niedziela godz. 12.00 - dziękczynno-błagalna z ok. 93 rocz. ur. Krystyny
Łazowskiej o Boże błogosł. i zdrowie
piątek
godz. 18.30 - Droga Krzyżowa
19.00 - …………………..
sobota
godz. 17.10 - Droga krzyżowa dla dzieci
✞ Edward, Ludwik, Jan i Marianna
niedziela godz. 12.00 - za dusze w czyśćcu cierpiące i konających
piątek
godz. 18.30 — droga krzyżowa
godz. 19.00 - …………….
sobota
godz. 17.10— …………….
niedziela godz. 12.00 - dziękczynna za zdrowie i wszelkie łaski udzielane
za pośrednictwem Matki Najśw. z prośbą o
dalszą pomoc z ok. 31 rocz. ur. Piotra

20.03.20

piątek

21.03.20

sobota

godz. 18.30 - droga krzyżowa
19.00— w int córki Natalii o pomoc Bożą w życiu
godz. 17.10 - droga krzyżowa dla dzieci
int. ✞ Anna Dębska w rocz. śm.
Wielkopostne Rekolekcja Parafialne

22.03.20
23.03.20
24.03.20
27.03.20
29.03.20
03.04.20
04.04.20
05.04.20
09.04.20
10.04.20
11.04.20

12.04.20
13.04.20
17.04.20

niedziela

godz. 12.00 - 1. ✞Mirosław Tekień
2. Kamil Cyprowski 18 rocz. ur.
poniedziałek godz. 20.30 …………………...
wtorek
godz. 20.30 …………………..
piątek
godz. 18.30 - droga krzyżowa
Int. ……………...
niedziela
godz. 12.00 ………………...….
piątek
godz. 18.30 droga krzyżowa
Int. ……………………...
sobota
godz. 17.10 droga krzyżowa
- W int. ……………….
Niedz. Palmowa godz. 12.00 - …………...
Wielki Czw. godz. 20.30 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji
naszej Parafii o umiłowanie i szacunek do Eucharystii
W. Piątek godz. 20.30 - Liturgia Męki Pańskiej
W. Sobota godz. 12.00, 13.00 - Święconka
godz. 23.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej,
1) ……………...
2) ……………..
Wielkanoc godz. 12.00 - ✞Paweł Mencel V rocz. śm
Pon. Wielk godz. 12.00 - ✞ Andrzej aby Bóg przyjął Go do królestwa
zbawienia w niebie
piątek
godz. 19.00 ………………...

18.04.20
19.04.20

sobota
niedziela

godz. 17.15 - ……………………………
godz. 12.00 - dziękczynno-błagalna z ok. ur Elżbiety

****************************************************************
AALSMEER - Stommeerweg 15
01.03.20 niedziela godz. 14.00 - o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Wiktorii z ok. 1 rocz. urodzin
04.03.20 środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa
08.03.20 niedziela godz. 14.00 - ✞ Mirosław Bierka
11.03.20 środa
godz. 18.00 — droga krzyżowa i msza św.
15.03.20 niedziela godz. 14.00 — ✞ Elżbieta Bukna XV rocz. śm.
18.03.20 środa
godz. 18.00 - droga krzyżowa i msza św. ……………….
Rekolekcje Wielkopostne
22.03.20 niedziela godz. 14.00 — ✞Wilhelmina
✞Zofia van der Maat w II rocz. śm..
24.03.20 wtorek godz. 18.30 - Rekolekcje ✞Grzegorz Wyszyński I rocz. śm.
06.03.20 środa
godz. 18.00 - Rekolekcje ✞ Kazimierz Andrzejewski V rocz. śm.
29.03.20 niedziela godz. 14.00 - o szczęśliwe rozwiązanie i o zdrowie dla dziecka i
matki
01.04.20 środa
godz. 17.45 - Droga Krzyżowa i Msza św. ……………………...
05.04.20 Niedz. Palmowa godz. 14.00 - ✞Krystyna Dmochowska
08.04.20 środa
godz. 18.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. ………………..
09.04.18 W. Czwartek godz.18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej .................
10.04.20 Wielki Piątek godz. 17.00 - Liturgia Męki Pańskiej
11.04.20 W. Sobota
godz. 14.00 i 14.45 - Święconka
12.04.20 Wielkanoc
godz. 07.00 - Rezurekcja za Parafian
godz. 14.00 - ✞ Andrzej aby Bóg przyjął Go do królestwa
zbawienia w niebie.
13.04.20 Pon. Wielk. godz. 14.00 - ✞Irena Łuczyńska
19.04.20 niedziela
godz. 14.00 - …………
*****************************************************************

