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 Adoracja Najświętszego Sakramentu wyrazem miłości  
 
„Najprościej rzecz ujmując, adoracja jest sposobem wyznawania, okazywania miłości. 
Któż, kto kocha, nie uwielbia adorować ukochanej osoby Któż nie uwielbia być adorowa-
nym? Nikt nie jest bardziej godny adoracji i uwielbienia, niż sam Bóg, który jest Miłością 
doskonałą. Adorowanie Boga jest zachwytem nad Jego doskonałością, miłosierdziem, 
pięknem. Jest kochaniem, byciem blisko, dzieleniem się, oddawaniem, zawierzaniem, 
słuchaniem, ciszą. Ciszą, która mówi wiele, bo jest głosem samego Boga. Bardzo często 
mam wyrzuty sumienia z powodu mojego zagonienia i "zapętlenia" codziennymi sprawa-
mi. W natłoku różnych obowiązków i czynności łatwo zapomnieć o rozmowie z Bogiem - 
najlepszym przyjacielem. A przecież jest o czym rozmawiać. Tylko Jemu mogę powie-
dzieć o wszystkim, bez obawy o to, że zostanę wyśmiana, niezrozumiana czy potępiona. 
On wysłuchuje każdego, jak najbardziej troskliwy ojciec, pełen cierpliwości i miłości. A 
kiedy nie wiemy, jakich użyć słów, by wyrazić to, co czujemy, nie mówmy nic, uwielbia-
jąc Go w milczeniu. Wstępujmy do kościoła nie tylko z okazji coniedzielnej mszy, by ado-
rować Jezusa żywego, obecnego w Eucharystii - jednej z największych tajemnic naszej 
wiary. Zazwyczaj przychodzimy do Boga wtedy, kiedy spotyka nas jakieś nieszczęście w 
myśl powiedzenia: "Jak trwoga, to do Boga". To nie tak. Jezus, nasz Pan, godny jest naj-
głębszego uwielbienia. On czeka, byśmy przyklęknęli, pochylili głowę i oddali Mu pokłon 
w największej czci i pokorze, dziękując za Jego doskonałość i dobroć. Trzeba nam na 
chwilę zapomnieć o wszystkim, by móc dojść do Niego i w największym skupieniu wier-
nie przy Nim trwać. Tak trudno jest zwykłymi słowami dziękować za wielkie rzeczy. Tak 
trudno jest dziękować Bogu za dar, którego nie potrafimy do końca pojąć. Nasze słowa nie 
są w stanie w pełni wyrazić tego, co zrobił dla nas Jezus. Dziękuję Ci Panie za każdy od-
dech, za każdą chwilę życia, za zdrowe dziecko, za dobrych rodziców, przyjaciół, za mu-
zykę i za to, że uczysz mnie żyć. Dziękuję Ci Panie za wszystko. Wiem, że jestem czło-
wiekiem słabym, upadającym i grzesznym, ale wiem też, że Twoja Miłość czyni cuda. 
Kiedy wątpię i sprzeciwiam się Twoim przykazaniom, ukaż mi w świetle Twojej łaski to 
wielkie dobro, które mi ofiarowałeś, bym zrozumiała, że Twoja Miłość do mnie jest naj-
potężniejsza. Kiedy nie potrafię do Ciebie przyjść, nie umiem Cię przyjąć, cieszyć się by-
ciem z Tobą, daj mi światło, żebym nie chodziła w ciemnościach, daj moc, która pokona 
słabość, daj pokój, który pokona lęk. Daj mi cieszyć się Twoją obecnością, naucz mnie 
wiernie trwać przy Tobie. Przepraszam cię Panie za to wszystko, czym Cię zasmucam 
każdego dnia, za moją bylejakość, brak gorliwości w modlitwie. Nie chcę się tłumaczyć 
brakiem czasu. Trzeba znaleźć chwilę, by z Tobą być i porozmawiać, byś mógł być we 
mnie, a ja w Tobie. Pragnę, by moje serce było przepełnione Tobą, aby nie było w nim 
tego, co Cię rani: obojętności na Twoje wezwanie. Proszę Cię Panie o pomoc we wszyst-
kim. Ty powiedziałeś: "O cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje - dam wam". 
Więc proszę. Proszę, dziękuję i nade wszystko uwielbiam, bo jesteś godny najwyższej 
chwały. Bądź uwielbiony Panie!”  Magda Anioł  

