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ADWENT

BOŻE NARODZENIE
Wszystkim Parafianom życzymy, by nowonarodzony
Syn Boży, umacniał Was w wierze i dawaniu świadectwa
o Nim w Nowym 2018 Roku!
Z pamięcią i modlitwą przy wigilijnym stole,
Błogosławionych Świąt!
- Ks. Krzysztof i Ks. Andrzej

Głos z Watykanu…
Misericordia et Misera
FRANCISZEK
BISKUP RZYMU
SŁUGA SŁUG BOŻYCH
DO WSZYSTKICH, KTÓRZY BĘDĄ
CZYTAĆ TEN LIST
ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ
CD. (…)Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna się bać, i które stają się źródłem samotności; czy byliśmy
zdolni do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść z biedy; czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraził i odrzuciliśmy każdą formę
urazów i nienawiści, które prowadzą do przemocy; czy byliśmy cierpliwi na wzór Boga,
który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas; i wreszcie czy powierzaliśmy Panu na modlitwie
naszych braci i siostry. W każdym z tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus. Jego
ciało staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane, niedożywione, w
ucieczce..., abyśmy mogli je rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: «Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości».[13]
W Ewangelii według św. Łukasza znajdujemy jeszcze inny, ważny aspekt przeżywania z
wiarą Jubileuszu. Ewangelista opowiada, że Jezus w szabat powrócił do Nazaretu i, jak miał
w zwyczaju, udał się do synagogi. Tam też został poproszony o odczytanie fragmentu Pisma i o skomentowanie go. Wybrany fragment pochodził z Księgi proroka Izajasza, gdzie
jest napisane: «Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić
dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej» (Iz 61, 1-2). „Rok łaski” —
rok miłosierdzia: to właśnie jest nam ogłoszone przez Pana i tym pragniemy żyć. Ten Rok
Święty niesie ze sobą bogactwo misji Jezusa, które odbija się echem w słowach Proroka:
zanieść słowo i gest pocieszenia biednym, ogłosić wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa nowoczesnego społeczeństwa, przywrócić godność tym, którzy
zostali jej pozbawieni. Przepowiadanie Jezusa staje się na nowo widoczne w odpowiedziach
wiary, które chrześcijanie powinni dawać przez osobiste świadectwo. Niech towarzyszą
nam słowa Apostoła: «kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo» (Rz 12, 8).
Niech czas Wielkiego Postu w Roku Jubileuszowym zostanie przeżyty jeszcze bardziej intensywnie, jako istotny moment w celebrowaniu i doświadczaniu miłosierdzia Boga. Ileż
stron Pisma Świętego można przemedytować podczas tych tygodni Wielkiego Postu, aby
odkryć na nowo miłosierne oblicze Ojca! Używając słów proroka Micheasza możemy również i my powtórzyć: «Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz
występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie
miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości
morskie wszystkie nasze grzechy» (7, 18-19).
W tym czasie modlitwy, postu i uczynków miłości, strony Księgi proroka Izajasza będą
mogły zostać przemedytowane w sposób jeszcze bardziej konkretny: «Czyż nie jest raczej
ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno
uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom
biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. CDN.

