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Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęco-
ny czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca 
Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; 
początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogar-
nął szerokie rzesze społeczeństwa.   
 Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowe-
go w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej 
Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w 
Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli 
Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utwo-
ru Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie 
w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy 

Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie - 
bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W 
piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto 
Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. 

Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w 
średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli 
dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia:                                                                                                                          

 
Św. Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i w 
nim spoczywała. Jezus oddawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. 
Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce do swojego Serca, że 
miała wrażenie, że odtąd te dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała 
Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała. 
 
Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, św. Gertruda (1250-
1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło jej imię po całej Europie, to Poseł Bożej po-
bożności. Jest to prawdziwy poemat o miłości Boga do duszy i duszy do Boga. Jego zaś 
źródłem jest Najświętsze Serce Syna Bożego. Można powiedzieć, że Gertruda obcowała z 
Sercem Jezusowym na co dzień. 
 
Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odezwał się pewnego dnia: "Połóż 
twe ręce na ranach moich rąk!" Na to święta: "Nie, Panie!" W tej chwili otwarła się rana 
boku Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy. 
 

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i 
całego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorza-
ta Maria Alacoque. Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgo-
rzata - pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej 
pośrednictwem posłużyć. 



W dekrecie o heroiczności cnót z 1903 r. Św. Jan Eudes jest nazwany "twórcą liturgicz-
nego kultu Serca Jezusa i Maryi". W breve beatyfikacyjnym czytamy wprost: "Płonąc sam 
szczególną miłością ku Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, powziął pierwszy - a nie 
było to bez natchnienia Bożego - myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto 
uważać za ojca tego, tak miłego nam nabożeństwa. (...) Był także tego kultu doktorem, 
albowiem ku czci obu Serc ułożył oficjum i Mszę świętą. Był wreszcie ich apostołem, bo 
całym sercem przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa". Jan Eudes 
chciał, aby ono było własnością wszystkich. Nowością, którą wprowadził, było również 
to, że nabożeństwo do Serca Pana Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. 
Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć. Nabożeństwo do tych dwóch Serc wprowadził także 
do liturgii Kościoła. 
                                                                                                                                             
Jan Eudes postawił sobie za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeń-
stwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi: niezmordowanym słowem, pismami i dzieła-
mi. Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną 
(1641), aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa 
do tych dwóch Serc. Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osob-
ne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: Ave Cor sanctissimum, ave 
Cor amantissimum Jesu et Mariae! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uro-
czyście święto Najświętszego Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 paździer-
nika). Układa oficjum na te święta. W roku 1648 wydaje książeczkę O nabożeństwie do 
Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. W roku 1670 otrzymuje od teologów aprobatę tek-
stów Mszy świętej i oficjum o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. 

 
 
Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Ala-
coque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupeł-
nym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopusz-
czona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje 
Serce pełne ognia, rzekł do niej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że 
nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pra-
gnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarba-
mi". Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. 
Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: 
"Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy 
mojego Serca". 
Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił 
Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom 
swojego Serca. "To nabożeństwo - pisze św. Małgorzata - jest ostatnim wysiłkiem Jego 
miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach". Wśród różnych form 
czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca. 
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawie-
nia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus "jaśniejący chwałą, ze styg-
matami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce". Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i 
pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka 
spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagra-
dzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w du-
chu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywała się go-
dzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. godzina święta) oraz aby Komunia świę-
ta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu 



za grzechy i oziębłość ludzką. 
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie 
wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedze-
nia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powie-
dział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zu-
pełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większo-
ści ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, ozię-
błości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości  Dlatego żądam, 
aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto 
ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne 
zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski 
na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej 
rozszerzenia".  

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli 
Jego Serca: 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane                                                                                                                                                                                                                                      
w Sercu moim. 
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy 
będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w 
intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej 
niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w 
ostatniej godzinie życia.  

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodze-
nie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie 
przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorza-
cie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beaty-
fikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który 
zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i 
zakonów, był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspo-
mnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów 
polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny 
przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego 
nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały 
Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Ko-
ściół i rodzaj ludzki. 



Informacje duszpasterskie 

 

W czerwcu nie będzie mszy św. w: Almere, Oosterblokker, Beverwijku, 
Nieuw Vennep,  t'Zand i Aalsmeer. Tak zadecydowały holenderskie rady 
parafialne wraz z proboszczami.  