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU -  
NIEWYCZERPANYM ŹRÓDŁEM ŚWIĘTOŚCI  

1) Pojęcie adoracji 

Przez adorację rozumiemy cześć oddawaną Panu Jezusowi obecnemu pod postacią Chleba 
eucharystycznego. Zwykłą formą adoracji jest przyklęknięcie na jedno kolano: przy podej-
ściu do ołtarza z Najświętszym Sakramentem, przed Komunią świętą i przed odejściem od 
ołtarza; uklęknięcie na Podniesienie, przyklęknięcie przy przechodzeniu przed tabernaku-



lum poza Mszą świętą oraz klęczenie podczas prywatnej modlitwy. Uroczystą formą ado-
racji jest wystawienie Chleba eucharystycznego w monstrancji i towarzyszące temu cere-
monie. Szczególnymi zaś formami adoracji są: Nabożeństwo czterdziestogodzinne i tzw. 
adoracja wieczysta, czyli stałe wystawienie Chleba eucharystycznego w niektórych ko-
ściołach lub kaplicach oraz bezustanne adorowanie. 

Adoracja jest oddawaniem najgłębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem 
dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. 
Jak przypomina nam Pismo święte, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wte-
dy, gdy miał podjąć ważne decyzje. Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują pod-
czas adoracji postawę dziecięcej ufności oraz otwierają swoje serca i dłonie, aby przyjąć 
dar od Boga i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa. 

2) Z historii adoracji Najświętszego Sakramentu 

Od pierwszych wieków w Kościele po Mszy świętej przechowano konsekrowane Hostie, a 
racją tej praktyki była możliwość zanoszenia Komunii wiernym, którzy nie mogli uczest-
niczyć w Najświętszej Ofierze, zwłaszcza chorym i tym, którzy za wyznawanie swej wia-
ry oczekiwali w więzieniach na męczeństwo. Przez Komunię świętą łączyli się oni z Chry-
stusem i składaną przez Niego eucharystyczną ofiarą. Ta praktyka zapoczątkowała u wier-
nych chwalebny zwyczaj adoracji tego wielkiego Sakramentu i oddawania Mu kultu, na-
leżnego jako Bogu. Papież Pius XII (1939-1958) w encyklice Mediator Dei podaje, iż 
„pierwotna praktyka tej pobożności może mieć początek w adoracji w Wielki Czwartek, 
gdy po Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej były przechowywane i adorowane święte posta-
ci”. Z biegiem czasu wiara i miłość wiernych wzbogacały publiczne i prywatne nabożeń-
stwa do Najświętszej Eucharystii. 

Zwróćmy uwagę na to, że przyjęcie Chrystusa w Komunii sakramentalnej nie jest wyda-
rzeniem jednej chwili. Przyjąć Chrystusa oznacza przybliżyć się do Niego, adorować Go. 
Im bardziej Kościół wrastał w eucharystyczną tajemnicę, tym głębiej pojmował, że nie 
może w pełni celebrować Komunii świętej w ograniczonych minutach trwania Mszy świę-
tej. Dopiero, gdy zapalono w kościołach wieczną lampkę i ustawiono obok ołtarza taber-
nakulum, rozwinął się jakby pąk tajemnicy i Kościół przyjął jej eucharystyczną pełnię. 
Pan jest obecny zawsze. Miarę życia Kościoła, miarę jego wewnętrznej otwartości pozna-
jemy po tym, że może trzymać drzwi otwarte, ponieważ jest Kościołem modlitwy. 