SŁOWO RADY PARAFIALNEJ…
Drodzy państwo,
rozpoczynamy czas Adwentu. Od Świąt Bożego Narodzenia dzielą
nas jeszcze tylko cztery duże kroki, cztery świece symbolizujące 4
niedziele Adwentu: pierwsza jest świecą pokoju, druga świecą wiary,
trzecia świecą miłości, czwarta świecą nadziei. Mamy jeszcze piątą
świecę- roratkę – symbol Najświętszej Marii Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. Mamy już więc niewiele czasu, aby przygotować się na przyjście Pana. Adwent to nie jest tylko okres w liturgii Kościoła, który poprzedza Boże Narodzenie. To jest
przede wszystkim czas naszego oczekiwania na Jezusa, który ma przyjść i odnowić wszystko.
Staramy się do Świąt Bożego Narodzenia przygotować jak najlepiej. Zakupy, gotowanie,
sprzątanie domu, prezenty. Chcemy, aby wszystko wyszło wspaniale. Ale czy równie dobrze
i starannie zadbamy o siebie. Adwent to czas czuwania i modlitwy. Czuwania, by nie przeoczyć Jego przyjścia i modlitwy, by na Jego przyjście być jak najlepiej przygotowanym. Starajmy się by przez modlitwę Chrystus był zawsze z nami. To on daje nam moc i nadzieje, On
pomaga nam, kiedy zmagamy się z naszymi słabościami, gdy doskwiera nam samotność. On
wyciąga do nas rękę, gdy jesteśmy bezsilni i nie dajemy sobie rady lub gdy ludzie nie mogą
nam pomóc. Bądźmy więc czujni i otwórzmy nasze serca, aby jak najlepiej przygotować się
na spotkanie z Panem. Pomoże nam w tym liturgia adwentu, która nas wprost zaprasza do
szukania i odkrywania bliskości Boga i rozpoznawania znaków jego obecności.
Wykorzystajmy jak najlepiej ten czas Adwentu. Nie oczekujmy biernie na przyjście Chrystusa. To szczególny czas, kiedy częściej niż zwykle powinniśmy częściej niż zwykle zastanowić się czego chcę w życiu, czy chcę odnowić swoją wiarę, zbliżyć się do Jezusa, pogłębić
moją więź z Nim. Musimy być zdecydowani i nie zwlekać, gdyż czasu jest mało i ucieka nam
bardzo szybko.
Historia i zwyczaje adwentowe (wikipedia)
Adwent (łac. adventus – przyjście) – w Kościołach chrześcijańskich
okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto
Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.
Na Adwent składają się cztery niedziele adwentowe, w pierwszą z nich
rozpoczyna się w Kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym
ewangelicy i katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa
Chrystusa. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. Kolorem tym w Kościołach ewangelickich nakrywa się ołtarz. W Kościele katolickim kapłan zakłada do mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego
z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę różowy, który
może być zastąpiony fioletowym.
W Kościołach ewangelickich odprawiane są w tym czasie nabożeństwa adwentowe.
Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o
świcie Msze św., zwane roratami. Są to Msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela,
zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Adwent, z punktu
widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa
okresy:
• od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);

• od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do
uroczystości Narodzenia Pańskiego).
W liturgii Kościoła katolickiego pierwsze czytania pochodzą z Księgi
proroka Izajasza i obrazują wyczekiwanie na przyjście Zbawiciela.
Początki Adwentu należy łączyć z początkiem obchodzenia przez
chrześcijan świąt Bożego Narodzenia około II połowy IV wieku.
Pierwsze ślady odkrywamy w liturgii hiszpańskiej i galicyjskiej.
Synod w Saragossie, który odbył się w 380 roku, polecał wiernym codzienną, gorliwą obecność w kościele, nie omijając ani jednego dnia w okresie między 17 grudnia a 6 stycznia.
Adwent miał tu charakter pokutny i ascetyczny.
W V wieku podobne zalecenia wydał biskup w Galicji. Polecił on wiernym post trwający trzy
dni każdego tygodnia przez trzy tygodnie między wspomnieniem świętego Marcina (11 listopada) a świętami Bożego Narodzenia.
W Rzymie ten okres zaczął być obchodzony dopiero pod koniec VI wieku. Adwent miał tu
formę radosnego oczekiwania na przyjście Pana, brak postów i innych praktyk pokutnych.
Papież Grzegorz Wielki ujednolicił zalecenia liturgiczne dotyczące Adwentu. Od tego czasu
Adwent trwa cztery tygodnie i staje się szczególnym okresem oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia. Z czasem przybiera również charakter eschatologiczny i staje się czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu czasów. Połączenie tradycji galicyjskich i rzymskich
zaowocowało współczesną oprawą liturgiczną Adwentu. Rzymska liturgia została uzupełniona o ascetyczny wydźwięk (fioletowe szaty, bez Gloria i Te Deum).
Symbole i zwyczaje adwentu
• wieniec adwentowy – wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się z gałązek choinki,
na których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele adwentu. Elementy wieńca
symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów jest następująca: zielone gałązki – życie, nadzieja; świece – światło, nadchodzącą Światłość; forma wieńca: krąg – powracający cykl życia.
• kalendarz adwentowy – specjalny kalendarz służący do odliczania dni do Wigilii Bożego
Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteranów
• lampion adwentowy – jest to rodzaj lampki, której ścianki przypominają gotyckie witraże z
symbolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Lampionami oświetla się pierwszą część
mszy świętej roratnej, podczas której w kościele pogaszone są światła i panuje symboliczna
ciemność. Lampion jest symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca.
• wędrująca figura Matki Bożej – zwyczaj polega na przyjmowaniu figury Matki Bożej z
kościoła po roratach przez to dziecko, którego serduszko, z zapisanymi dobrymi uczynkami
wykonanymi dnia poprzedniego, zostało wylosowane przez księdza odprawiającego roraty.
Najczęściej dziecko i jego rodzina przyjmują figurę Matki Bożej na jeden dzień.
• świeca roratna (roratka) – jest symbolem Najświętszej Marii Panny, która niesie ludziom
Chrystusa – Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka,
mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny.
Z życia parafii
19 listopada obchodziliśmy wspaniałą uroczystość 70-lecia Polskiej Misji
Katolickiej. Piękny jubileusz, przy którym warto się przez chwile zatrzymać. Rok 1947, lipiec, kiedy do Holandii przybył ks. Leon Romala i rozpoczął swoją posługę duszpasterską. Teren jego działalności to Amsterdam,
Utrecht, Rotterdam i Haga. To jest oficjalny początek regularnej pracy
duszpasterskiej w Amsterdamie i okolicach. W tym samym czasie polski
kapucyn Ojciec Efrem rozpoczął organizowanie duszpasterstwa polskiego
na terenie całej Holandii.

