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LIST OJCA ŚWIĘTEGO 
do wszystkich wiernych na maj 2020 r. 

Drodzy bracia i siostry, 
Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szcze-
gólnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo 
do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca nale-
ży odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzin-
nym. Do docenienia tego wymiaru domowego, tak-
że z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas 
ograniczenia pandemii. 

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować 
wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania 
różańca w domu. Można to uczynić razem lub sa-

memu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każ-
dym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w 
internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować. 

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie od-
mawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej 
jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich. 

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, 
naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina ducho-
wa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za naj-
bardziej cierpiących, i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam 
błogosławię. 

Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r. 
Święto św. Marka Ewangelisty    FRANCISZEK 

Modlitwa1 
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierza-
my się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpie-
niem Jezusa, trwając mocno w wierze. 

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatrosz-
czysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym 
czasie próby. 

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co 
powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas 
prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen. 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie 
gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wyba-
wiać, Panno chwalebna i błogosławiona. 



Modlitwa 2 „Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko” 

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały 
świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę. 

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, 
i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pocho-
wanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy 
których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są nie-
spokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy. 

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka pró-
ba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Gali-
lejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz 
otworzył ich serca na ufność. 

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariu-
szy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje 
życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i 
zdrowie. 

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy 
z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać 
wszystkich. 

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli zna-
leźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. 

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomaga-
jąc tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i 
ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności. 

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój 
i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, 
żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. 

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jed-
nej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim 
i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do 
stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie. 

O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzie-
ci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej 
epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. 

Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, 
o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen. 



Ordynariusz diecezji opolskiej nakazał księżom usuwanie nagrań transmitowanych 
w internecie Mszy Świętych i nabożeństw. 

– Czymś innym jest udział w liturgii, także jako duchowa łączność z wydarzeniem, którym 
jest aktualnie sprawowana Eucharystia, a czymś innym jest np. odsłuchanie kazania, obej-
rzenie Mszy Świętej, która miała już miejsce wcześniej, czy obejrzenie nabożeństwa. Może 
ktoś więc obejrzeć np. nagranie Mszy z Pierwszej Komunii dziecka albo Mszy prymicyjnej, 
nagranych jako pamiątkę wydarzenia. Ale to nigdy nie będzie forma nawet duchowej łącz-

ności z celebrowaną liturgią – mówi bp Andrzej Czaja. 

Ordynariusz opolski zaznacza, że rozporządzenie jest reakcją na niebezpieczeństwo 
utrwalenia się niepoprawnych praktyk, np. odtwarzania wieczorem Mszy celebrowanej rano 
z myślą o duchowej łączności z tą celebrowaną Eucharystią, a nie np. by tylko zbudować 
się kazaniem czy by być na bieżąco z życiem parafialnej wspólnoty. Biskup Czaja podkre-
ślił, że nawet oglądanie transmisji Mszy na żywo trudno uznać za formę uczestnictwa w 

niej; to raczej forma duchowej łączności ze zgromadzeniem liturgicznym. 

Także Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy Świętej 
transmitowanej wskazuje, że w odniesieniu do Mszy Świętej jedyną dopuszczalną formą 
przekazu jest transmisja bezpośrednia, nigdy zaś retransmisja – dodaje hierarcha. 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Drodzy Parafianie! 
 
Czas Pandemii zmienił kalendarz 2020/2021 wielu ludziom. Choroba 
ogarnęła prawie cały świat. Nikt z nas wcześniej nie wyobrażał sobie 
np. Świąt wielkanocnych bez święconki, bez mszy św. czy Wielki Pią-
tek bez pochylenia się nad krzyżem i męką Jezusa Chrystusa. Nasza 
religijność została zamknięta w obrębie naszych mieszkań i naszych rodzin czy znajo-
mych. W jeszcze większym stopniu zostaliśmy uzależnieni od Internetu i różnych komuni-
katorów elektronicznych. Teraz czymś stałym jest dla niektórych msza św. oglądana on 
line na ekranie komputera czy telewizora oraz duchowa komunia św. W tych innych cza-
sach jako chrześcijanie musimy sobie radzić z naszą duchowością i nie szablonowym 
działaniem. W tym czasie niepewności i lęku, najważniejsze jest to, że Bóg nas nie opuścił 
i możemy mieć z Nim stały kontakt. 
Korona wirus pokazał nam, że życie nasze zmienia się i nie wszystko można w 100%  
zaplanować. Wiele osób musiało zrobić poważne korekty w swoim życiu: brak pracy, inna
– internetowa szkoła, dzieci stale w domu, choroba w domu lub w szpitalu wraz z zagroże-
niem życia, odwołane śluby, chrzty, przesunięte komunie św. niemożność wyjazdu gdzie-
kolwiek itd.. Sprawdzają się słowa Pisma św. „ nie znacie dnia ani godziny”.  Wirus poka-
zał całemu światu nie przygotowanie służby zdrowia jak i polityków na taką sytuację. Jak 
bardzo ten jeden, mały i niewidoczny wirus pokazał nam nasze słabości, częściowo prze-
organizował myślenie i hierarchię wartości. To jest niezłe ćwiczenie w zmierzaniu do do-
mu naszego Ojca w niebie. A jak jesteśmy przygotowani na wezwanie nas na drugą stronę 
życia, które może przyjść tak samo nagle i niepodziewanie jak ten wirus? Trzeba być go-
towym na przyjście Pana. Tu na ziemi nic nie jest wieczne, automatyczne, cykliczne, pew-
ne, trwałe. Co więcej nie wiemy co będzie w najbliższej i dalszej przyszłości. Potrzeba 
takiego oderwania się od rutyny i myślenia w kategoriach tylko i wyłącznie ziemskich. 
Potrzeba ciągłego przypominania sobie, że nie jestem bogiem i nie jestem samowystar-
czalny. Przypominania, że ludzkie siły są ograniczone i nawet najnowsza technika o ile 
taką się posiada, nie przynosi pełnego szczęścia. 
Trudna sytuacja wskazuje na potrzebę żywej wiary, która jest ponad wszystkim i dzięki 
łasce Bożej  jest w stanie pokonać trudności, a przede wszystkim pokładać nadzieję w 
Bogu i do Niego dążyć oraz zmierzać.    
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Co to jest odpust i jak go uzyskać? 
 
Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już do do 
winy. Otrzymuje je wiernym,  przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych wa-
runków, przez  Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dyspo-
nuje skarbem zadośćuczynień Chrystusa i świętych. Tak wyjaśnia nam Kodeks Prawa 
Kanonicznego kan. 992. 
Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej na-
leżnej za grzechy w części lub całości. Można go uzyskać dla siebie lub ofiarować za 
zmarłych. Nie można przekazywać innym osobom żyjącym.  
Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w  dnia. W momencie śmierci można uzy-
skać odpust zupełny nawet, gdy się tego dnia uzyskało już wcześniej inny odpust zupełny. 
Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane jest wykonanie dzieła  obdarzonego odpu-
stem oraz wypełnienia 3 warunków: 

 stan łaski uświęcającej /spowiedź św./ 



 Komunia św.  
 

 Modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. /np.. Ojcze nasz i Zdrowaś../ 
 
Wymagane jest wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
 
Niektóre dzieła pobożne, za które można uzyskać odpust zupełny: 
 
1. Adoracja Najśw. Sakramentu trwająca przynajmniej pół godziny 
2. Przyjęcie błogosławieństwa papieskiego, choćby przez radio udzielonego Miastu i 

Światu 
3. Nawiedzenie cmentarza w dniach od 1-8 listopada i pomodlenie się przynajmniej w  

za zmarłych. Odpust ten można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące 
4. Udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej  3 pełne dni. 
5. Odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie za-

konnej, w pobożnym stowarzyszeniu. Wystarczy odmówić tylko jedną część różań-
ca, jednakże w sposób ciągły z równoczesnym rozważaniem poszczególnych ta-
jemnic. 

6. Czytanie z należnym szacunkiem, przynajmniej przez pół godziny Pisma św. 
7. Odnowienie przyrzeczeń chrztu św. podczas nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w 

rocznicę swego chrztu 
8. Jeśli nie ma kapłana w momencie śmierci, gdy jest się odpowiednio dysponowany i 

o ile miało się w życiu zwyczaj domawiania jakichkolwiek modlitw. Dobrze jest  
się tu krucyfiksem lub krzyżem. Warunek „ o ile miało się zwyczaj odmawiania 
jakichkolwiek modlitw” zastępuje w danym przypadku 4 zwyczajne warunki wy-
magane do uzyskania odpustu zupełnego., 

 

 

Informacje duszpasterskie 

 

MSZE Z UDZIAŁEM LUDU  będą odbywać się dopiero po zniesieniu 
restrykcji przez władze państwowe i kościelne. 

  
                                  +++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Msza św. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 21 maja będzie transmitowana 
przez facebook o godz. 12.00. 
 
 
                                   +++++++++++++++++++++++++++++ 
 
ZAPISY DO POLSKICH 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 szcze-
ry 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   
 
 
                                +++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 

NOWY KONFESJONAŁ  funkcjonuje już od lipca ubiegłego roku. Konfesjonał jest 

niezbędnym meblem do spowiedzi św. Zamówiliśmy go w Polsce, został zrobiony, posta-

wiony 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 będą ogłoszone dopiero po zniesieniu restrykcji przez władze 
państwowe i kościelne.   
  
                              ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

WIELOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU          
Na czas kryzysu jest zawieszona. 

 
                     ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Miesiąc maj to miesiąc Maryjny. Pamiętajmy codziennej modlitwie do Boga za 
wstawiennictwem Matki Bożej. 