Z biegiem czasu kultowi Eucharystii zostały nadane różne kształty, coraz piękniejsze i 
zbawienniejsze, jak np. pobożne i codzienne odwiedziny Boskiego Tabernakulum, święte 
obrzędy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, uroczyste procesje szczególnie w 
uroczystość Bożego Ciała i podczas kongresów eucharystycznych oraz adoracje publicz-
nie wystawionego Najświętszego Sakramentu (godzinne, kilkugodzinne, 40-godzinne, 
wieczyste). Te pobożne ćwiczenia bardzo się przyczyniły do wiary i nadprzyrodzonego 
życia pielgrzymującego Kościoła. Dlatego zostały nie tylko uznane, lecz Kościół przyjął je 
niejako za swoje i swoją powagą zalecił wiernym. Powstały one z natchnienia liturgii 
świętej; toteż, jeżeli odbywają się z należytą godnością, wiarą i pobożnością, z zachowa-
niem odnośnych przepisów, bez wątpienia bardzo przyczyniają się do ożywienia zdrowej 
pobożności i życia liturgicznego. 

 



3) Kościół zawsze aprobował adorację i zachęcał do jej praktykowania 

Nauczycielski Urząd Kościoła naucza: „Wszyscy chrześcijanie, zgodnie ze zwyczajem 
zawsze przestrzeganym w Kościele katolickim, powinien oddawać Najświętszemu Sa-
kramentowi najwyższy kult uwielbienia, który należy się prawdziwemu Bogu”. „Kult 
adoracji opiera się na mocnej i trwałej podstawie głównie dlatego, że wiara w rzeczywi-
stą obecność Pana w sposób naturalny prowadzi do zewnętrznego i publicznego jej uwi-
docznienia”. 

Papież Pius XII (1939-1958) zachęcał duszpasterzy, aby starali się z największą pilno-
ścią o to, żeby świątynie - które zostały wzniesione w tym celu, by w nich śpiewać nieu-
stannie hymn chwały Bogu Wszechmogącemu i dać godną siedzibę Odkupicielowi na-
szemu, ukrytemu pod postaciami eucharystycznymi - były otwarte na jeszcze częstsze 
odwiedziny ze strony wiernych. Niech oni usłyszą najsłodsze wezwanie Zbawcy: 
„Pójdźcie do Mnie, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 
28). Papież pragnął, by te świątynie były domami Bożymi, w których by ci, którzy tam 
wejdą prosić o dobrodziejstwa, radowali się, że wszystko uzyskali i w których by dostę-
powali niebiańskiej pociechy. 

Papież Paweł VI gorąco zachęcał do adoracji Najświętszego Sakramentu: „Eucharystia 
przechowywana jest w kościołach czy kaplicach jako duchowy ośrodek społeczności 
zakonnej lub wspólnoty parafialnej, a nawet całego Kościoła i całej ludzkości, ponieważ 
- pod świętymi postaciami - zawiera ona Chrystusa, niewidzialną Głowę Kościoła, Zba-
wiciela świata, centrum wszystkich serc, przez którego wszystko i my przez Niego 
(por.1 Kor 8, 6)”. Niech więc wierni „nie zaniedbują w ciągu dnia nawiedzenia Naj-
świętszego Sakramentu, który należy przechowywać w kościołach (...) w miejscu najdo-
stojniejszym i z największą czcią, jako że jest ono dowodem wdzięczności, poręką miło-
ści i obowiązkiem należnego uwielbienia względem Chrystusa Pana obecnego w tymże 
Sakramencie”. Tego rodzaju kult Eucharystii jest „dowodem wdzięczności, rękojmią 
miłości, hołdem należnej Jezusowi adoracji”.  Ks. Piotr Gajda 
 _____________________________________________________________________ 

XXXV Jasnogórska Noc Czuwania w intencji Polonii i jej duszpasterzy odbędzie się 
jak zawsze w trzeci piątek października. W tym roku termin przypada w dniach 16/17 
października 2020r. Ze względów epidemicznych przyjęliśmy formę transmisji interne-
towej i serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy i włączenia się w transmisję w pa-
rafii. Link do transmisji internetowej live będzie dostępny na naszej stronie 
(www.chrystusowcy.pl) i Facebook oraz na stronie Jasnej Góry (www.jasnagora.pl) i 
stronie czuwania (www.czuwanie.chrystusowcy.pl)Msza św. transmitowana będzie 
przez TV Trwam i Radio Maryja. 