W roku 1948 sprowadził do Holandii Ojca Roberta (Henryka Dąbrowskiego) który podjął
prace w Amsterdamie. Przed świętami wielkanocnymi 1948 roku Ojciec Robert przeprowadził pierwsze rekolekcje wielkopostne, w rok później głosił rekolekcje już w 9 miejscowościach w Holandii. Do Amsterdamu zawitał z rekolekcjami ksiądz Roman Kowalczyk, który
niedługo potem, po wyjeździe Ojca Roberta do USA w 1949 roku, został duszpasterzem w
Amsterdamie na ponad 20 lat. W tym czasie w Mszach św. w Amsterdamie brało udział około 70-80 osób. To właśnie ks. Kowalczyk, który przetrwał 5 lat obozu koncentracyjnego w
Dachau a swoje ocalenie jak sam mówił, zawdzięczał jedynie nieskończonej dobroci Bożej,
rozwinął i nadał naszej misji obecny kształt wpisując ją na stale w krajobraz Amsterdamu. W
roku 1970 ks. Kowalczyk przeszedł na emeryturę (ale pozostał do śmierci w 1990 r. związany
z PMK i Amsterdamem) duszpasterzem został przybyły z Brazylii ks. Stanisław Nowak
SChr. Po nim duszpasterzami w Amsterdamie byli ojcowie oblaci – ks. Tadeusz Franków
OMI (1974-81), ks. Ryszard Sztylka OMI (1981-83), ks. Lech Lewandowski (1984-87) i
księża chrystusowcy – ks. Stefan Ochalski SChr. (1987-90), ks. Sławomir Trypuć SChr.
(1987-2005) i ks. Krzysztof Obiedzinski SChr. – nasz obecny duszpasterz. W roku 2011 na
mocy dekretu Biskupa Harlemu zostaliśmy Parafią Personalną pod wezwaniem Ducha Świętego. Tym samym otrzymaliśmy takie same prawa i status jak parafie holenderskie.
Kościół Św. Pawła, w którym znajdujemy się obecnie jest od 1947 roku dziewiątym już miejscem modlitwy Polaków w Amsterdamie. Od roku 1949 do 1970 odprawiane były w Amsterdamie dwie Msze święte w miesiącu, obecnie jest odprawianych przynajmniej dziesięć.
Jubileusz duszpasterstwa polonijnego,
i jubileuszowa Msza święta w Amsterdamie pokazała, że Parafia Polska zajęła stałe miejsce
w kościele katolickim w Holandii, jest ważna, zauważana, a nasz wkład w życie Polaków w
Holandii jest ceniony przez najwyższe władze kościelne i państwowe. Dowodem tego była
obecność Biskupa pomocniczego diecezji Haarlem Jana Hendriksa, Ambasadora i Konsula
generalnego Polski w Holandii oraz naczelnych władz zakonu Chrystusowców. Przez wszystkie te lata parafia nasza zmagała się z wieloma trudnościami i przeciwnościami losu. Ale
zawsze udawało się te trudności przezwyciężyć. W dużym stopniu zawdzięczamy to wielu
naszym parafianom, którzy bezinteresownie wkładali czas i wysiłek w funkcjonowanie naszej
parafii w przeróżny sposób. Sprzątanie kościoła, naprawy, organizacja spotkań, świąt, uroczystości, śpiew, polska szkoła, dekoracja kościoła i na wiele innych sposobów, a przede
wszystkim finansowo. Nasza parafia to nasza wspólna odpowiedzialność i wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. I tym wszystkim naszym parafianom należy się nasza wdzięczność i
podziękowanie. Po Mszy św. naszym długoletnim i zasłużonym wolontariuszom, Państwu
Kurzak, Pani Irenie i Pani Ewie w dowód wdzięczności za długoletnią i bezinteresowna działalność przełożony zakonu Chrystusowców wręczył medale pamiątkowe. Ten piękny gest był
też może początkiem nowej tradycji w naszej wspólnocie. Medal należy się też i naszym księżom za ten ogrom pracy dla nas, a już na pewno nasza wdzięczność, pamięć i modlitwa.
Jak już wcześniej pisaliśmy parafia nasza staje w zbliżającym się Nowym Roku może przed
jednym z największych wyzwań w historii swojego istnienia. Nasza jubileuszowa uroczystość
pokazała raz jeszcze jak ważny jest nasz Polski Kościół i nasza wspólnota tutaj w Amsterdamie, w Holandii. Jestem święcie przekonany że wspólnie, wszyscy razem jako parafia podejmiemy to wyzwanie i sprostamy wszystkim trudnościom.
Na ten czas adwentu życzymy państwu jak najbardziej owocnego i godnego czasu oczekiwania na Chrystusa.
A z okazji Świąt Narodzenia Chrystusa wszystkiego dobrego w życiu, w domu, w rodzinie.
Szczęścia, miłości oraz łask i błogosławieństwa Bożego dla wszystkich naszych parafian i ich
bliskich życzą.
Robert Milewski i rada parafialna