W czerwcu może być w kościele obecnych 30 osób łącznie z księdzem/i, kościelnym i 
operatorem. Trzeba zachować odstęp 1,5 metra, dezynfekować ręce swoim płynem, de-
zynfekować swoje miejsce siedzące, nie używać wody święconej i nie podawać sobie rąk. 
Nie wolno śpiewać podczas mszy św. Spowiedź poza konfesjonałem. 

Do 13 czerwca nie można rozdawać komunii św. tylko komunia duchowa, a od 14 czerw-
ca komunia tylko na rękę. Należy zwrócić uwagę przy komunii św. czy jakieś małe czą-
steczki komunii św. nie pozostały na ręce, aby je spożyć, a nie zrzucić na podłogę. Jeśli 
ktoś nie zgadza się z taką formą przyjmowania komunii św. może nadal przyjmować ko-
munię św. duchowo. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ze względu na limity wiernych należy zapisywać się na listę. W miesiącu czerwcu zapisy 
na mszę św. przyjmuje ks. Krzysztof telefonicznie - /0648 173 990/ we wtorek i czwartek 
od 17.00-19.00 i w środy od 19.00-20.00. Zapisy dotyczą tylko najbliższego piątku, nie-
dzieli oraz soboty. W czerwcu o 20.30 dodatkowa niedzielna msza św. w Amsterdamie. W 
lipcu i sierpniu nie będzie mszy św. w Nieuw Vennep. Zamiast niej msza w Amsterdamie 
w II i IV sobotę lipca i sierpnia o 20.30. Zgłaszać mogą się pojedyncze osoby lub osoby z 
rodziną. Nie można zgłaszać znajomych, przyjaciół, sąsiadów itd. Oni muszą zrobić to 
osobiście.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Od lipca będzie mogło uczestniczyć we mszy św. w kościele 100 osób, jeśli będzie możli-
wość zachowania w kościele odległości 1,5 metra. W przeciwnym razie przyjętych osób 
do kościoła będzie mniej. Z powodu limitu wiernych będą przeprowadzane zapisy elektro-
nicznie przez internet. Metoda ta będzie stosowana przez wszystkie parafie katolickie w 
Holandii. Zapisy elektroniczne na msze św. od lipca są w trakcie przygotowywania.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ze względu na limity wiernych nie wszyscy będą mogli osobiście uczestniczyć we mszy 
św. dlatego w dalszym ciągu jest aktualna oferta mszy św. przez internet on line. Proszę z 
tego korzystać dla własnej pobożności i zadośćuczynienia niedzielnemu obowiązkowi 
mszy św. Nie możność fizycznego uczestniczenia we mszy św. nie zwalnia nas całkowicie 
z możliwości korzystania z innych form przekazu liturgicznego.           

                                 +++++++++++++++++++++++++++++++ 



Dziękuję Wszystkim Parafianom, którzy w tym trudnym dla nas czasie pamiętają o 
naszej polskiej parafii i wspierają jej utrzymanie finansowo przez przelewy bankowe lub 
w czasie naszych mszy św. składają ofiarę do koszyka w kościele. Bóg Zapłać! 

                                  +++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ZAPISY DO POLSKICH PARAFII W HOLANDII. Pamiętajmy, że wszystkie polskie  
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 dobrowol-
ny ani szczery ani ważny. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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. 
 
                                   +++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 W soboty będzie dodatkowa msza św. niedzielna w Amsterdamie o 20.30 a po niej adora-
cja Najświętszego Sakramentu. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
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 z niego korzystają tylko na czas pandemii jest to zawieszo-

ne. Będziemy nadal kontynuować naszą zbiórkę do zebrania całości sumy, ponieważ zo-

stała jeszcze połowa sumy do spłacenia. Dziękuję wszystkim dotychczasowym sponsorom 

i ofiarodawcom za ofiarność. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Od 1 marca 2020 NIE MA POLSKIEJ MSZY ŚW. W HEM. Msza jest przeniesiona do 
1696BJ Oosterblokker ul Oosterblokker 68   
 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 

 



NAUKI PRZEDŚLUBNE  odbędą się w naszej parafii w Amsterdamie w dniach: 13.06. 
sob. od 12.00-14.00, 19.06.- pt 20.00-22.00, sob 20.06. - 11.00-16.00 /poradnictwo rodzin-
ne/ i 26.06 pt od 20.00-22.00. W kursie może wziąć udział tylko 15 par. Zapisy na kurs e-
mailem parafialnym info@polskaparafiaamsterdam.nl Maksymalna ilość osób uczestni-
czących w kursie wynosi 30. Tylko pełne uczestnictwo w kursie jest waż-
ne.                                 
 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Polska szkoła będzie miała zajęcia szkolne w sobotę 13.06 i 20.06 od godziny 15.00. 20 
czerwca jest zakończenie roku szkolnego. Należy zachowywać wszelkie zasady bezpie-
czeństwa od RIVM jakie są stosowane w szkołach holenderskich.        