Spotkanie odbywa się w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II pod hasłem: „W opar-
ciu o Ewangelię i Eucharystię”. Są to słowa z wypowiedzi Ojca Świętego św. Jana Paw-
ła II skierowanej do polskich emigrantów: 
„Wspomniałem na początku o wielkiej wspólnocie, jaką tworzą Polacy żyjący w kraju i  
poza jego granicami. Tworzyła się ona przez przeszło tysiąc lat. W oparciu o Ewangelię 
i Eucharystię Polacy żyjący poza krajem głęboko odczytują wszystko to, czym żyje ich 
Ojczyzna, jej troski, smutki,  niepowodzenia, nadzieje i radości. Odczuwają to podobnie 



jak Polacy w kraju. Cały bowiem Kościół polski stara się wnikać w problemy emigracji i 
nieść jej pomoc duchową.” św. Jan Paweł II, Przemówienie do Polaków w Chile, Santiago 
de Chile 4 IV 1987  

Plan tegorocznego czuwania: 
20.00 - powitanie 
20.30 - różaniec - Nowicjat  
21.00 - Apel Jasnogórski - ks. dr Marek Grygiel SChr - Ekonom Generalny 
21.30 - klerycy WSD TChr 
22.20 - siostry Misjonarki 
23.00 - Msza św. i zakończenie - ks. Krzysztof Olejnik SChr - Przełożony Generalny 
- Homilia - ks. Bogusław Burgat SChr - Wikariusz Generalny 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
      
                              Drodzy Parafianie! 
 
 
                             W imieniu Rady Parafialnej i księdza Proboszcza chcemy zwrócić się do                      
                             Was z prośbą o pomoc finansową dla naszej polskiej parafii w  
                             Amsterdamie i okolicy. W związku z sytuacją wywołana przez korona 
wirusa, zostaliśmy niestety dotknięci kryzysem finansowym podobnie jak każda inna para-
fia. Jak wiadomo od miesiąca marca były zamknięte kościoły z których korzystamy, a 
dopiero od miesiąca lipca zostały otwarte, ale jednocześnie zostały nałożone różne re-
strykcje, które nadal nie pozwalają nam w pełni funkcjonować. Jak w każdej parafii obo-
wiązują nas cały czas stałe opłaty i wydatki. Nasze konto parafialne nigdy nie było wyso-
kie jak niektórym mogłoby się zdawać, ale dotychczas wystarczało na bieżące funkcjono-
wanie i opłaty. Aktualnie nasze dochody zmniejszyły się o 50%  i dalej maleją przez stałe 
wydatki i jednocześnie przy bardzo niskich dochodach. Nasza Polska parafia nie posiada 
żadnych dodatkowych rezerw finansowych. Bez wsparcia parafian w obecnej sytuacji nie 
będziemy w stanie kontynuować naszej misji. Nasza polska szkoła w Amsterdamie jest 
ściśle powiązana z istnieniem Polskiej Parafii. 
W ostatnich latach do naszej parafii zapisało się wielu nowych parafian. Podczas zapisu 
osoby te zadeklarowały się na piśmie do stałego wsparcia finansowego naszej parafii wg. 
sumy jaką sami sobie wyznaczyli. Niestety, tylko nieliczni wywiązują się z tego moralne-
go zobowiązania i obowiązku / V przykazanie kościelne /, a pozostali szybko o tym zobo-
wiązaniu zapomnieli lub uważają je za mało istotne, choć to ma ogromy wpływ na istnie-
nie naszej parafii. Polska Parafia Amsterdam i w okolicy utrzymuje się tylko i jedynie z 
ofiar swoich wiernych, bo to jest fundamentalnym warunkiem funkcjonowania polskiej 
parafii na emigracji i zgody diecezji holenderskiej na jej istnienie i kontynuację.   
Dla dobra nas wszystkich jest teraz ważne, aby się zjednoczyć i razem wyjść z kryzysu 
jaki nas dotknął. Prosimy o zrozumienie naszej Wspólnej sytuacji i teraźniejsze wsparcie. 
Każdy kto ma dobrą wolę i chęć wsparcia może dokonać wpłaty na nasze konto parafial-
ne, które jest czynne 24/7 /numer konta jest na naszej parafialnej stronie internetowej/ lub 
do koszyka w czasie mszy świętej w naszych kościołach. W intencji naszych darczyńców 
zostanie odprawiona msza święta. Dziękujemy bardzo za zrozumienie aktualnej sytuacji i 
wszystkim za dotychczasowe i przyszłe realne wsparcie.  
Dziękujmy Bogu za to, że tu w Holandii jest polskie duszpasterstwo z którego możemy 
korzystać, ale musimy o nie dbać. Niech Boża Opatrzność Was i Nas wspiera! Szczęść 
Boże!       Rada Parafialna oraz Ks. Andrzej  