Refleksje i informacje duszpasterskie
Internetowe Rekolekcje Adwentowe, w tym roku prowadzi
ks.Waldemar Pozlewicz chrystusowiec z Polski, niech pomogą
wszystkim parafianom i gościom z nich korzystających lepiej przygotować się na przeżycie dni oczekiwania na Przyjście Pana. Nauki
na stronie internetowej: www.pmkamsterdam.nl oraz skopiowane
w naszych kościołach.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opłatki na stół wigilijny pobłogosławione na nabożeństwie w naszej parafii, kartki świąteczne, świece adwentowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom „Caritas”, lampiony na
roraty a także nowy kalendarz naszej Parafii, jeszcze do nabycia przed i po Mszach
świętych w każdym kościele.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kolęda - duszpasterskie odwiedziny rodzin, można zgłaszać już przed Świętami Bożego
Narodzenia. W kościołach wyłożone będą kolędowe karty zgłoszeń, które proszę czytelnie
wypełnić i złożyć w kościele lub przesłać pocztą. Na otrzymane zgłoszenia Ksiądz będzie
odpowiadał telefonicznie w celu ustalenia konkretnego terminu kolędy.
**********************************

Jasełka - słowno-muzyczne przedstawienie o Bożym Narodzeniu, wystawione zostanie w
niedzielę 28 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 podczas Mszy św. w Amsterdamie. Po
Mszy św. tradycyjna zabawa karnawałowa dla dzieci.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pielgrzymki Parafialne w przyszłym roku chcemy zorganizować dwie pielgrzymki: Chorwacja, samolotem w terminie: 14
- 21 kwietnia 2018 roku . Koszt ok. 890,- euro.
Meksyk, samolotem w terminie: 10 - 26 października 2018
roku, koszt podany będzie w najbliższym czasie.
Programy i zapisy u ks. Krzysztofa.
************ **********************