+++++++++++++++++++++++++++++ 

Zapisani Parafianie mogą zapisywać swoje dzieci do polskiej szkoły w Amsterdamie na 
nowy rok szkolny 2020/2021 przez adres szkoły: www.naszapolskaszkola.nl.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

WIELOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W SOBO-
TY w Amsterdamie po mszy św. o 20.30. Na adorację należy się zapisywać u p. Hanny 
Engelmoer telefonicznie: 06 53 53 31 67 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Miesiąc Czerwiec to miesiąc poświęcony Bożemu Sercu. Pamiętajmy o codziennej 
modlitwie do Serca Jezusowego. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

W środy od godz. 17.30 do 18.30 chętni będą mogli wyspowiadać się w kaplicy św. 
Teresy w kościele karmelitańskim w Aalsmeer /1431 ES/, gdzie odbywają się polskie 
msze w ciągu roku. Proszę o przyniesienie maseczek ochronnych dla wzajemnego bezpie-
czeństwa. Kaplica św. Teresy jest otwarta w każdy wtorek, środę i czwartek od 10.00 do 
17.00 dla prywatnej modlitwy i adoracji Najśw. Sakramentu.                 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                               
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W JĘZYKU  
POLSKIM W OKRESIE ZWYKŁYM 

 
 
 
 

AMSTERDAM 1069 LA - Pieter Calandlaan 196 
 

01.06.20  Poniedziałek - Matki Kościoła  - godz. 13.00 ✞Irena—greg. w Heiloo  

05.06.20  I piątek   godz. 19.00 -  1.✞Irena—greg.  

                                                      2. w int ks. Aleksandra z ok 60 rocz. kapłaństwa 

07.06.20  niedziela Najśw. Trójcy -  

                               godz. 12.00 - ✞Irena—greg.  

12.06.20  piątek      godz. 19.00 - 1.✞Irena—greg. 

                                                      2.  ✞Roksany I rocz. śm. 

13.06.20  sobota     godz. 20.30 - ✞Irena—greg-             

14.06.20  niedziela Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej  

                               godz. 12.00 - 1. ✞Irena—greg. 

                                                     2.  dziękczynno-błagalna w int 21 rocz. ur. Karoliny 
19.06.20  piątek      godz. 19.00 - 1. Irena—greg 
                                                      2.  

20.06.20  sobota      godz. 20.30  -✞Irena—greg 

21.06.20  niedziela  godz. 12.00  1. -✞Irena—greg 

                                                      2.  dziękczynno-błagalna w int 2 rocz. ur Floriana  
                                                         i Boże błogosł. i siły dla Rodziców. 

26.06.20  piątek       godz. 19.00    1.✞Irena—greg 

                                                        2.  

27.06.20  sobota     godz. 20.30  -  ✞Irena—greg 

28.06.20  niedziela  godz. 12.00  - 1. ✞Irena—greg 

                                                        2. ✞ Maria Dąbek 

03.07.20  I piątek    godz. 19.00 -  
05.07.20  niedziela  godz. 12.00 - rez  
10.07.20  piątek      godz. 19.00  
11.07.20  sobota     godz. 20.30   
12.07.20  niedziela godz. 12.00 -dziękczynno-błagalna z ok 40 rocz. ur Pauliny Rak  
17.07.20  piątek      godz. 19.00 -    
19.07.20  niedziela godz. 12.00 
24.07.20  piątek      godz. 19.00 - 
25.07.20  sobota     godz. 20.30. 
26.07.20  niedziela godz. 12.00 - 
31.07.20  piątek      godz. 19.00 
02.08.20  niedziela godz. 12.00 
07.08.20  piątek      godz. 19.00 
08.08.20 sobota      godz. 20.30 



09.08.20 niedziela  godz. 12.00 
14.08.20. piątek      godz. 19.00 
15.08.20. sobota Wniebowzięcie NMP godz. 12.00 
16.08.20  niedziela  godz 12.00 
21.08.20 piątek       godz. 19.00 
22.08.20.sobota      godz. 20.30 
23.08.20. niedziela godz. 12.00 dziękcznna za otrzymane łaski od Njśw. Panienki z                 
                                                   prośbą o dalsze dla Kamili 
28.08.20  piątek      godz. 19.00 
29.08.20  sobota     godz. 20.30 
30.08.20  niedziela godz. 12.00 
04.09.20  I piątek   godz. 19.00 dziękczynna za dar małżeńskiej miłości i opiekę  
                                                    każdego dnia dla Kamili i Piotra z ok IV rocz. ślubu 
05.09.20  I sobota   godz. 17.10 
06.09.20  niedziela  godz, 12.00 
 