Informacje duszpasterskie 

 

Od 1 lipca możemy uczestniczyć we mszach św. Liczba osób uczestniczą-
cych jest określona wielkością świątyni tak, aby zachować odstęp 1,5 me-
tra, dezynfekować ręce swoim płynem, dezynfekować swoje miejsce sie-
dzące, nie używać wody święconej i nie podawać sobie rąk. Nie wolno 
śpiewać  podczas mszy św. Spowiedź poza konfesjonałem. 

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

Od 1 lipca komunia tylko na rękę. Należy zwrócić uwagę przy komunii św. czy jakieś 
małe cząsteczki komunii św. nie pozostały na ręce, aby je spożyć, a nie zrzucić na podło-
gę. Jeśli ktoś nie zgadza się z taką formą przyjmowania komunii św. może nadal przyjmo-
wać komunię św. duchowo. 

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

Ze względu na limity wiernych należy OBOWIĄZKOWO rejestrować się przez internet 
co tydzień czyli przez naszą stronę parafialną. Zapisy dotyczą tylko najbliższego piątku, 

soboty i niedzieli. W soboty dodatkowa niedzielna msza św. w Amsterdamie o 20.30. Za-
pisów można dokonywać od poniedziałku do piątku wieczorem. Nie ma mszy św. w Nie-

uw Vennep a w t’ Zand tylko w sezonie.   

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

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. 



 WIELOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W SOBO-
TY w Amsterdamie po mszy św. o 20.30 do 8.30 w niedzielę. Na adorację należy się zapi-
sywać u p. Hanny Engelmoer telefonicznie: 06 53 53 31 67 lub rejestrować się przez inter-
net. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
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, ale na czas pandemii jest to zawieszone. 

Będziemy nadal kontynuować naszą zbiórkę do zebrania całości sumy, ponieważ została 

jeszcze połowa sumy do spłacenia. Dziękuję wszystkim dotychczasowym sponsorom i 

ofiarodawcom za ofiarność. 

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

30 PAŹDZIERNIKA MODLITWA ZA ZMARŁYCH  ZE MSZĄ ŚW NA CMEN-
TARZU Buitenveldert (Fred. Roeskestraat 103, 1077 EE Amsterdam) w Amsterdamie o 
g. 12.00 
 
                                ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
NAUKI PRZEDŚLUBNE odbędą się w naszej parafii w Amsterdamie w listopadzie. 
Termin zostanie podany w najbliższym czasie. 
 

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

Polska szkoła zachowuje wszelkie zasady bezpieczeństwa od RIVM jakie są stosowane w 
szkołach holenderskich.        

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

Msza św. w t’ Zand w 1 i 3 niedzielę każdego miesiąca odwołana. Będzie tylko w sezo-
nie jeśli będą Polacy z Polski chętni do uczestnictwa we mszy św.  
 

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

Do spowiedzi zabieramy ze sobą obowiązkowo maseczki. 
 
 
                                  +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Pamiętajmy o różańcu w Październiku. Odmawiamy go przed mszą św. niedzielna 

 
                             

 
                                  



PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W JĘZYKU  
POLSKIM W OKRESIE ZWYKŁYM 

 
AMSTERDAM 1069 LA - Pieter Calandlaan 196 REJESTRACJA PRZEZ INTER-
NET Spowiedź św. przede mszą św. 
 