Kursy Przedmałżeńskie, w naszej parafii prowadzone są trzy
razy w roku (wiosna, lato i jesień), najbliższe planowane są w
marcu. Przewidzianych jest 6 spotkań, także w zakresie planowania rodziny i poradnictwa rodzinnego:
23.02.2018 o godz. 19.00; 24.02.2018 o godz. 14.00;
25.02.2018 o godz. 12.00; 04.03.2018 o godz. 12.00.
Zapisy u ks. Krzysztofa.
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Przypomnienie o zapisach do Parafii, jako, że jesteśmy parafią personalną przynależność do parafii nie stanowi uczęszczanie na nabożeństwa czy zamieszkanie na terenie parafii. Należy dokonać wpisu do parafii a można to uczynić przez wypełnienie formularza,
który można pobrać w zakrystii lub na kolędzie. Tylko osoby zapisane mają prawo do
posług duszpasterskich, mogą ubiegać się o jakiekolwiek zaświadczenia (np. rodzice
chrzestni) czy pozwolenia do innych parafii. Pamiętajmy!
Biuletyn parafialny umieszczony jest na naszej stronie internetowej. W wersji drukowanej wyłożonych jest kilkadziesiąt egzemplarzy w każdym kościele. Parafianie chorzy i
mający trudności w dotarciu do kościoła chcące otrzymać biuletyn poprzez pocztę, proszone są o zgłoszenie tego ks. Krzysztofowi.

OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ
PRZYGOTOWANIE STOŁU WIGILIJNEGO
Stół powinien być tak wielki, by wszyscy domownicy mogli przy nim zasiąść
zostawiając jedno miejsce dla gościa, którego powinno
się przyjąć zgodnie ze starą polską tradycją do stołu wigilijnego. Stół nakrywa się białym obrusem, kładąc pod
nim siano na pamiątkę narodzenia Chrystusa w żłobie na
sianie. Ładnie układamy nakrycia stołowe. Na środku
stołu stawiamy świece. Obok świecy kładziemy Pismo
święte otwarte w miejscu Ewangelii, z której będziemy
czytać opis Narodzenia Chrystusa. Obok świecy i Pisma
świętego kładziemy opłatki, którymi będziemy się łamać
składając życzenia wigilijne. Stół ubieramy gałązkami choinki, do których możemy przyczepić ozdoby choinkowe. W pokoju ustawiamy choinkę, a obok niej
szopkę betlejemską. Przygotowania do wieczerzy wigilijnej należy zakończyć
dużo wcześniej, aby wypoczętym i dobrze przygotowanym zasiąść do stołu wigilijnego - nie przeciągać do ostatniej chwili przed wieczerzą.
WIECZERZA WIGILIJNA
Wieczerzę rozpoczynamy, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie lub gdy usłyszymy wieczorne dzwonienie na Anioł Pański, czyli o godzinie 1800.
Na początku można odśpiewać kolędę.
Ojciec rodziny lub ktoś inny zapala świecę mówiąc:
ŚWIATŁO CHRYSTUSA.
Wszyscy zgromadzeni odpowiadają:
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI
Według tradycji ojciec rodziny rozpoczyna modlitwę: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga oraz Wieczny Odpoczynek, za zmarłych członków rodziny,
przyjaciół i znajomych, szczególnie tych zmarłych w ostatnim roku.
Następnie ojciec rodziny, najstarszy syn, lub inny członek rodziny odczytuje słowa Ewangelii według św. Łukasza 2,1-14.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA:
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis ludności odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,
aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby
się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy
tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było

dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoją trzodą. Naraz stanął przed nimi anioł Pański i chwała Pańska zewsząd
ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 'Nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w
pieluszki i leżące w żłobie'. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
'Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania'.
Oto Słowo Pańskie,
Chwała Tobie Chryste!
PO ODCZYTANIU EWANGELII OJCIEC RODZINY MÓWI:
Zanim weźmiemy w ręce opłatek i połamiemy się z sobą i z tymi którzy nam
opłatek posłali, obejmijmy modlitwą wszystkich, których dziś chcemy wspomnieć i być z nimi w jedności.
Wstęp do modlitwy odmawia matka: Boże Ojcze nasz, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc - dzisiaj wspominaną - w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Zbawiciela.
Prosimy Cię udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju;
Wysłuchaj nas Panie.
Prośby odmówią poszczególni członkowie rodziny, wszyscy odpowiadają - Wysłuchaj nas Panie.
Ojca świętego Franciszka, który obecnie prowadzi Kościół Chrystusowy obdarz wszelkimi łaskami, jakie potrzebne są Głowie Kościoła;
Wysłuchaj nas Panie.
Wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, którzy przesłali nam życzenia obdarz Swoją radością;
Wysłuchaj nas Panie.
Chorym i cierpiącym przywróć zdrowie i siły do pełnienia swoich obowiązków;
Wysłuchaj nas Panie.
Obdarz pokojem tej nocy świat a także naszych sąsiadów, przyjaciół
i znajomych;
Wysłuchaj nas Panie.
Błogosław naszą wspólnotę parafialną tu na emigracji, prowadź nas drogami
zbawienia, udziel łaski i błogosławieństwa;
Wysłuchaj nas Panie.
Wszystkich opuszczonych, samotnych, biednych i głodnych na całym świecie
pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy;
Wysłuchaj nas Panie.
'Ojcze nasz' mówią wszyscy trzymając się za ręce:

Ojcze nasz ...
Końcową modlitwę odmawia ojciec:
Panie, Boże nasz, Ty sprawiłeś, że święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego: spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
OJCIEC RODZINY BIERZE TALERZ Z OPŁATKAMI I MÓWI:
Najcenniejszym darem Boga dla ludności jest Jezus Chrystus, darmo Go
otrzymując, Jego właśnie chcę dawać każdemu. Tylko On - jest Chlebem
dającym prawdziwe życie, życie wieczne.
Teraz ojciec podaje na talerzu opłatki zaczynając
od najstarszych. Ojciec składa życzenia, następnie łamie się opłatkiem z matką i pozostałymi
członkami rodziny. Dzieci łamią się opłatkiem
najpierw z rodzicami, następnie ze starszymi osobami i między sobą.
Po życzeniach i łamaniu się opłatkiem można zaraz odczytać życzenia otrzymane na święta i połamać się tymi opłatkami, które otrzymaliśmy w listach. Można to również uczynić pomiędzy poszczególnymi daniami. Przebieg wieczerzy wigilijnej powinien
uwzględniać lokalne i rodzinne tradycje. Nie należy włączać telewizora i wstawać niepotrzebnie od stołu. W trakcie wieczerzy i po jej zakończeniu śpiewamy
kolędy.
Prezenty wyraz wzajemnej życzliwości: rodziców dla dzieci, dzieci dla rodziców
są pod choinką. Po zakończeniu Wigilii przy śpiewie kolęd, następuje ich uroczyste rozdanie.
W ten sposób upłynie pobożnie, jak każe katolicka tradycja, czas oczekiwania na
Pasterkę - uroczyste spotkanie przy spotkanie przy eucharystycznym stole.
W tym roku w naszej Polskiej Parafii Amsterdam, Pasterki odprawiane
będą:
w Aalsmeer o godz. 17.00,
w Hem o godz. 21.30,
w Amsterdamie o 24.00.
Do zobaczenia!

PLAN NABOŻEŃSTW DO WIELKIEGO POSTU
Spowiedź św. przed Świętami - w niedzielę 10, 17, 24 grudnia
- w Aalsmeer w środę 20 grudnia od godz. 18.00
- w Hem w czwartek 21 grudnia od godz. 18.00
- w Amsterdamie w piątki 8, 15 i 22 grudnia od godz. 18.00
w soboty 9 i 16 grudnia od godz. 17.00
- przed i po Mszy św. (oraz na życzenie)
AMSTERDAM - Pieter Calandlaan 196
03.12.17
08.12.17
09.12.17
10.12.17
15.12.17
16.12.17
17.12.17
22.12.17
24.12.17
25.12.17
26.12.17
29.12.17
31.12.17
01.01.18
05.01.18
06.01.18
07.01.18
12.01.18
13.01.18
14.01.18
18.01.18
20.01.18
21.01.18
26.01.18
28.01.18
02.02.18
03.02.18
04.02.18
09.02.18
10.02.18
11.02.18
14.02.18
18.02.18