 
 
 
 



PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W JĘZYKU POLSKIM 
W CZASIE WIELKANOCNYM 

 
AMSTERDAM 1069 LA - Pieter Calandlaan 196 

 

19.04.20  niedziela godz. 12.00 -  dziękczynno-błagalna z ok. ur. Elżbiety 
24.04.20  piątek      godz. 19.00    -             
26.04.20  niedziela godz. 12.00 -  za duchowieństwo  
01.05.20  piątek      godz. 19.00 -  1. O nawrócenie taty Andrzeja 
                                                       2. O mądre decyzje dla polityków 

03.05.20  niedziela godz. 12.00 - ✞ Rafał 

 
08.05.20  piątek      godz. 19.00 -✞Alasan           
10.05.20  niedziela godz. 12.00  - 
15.05.20  piątek      godz. 19.00 -1. Jan Ludwiczak  
                                                    2. dziękczynno-błagalna w 31 rocz. święceń kapłańskich  
16.05.20  sobota     godz. 17.10  -  
17.05.20  niedziela  godz. 12.00 - 50 rocz. I komunii św.  
21.05.20  czwartek  godz.  12.00  WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
22.05.20  piątek      godz. 19.00 - 

24.05.20  niedziela  godz. 12.00 -  ✞ Hubert Łuczyński i dusze w czyśćcu cierpiące  

29.05.20  piątek      godz. 19.00 - 
31.05.20  Niedziela Zesłania Ducha św. -  godz. 12.00 - 
01.06.20  Poniedziałek - Matki Kościoła  - godz. 12.00  
05.06.20  I piątek  godz. 19.00 -  
06.06.20  I sobota godz.  17.10  - 
07.06.20  niedziela Najśw. Trójcy - godz. 12.00  -  
 
**************************************************************** 
 
AALSMEER 1431 ES- Stommeerweg 15  
 
19.04.20 niedziela  godz. 14.00 -             
26.04.20  niedziela godz. 14.00 -    
03.04.20 niedziela  godz. 14.00    
10.04.20 niedziela  godz. 14.00   
17.04.20  niedziela godz. 14.00   
24.04.20  niedziela godz. 14.00    
31.04.20 Niedziela Zesłania Ducha św. godz. 14.00  
07.06.20  niedziela godz. 14.00    
14.06.20  niedziela godz.  14.00                   
 
     *****************************************************************    
          

Oosterblokker 1696 BJ- Oosterblokker 68 
 
19.04.20   niedziela  godz. 09.30 - dziękczynno-błagalna w int. Oskara z ok. 7 rocz. ur.  

26.04.20   niedziela  godz. 19.00 - ✞ Wojciech Ślugaj i zm. z  rodziny   



03.05.20   niedziela  godz. 09.30 -  dziękczynno-błagalna z ok. 2 rocz. ur. Dawidaka 
10.04.20   niedziela  godz. 9.30.  - dziękczynno-błagalna z ok. 5 rocz. ur. Kariny 
17.04.20   niedziela  godz. 09.30 - dziękczynno-blagalna z ok. 30 rocz. ur. Dominika  
24.04.20   niedziela  godz. 09.30 -  zm z rodziny Chojnowskich                    

31.05.20   niedziela Zesłania Ducha św. godz. 09.30 -  ✞ Balbina Kwaśniewska   

04.06.20  I czwartek godz. 19.00  -  

07.06.20   niedziela  godz. 9.30 —  ✞ Roksana I rocz. śm. 

   
 
                 *************************************************** 
 
ALMERE - BUITEN 1334 KD- Chicagostraat 101 
 
02.05.20     sobota    godz. 19.00    
16.05.20     sobota    godz. 19.15   
06.06.20     sobota    godz. 19.15   
20.06.20     sobota    godz. 19.15 
 
               Spowiedź św. przede mszą św. 
 
************************************************************* 
 
BEVERWIJK  1941 EG- Breestraat 93 
 
19.04.20   niedziela  godz. 16.00  
26.04.20   niedziela  godz. 16.00                      
03.05.20   niedziela  godz. 16.00   
10.05.20   niedziela  godz. 16.00      
17.05.20   niedziela  godz. 16.00      
24.05.20   niedziela  godz. 16.00    
31.05.20   niedziela  godz. 16.00        
07.06.20   niedziela  godz. 16.00   
14.06.20   niedziela  godz. 16.00                 
 
    **************************************************************** 
                                           
NIEUW-VENNEP 2152 BA- St. Antoniusstraat 15 
 
09.05.20   sobota  godz. 19.00  
23.05.20   sobota  godz. 19.00  
13.06.20   sobota  godz. 19.00 
27.06.20   sobota  godz. 19.00                
                
******************************************************************** 
 
‘T ZAND  1756 AE- Keinsmerweg 1 
 
12.04.20   Wielkanoc godz. 18.00 -   



03.05.20   niedziela    godz. 18.00 -  
22.05.20   niedziela    godz. 18.00 -  
07.06.20   niedziela    godz. 18.00 -    
21.06.20   niedziela    godz. 16.30 -    
   
 
 
 
 
 
 

  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 
 
 
 
 
Przemysław Olkowski –radny / zam. Beverwijk   
 tel. + 31614399722  ;  Olkowski007@hotmail.com 
 
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 dochodowe-

go (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!  









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