06.09.20  niedziela godz. 12.00  -  o Boże błogosł. i łaski dla Dajmira z ok. I rocz. ur. 
11.09.20  piątek      godz. 19.00 - 1. 
                                                      2.  
12.09.20  sobota     godz. 20.30 - o zdrowie dla ciężko chorego Janisława Juśkiewicza             

13.09.20  niedziela godz. 12.00 - 1. ✞ Franciszka Zdąbłasz 

18.09.20  piątek      godz. 19.00 - 1.  
                                                      2.  
19.09.20  sobota      godz. 17.15  - 
                                godz. 20.30  -Nie ma polskiej mszy św. ale jest adoracja 
21.06.20  niedziela  godz. 12.00  1. - dziękczynno-błagalna z ok. 2 rocz. ślubu Agnieszki i                                                         
                                                                                                                                Mateusza. 
25.09.20  piątek      godz. 19.00  1. 
                                                     2.  
26.09.20  sobota      godz. 20.30    
27.09.20  niedziela  godz. 12.00    
02.10.20  I piątek    godz. 19.00  
03.10.20  I sobota   godz. 17.15  
                                godz. 20.30  
04.10.20  niedziela godz. 12.00 - dziękczynno-
błagalna  
09.10.20  piątek      godz. 19.00  
10.10.20  sobota     godz. 20.30   
11.10.20  niedziela godz. 12.00    
16.10.20  piątek      godz. 19.00    
17.07.20  sobota     godz. 20.30 
18.10.20  niedziela godz. 12.00  - I komunia św.  
23.10.20  piątek      godz. 19.00 
24.10.20  sobota     godz. 17.15   
                               godz. 20.30  
25.10.20  niedziela godz. 12.00 
30.10.20  piątek      godz. 19.00 
31.10.20  sobota     godz. 12.00 na cmentarzu  
                               godz. 20.30 

01.11.20  niedziela godz. 12.00  -  ✞Czesław Łazowski 

06.11.20  piątek      godz. 19.00 
07.11.20 sobota      godz. 17.15 
                                godz. 20.30 
08.11.20 niedziela  godz. 12.00  - wypominkowa 
13.11.20. piątek      godz. 19.00 
14.11.20. sobota     godz. 20.30 
15.11.20  niedziela godz. 12.00 
20.11.20 piątek       godz. 19.00 



21.11.20.sobota      godz. 17.15 
                                godz. 20.30 
22.11.20. niedziela godz. 12.00                  
27.11.20  piątek      godz. 19.00 
28.11.20  sobota     godz. 20.30 
29.11.20  I niedziela Adwentu  -  godz. 12.00 
 
**************************************************************** 
 
AALSMEER 1431 ES- Stommeerweg 15  msza św. na zapisy przez internet  
 
Spowiedź św. przede mszą św. 
06.09.20   niedziela  godz. 14.00  - dziękczynno-błagalna o zdrowie i potrzebne łaski                   
                                                         dla Ireny z ok. ur. 
13.09.20   niedziela  godz. 14.00 - dziękczynno-błagalna z ok. V rocz. ślubu Magdale-  
                                           ny i Dominika z prośbą o dary Ducha św. dla całej Rodziny                     

20.09.20   niedziela  godz. 14.00  - ✞Wanda Skowrońska  II rocz. śm. I zm. z rdz.   

                                            Skowrońskich, Kaczyńskich, Śmigielów i Kieliszewskich.   
27.09.20   niedziela  godz. 14.00  -  

04.10.20   niedziela  godz. 14.00  - ✞Helena Kułaczkowska VI rocz. śm.  

11.10.20   niedziela  godz. 14.00        
18.10.20   niedziela  godz. 14.00                                  
25.10.20   niedziela  godz. 14.00                 
01.11.20   niedziela  godz. 14.00                 
08.11.20   niedziela  godz. 14.00                 
15.11.20   niedziela  godz. 14.00 - wypominkowa                
22.11.20   niedziela  godz. 14.00 
29.11.20   niedziela  godz. 14.00 
 
 
     *****************************************************************    
          

Oosterblokker 1696 BJ- Oosterblokker 68 msza św. na zapisy przez inter-
net   
Spowiedź św. przede mszą św. 
03.09.20  I czwartek godz.19.00 - 
06.09.20  niedziela   godz. 09.30 -o zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Nataniela  
                                                       z ok. V rocz. r.  
13.09.20  niedziela  godz. 09.30  - dziękczynno-błagalna z ok XIV rocz. ślubu Anny i  
                                                         Łukasza i daty Ducha św. dla córek Julii i Hanny                     

20.09.20  niedziela  godz. 09.30  - ✞Maria Dąbek IX rocz. śm. 