**************************************************************** 
 
AALSMEER 1431 ES- Stommeerweg 15  msza św. na zapisy przez internet  
 
05.07.20  niedziela  godz.14.00 -             
12.07.20  niedziela  godz.14.00 -    
19.07.20  niedziela  godz.14.00    
21.07.20  niedziela  godz.14.00   
28.07.20  niedziela  godz.14.00   
02.08.20  niedziela  godz.14.00    
09.08.20  niedziela  godz.14.00  
16.08.20  niedziela  godz.14.00    
23.08.20  niedziela  godz.14.00                   
30.08.20  niedziela  godz.14.00 
06.09.20  niedziela  godz.14.00 
 
     *****************************************************************    
          

Oosterblokker 1696 BJ- Oosterblokker 68 msza św. na zapisy przez internet 
 
02.07.20  I czwartek godz.19.00 - 
05.07.20  niedziela   godz. 09.30 - dziękczynno-błagalna z ok.15 rocz. ślubu  
                                                        Magdy i Roberta .  
12.07.20  niedziela   godz. 09.30 -  dziękczynno-błagalna z ok. 60 rocz. ur. Ernsta 
19.07.20  niedziela   godz. 09.30 - dziękczynno-błagalna z ok. 25 rocz. ur. Bartłomieja 
26.07.20  niedziela   godz. 09.30 -   
02.08.20  niedziela   godz. 09.30 -  o zbawienie dla śp. Jan Łukaszczyka                 
06.08.20  I czwartek godz. 19.00 -     
09.08.20  niedziela    godz. 09.30 - dziękczynno-błagalna w int. p. Grażyny z ok. ur. 

16.08.20  niedziela    godz. 09.30 -  ✞ Bronisław Chruściel 

23.08.20  niedziela    godz. 09.30 - 
03.09.20  I czwartek  godz. 19.00  -  



06.09.20  niedziela    godz. 09.30 - 
13.09.20  niedziela    godz. 09.30 -   
******************************************************************* 
 
ALMERE - BUITEN 1334 KD- Chicagostraat 101 
 
05.07.20   sobota    godz. 19.15    
19.07.20   sobota    godz. 19.15   
02.08.20   sobota    godz. 19.15   
16.08.20   sobota    godz. 19.15 
05.09.20   sobota    godz. 19.15 
 
               Spowiedź św. przede mszą św. 
********************************************************************** 
 
BEVERWIJK  1941 EG- Breestraat 93 msza św. na zapisy przez internet 
 

05.07.20   niedziela  godz. 16.00 ✞ Jan III rocz. śm. 

12.07.20   niedziela  godz. 16.00                      
19.07.20   niedziela  godz. 16.00   
26.07.20   niedziela  godz. 16.00      
02.08.20   niedziela  godz. 16.00    
09.08.20   niedziela  godz. 16.00        
10.08.20   niedziela  godz. 16.00   
17.08.20   niedziela  godz. 16.00                 
24.08.20   niedziela  godz. 16.00                 
31.08.20   niedziela  godz. 16.00                 
06.09.20   niedziela  godz. 16.00                 
 
    ******************************************************************* 
                                           
NIEUW-VENNEP 2152 BA- St. Antoniusstraat 15 
 
W lipcu i sierpniu msze są odwołane.  
W II i IV sobotę miesiąca lipca i sierpnia będzie msza św. w Amsterdamie o 20.30  
 
******************************************************************** 
 
‘T ZAND  1756 AE- Keinsmerweg 1  msza św. na zapisy przez internet 
 
05.07.20   niedziela   godz. 18.15 -   
12.07.20   niedziela   godz. 18.15 -  
19.07.20   niedziela   godz. 18.15 -  
21.07.20   niedziela   godz. 18.15 -    
28.07.20   niedziela   godz. 18.15 - 
02.08.20   niedziela   godz. 18.15 - 
09.08.20   niedziela   godz. 18.15 - 
16.08.20   niedziela   godz. 18.15 - 
23.08.20   niedziela   godz. 18.15 - 
30.08.20   niedziela   godz. 18.15 - 
06.09.20   niedziela   godz. 18.15 - 



    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!  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