Oosterblokker - Oosterblokker 68
01.03.20 niedziela
05.03.20 czwartek
08.03.20 niedziela
12.03.20 czwartek
15.03.20 niedziela
19.03.20 czwartek

godz. 09.30 godz. 19.00 godz. 09.30 godz. 19.00 -

✞Maria Dąbek
tylko Droga Krzyżowa
✞ Eugeniusz Olejnik
dziękczynno-błagalna z ok 4 rocz. ur. Ani i
Weroniki 6 rocz. ur.
godz. 09.30 - ✞ Kamil Przemysławski XI rocz. śm.
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św.

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne
22.03.20 niedziela
26.03.20
29.03.20
2.04.20
05.04.20
10.04.20
11.04.20
12.04.20
13.04.20
19.04.20

godz. 09.30 - 1. dziękczynno– błagalna z ok. ur. Wandy
2.dziękczynno-błagalna o ok. ur. Stanisława
czwartek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. ✞Roman Borkowski
niedziela
godz. 9.30 — ✞Andrzej Łyczywek
czwartek
godz.18.30— droga krzyżowa i msza św. Dziękczynno-błagalna
z ok 60 rocz. ur. Marioli
Niedz Palmowa godz. 09.30— ✞ Andrzej
Wielki Piątek godz. 19.00 - Liturgia Męki Pańskiej
W. Sobota
godz. 14.00 i 14.45 - Święconka
Wielkanoc godz. 09.30 - ✞Paweł Mencel V rocz. śm.
Pon.Wielk. godz. 09.30 - dziękczynno-błagalna z ok. ur. Grzegorza
niedziela
godz. 09.30 - dziękczynno-błagalna z ok. 7 rocz. ur. Oskara
***************************************************

ALMERE - BUITEN - Chicagostraat 101
07.03.20
21.03.20
4.04.20
11.04.20
12.04.20
18.04.20

sobota
sobota
sobota
W. Sobota
Wielkanoc
sobota

godz. 19.15 - W int. Damiana urodzinowa i dziękczynna
godz. 19.15 - …………………...
godz. 19.15 …………………..
godz. 11.30 i 12150 - Święconka
godz. 13.00 - ...............................
godz. 19.00 - ….………………...

Spowiedź św. przede mszą św.
*************************************************************
BEVERWIJK - Breestraat 93
01.03.20
08.03.20
15.03.20
22.03.20
23.03.20
29.03.20
5.04.20
11.04.20
12.04.20
13.04.20
19.04.20

niedziela godz. 16.00 - o zdrowie i Boże blogosł dla Carmen z ok 2 rocz. ur
niedziela godz. 16.00 - ✞Teodor Bakker
niedziela godz. 16.00 - ✞ Maria i Adam Smolińscy
niedziela godz. 16.00 - Rekolekcje ✞Stanisław
poniedziałek godz.18.00 niedziela
godz. 16.00 .............................
Niedz Palmowa godz. 16.00 - ...........…….…….
W. Sobota godz. 16.00 - Święconka
Wielkanoc godz. 16.00 - .................................
niedziela
godz. 16.00 …………………….
niedziela
godz. 16.00 - ................................

****************************************************************

NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
14.03.20
28.03.20
11.04.20
13.04.20
25.04.20

sobota
godz. 19.00 - ………………….
sobota
godz. 19.00 - ……..…..….….…
W. Sobota godz. 10.30 - Święconka
Pon. Wielk. godz. 16.00 - ..............................
sobota
godz. 16.00 - …………………..

********************************************************************
‘T ZAND - Keinsmerweg 1
01.03.20 niedziela godz. 18.00 - ….…..……………
15.03.20 niedziela godz. 18.00 - . …….……….….…
05.04.20 niedziela godz. 18.00 - ...............................
11.04.20 W. Sobota godz. 16.30 - Święconka
12.04.20 Wielkanoc godz. 18.00 - ..............................

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

udeb administratiekantoor bv
Atrakcyjna oferta dla polskich przedsiębiorców oraz osób prywatnych!

Nasze biuro administracyjno - księgowe oferuje m.in.
* Rozliczanie z podatku obrotowego (BTW) i dochodowego (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

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!