27.09.20  niedziela  godz. 09.30  - dziękczynno-błagalna z ok. VI rocz. ślubu  
                                                         Grzegorza i Joanny 
01.10.20 I czwartek godz. 19.00 -  

04.10.20  niedziela  godz. 09.30 - ✞Jerzy Szczakiel   

08.10.20  czwartek  godz. 19.00 
11.10.20  niedziela  godz. 09.30 
15.10.20  czwartek  godz. 19.00       
18.10.20  niedziela  godz. 09.30 - dziękczynno-błagalna z ok. 53 rocz. ur. Marka  



                                                       Przemysławskiego   
22.10.20  czwartek godz. 19.00  
25.10.20  niedziela godz. 09.30                 
29.10.20  czwatekt godz. 19.00 
01.11.20   niedziela  godz. 09.30 - wypominkowa                 
08.11.20   niedziela  godz. 09.30                 
15.11.20   niedziela  godz. 09.30                 
22.11.20   niedziela  godz. 09.30 
29.11.20   I niedziela Adwentu  godz. 09.30 
 
******************************************************************* 
 
ALMERE - BUITEN 1334 KD- Chicagostraat 101 REJESTRACJA PRZEZ INTERNET 
 Spowiedź św. przede mszą św. 
05.09.20   sobota    godz. 19.15 brak intencji 
19.09.20   sobota    godz. 19.15 --”-- 
03.10.20   sobota    godz. 19.15 --”-- 
07.1120    sobota    godz. 19.15 --”-- 
21.11.20   sobota    godz. 19.15 --”-- 
 
               
********************************************************************** 
 
BEVERWIJK  1941 EG- Breestraat 93 msza św. na zapisy przez internet 

Spowiedź św. przede mszą św. 
 
06.09.20   niedziela  godz. 16.00 w int. Krystyny z ok. 92 rocz. ur.  Dziękczynno-błagalna 
13.09.20   niedziela  godz. 16.00 w int. brata Tomasza dziękczynno - blagalna z prośbą o  
                                                                                                                              nawrócenie.                     
20.09.20   niedziela  godz. 16.00 -  brak intencji 
27.09.20   niedziela  godz. 16.00 -  --”-- 
04.10.20   niedziela  godz. 16.00 -  --”-- 
11.10.20   niedziela  godz. 16.00 -  --”-- 
18.10.20   niedziela  godz. 16.00 - --”-- 
25.10.20   niedziela  godz. 16.00 -  --”--             
01.11.20   niedziela  godz. 16.00 -  --”--            
08.11.20   niedziela  godz. 16.00 -  --”--              
15.11.20   niedziela  godz. 16.00 -  --”--         
22.11.20   niedziela  godz. 16.00 - ---”-- 
29.11.20   niedziela  godz. 16.00  - ---”-- 
 
    ******************************************************************* 
                                           
NIEUW-VENNEP 2152 BA- St. Antoniusstraat 15 msze są odwołane.  
 
******************************************************************** 
 
‘T ZAND  1756 AE- Keinsmerweg 1  msza św. na zapisy przez internet 
 
Tylko w sezonie o 18.15 jeśli będzie większa grupa Polaków chętnych do uczestnictwa 
we mszy św. 



           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            



1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma  
       wyjątkowe łaski.  

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym,               
którzy będą odmawiać różaniec.  

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, 
zwycięży heretyków.  

 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfi   
te przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego 
marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. 

 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie. 

 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równo-
cześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu 
Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, 
jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.  

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze                                
bez sakramentów Kościoła.  

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło       
Boże i pełnię Jego łaski.  

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.  

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.  

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.  

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich         
     potrzebach.  

    
  13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy  
       różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia 

i w godzinę śmierci.  

W roku 1464 Maryja ukazała się bł. Alanowi Rupe, polecając mu pro-

pagować różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu też 

15  obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec. Poznajcie je! 



14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi                           
mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa. 

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia 
do nieba. 

                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!  