niedziela

godz. 12.00 - 1). O zdrowia dla Małgosi i Krzysztofa Burbe
2). O zdrowie i bł. Boże dla Ksawerego
piątek
godz. 19.00 - Roraty +Stanisław Wiśniewski w 1 r. śm
+Zenobia Wiśniewska w 12 r. śm.
sobota
godz. 17.15 - Roraty W int. Marii
niedziela
godz. 12.00 - W int. Natali z ok. urodzin o bł. Boże i łaski
piątek
godz. 19.00 - Roraty ++Gizela i Nestor Hewryk w 26 i 23 r. śm.
sobota
godz. 17.15 - Roraty W int. Marii
niedziela
godz. 12.00 - W int. Krzysztofa o bł. Boże z ok. 40 r. urodzin
piątek
godz. 19.00 - Roraty ……………………………………………....
niedziela
godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
Wigilia
godz. 24.00 - Pasterka 1).W int. Parafian
2).W int. Bernadety Stokowskiej z ok. 50 r. ur.
Boże Narodzenie godz. 12.00 - ++Stefan Dębicki, Bronisław i Regina
Św. Szczepana godz. 12.00 - 1). +Ks. Piotr Majewski, Józef i Feliks Majewscy
2). +Krystyna Stasiewicz w 5 miesięcy po śm.
piątek
godz. 19.00 - Dziękczynna za Stary Rok
niedziela
godz. 12.00 - +Stanisława Poślednik w 10 r. śm.
Nowy Rok
godz. 12.00 - ++Romuald i Teresa Hewryk w 7 i 2 r. śm.
piątek
godz. 19.00 - I Piątek miesiąca……………………………...….....
sobota
godz. 17.00 - Objawienie Pańskie……………………………......
niedziela
godz. 12.00 - +Józef Kaczmarek z ok. urodzin i dnia dziadka
piątek
godz. 10.00 - ……………………………………...…………..…..
sobota
godz. 17.15 - W int. Marii
niedziela
godz. 12.00 - +Karol Ochnik w 23 r. śm.
piątek
godz. 10.00 - ……………………………………...…………..…..
sobota
godz. 17.15 - W int. Marii
niedziela
godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
piątek
godz. 10.00 - ……………………………………...…………..…..
niedziela
godz. 12.00 - Jasełka 1).+Stanisław Rodzik, ++rodz. Goliszków
Baranów i Karasiów 2). W int. Marii
piątek
godz. 19.00 - I Piątek miesiąca………............................................
sobota
godz. 17.15 - W int. Marii
niedziela
godz. 12.00 - O udaną operację Krystyny Łazowskiej
piątek
godz. 10.00 - …………….………………………...……..………..
sobota
godz. 17.15 - ………………………………………………..……..
niedziela
godz. 12.00 - +Arek Stankiewicz
Środa
godz. 20.00 - ………………………………………………...…….
Popielcowa
niedziela
godz. 12.00 - +Stefan Dębicki w 23 r. śm.,++Bronisław i Regina

AALSMEER - Stommeerweg 15
03.12.17
10.12.17
17.12.17
20.12.17
24.12.17

niedziela
godz. 14.00 - O dary Ducha św. i odnowienie małżeństwa
niedziela
godz. 14.00 - W int. Filipa Kopieckiego w 1 r. urodzin
niedziela
godz. 14.00 - O szczęśliwe rozwiązanie i bł. Boże dla rodziny
środa
godz. 18.00 - Spowiedź św. i Msza św……………………………..
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
Wigilia
godz. 17.00 - Pasterka ++Witold i Kazimierz Andrzejewscy
25.12.17Boże Narodzenie godz. 14.00 - …………………………………………………………..
26.12.17 Św. Szczepana godz. 14.00 - ……………………………………………………….....
31.12.17
niedziela
godz. 14.00 - +Jerzy Dłutek w 4 miesiące po śm.
01.01.18 Nowy Rok
godz. 14.00 - ………………………………………………………......
07.01.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………..
14.01.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………......
21.01.18
niedziela
godz. 14.00 - …………………………………………………...…...
28.01.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………...……...
04.02.18
niedziela
godz. 14.00 - ……………………………………………...………...
11.02.18
niedziela
godz. 14.00 - +Marian Zakrzewski w 10 r. śm.
14.02.18 Środa Popielcowagodz. 17.30 - …………………………………………….………….
BEVERWIJK - Breestraat 93

03.12.17
niedziela
godz. 16.00 - ++Dusze w czyśćcu cierpiące
10.12.17
niedziela
godz. 16.00 - ……………………………………….….……………
17.12.17
niedziela
godz. 18.00 - …………………………………………..……………
25.12.17 Boże Narodzenia godz. 16.00 - O bł. Boże i zdrowie dla Krystyny Kurtyka
31.12.17
niedziela
godz. 16.00 - O łaskę wiary i dary Ducha św. dla brata Pawła
01.01.18
Nowy Rok
godz. 16.00 - ……………………………………………...………......
07.01.18
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………......
14.01.18
niedziela
godz. 16.00 - ……………………………………….……………….
21.01.18
niedziela
godz. 16.00 - ……………………………………………………..........
28.01.18
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………….…………….
04.02.18
niedziela
godz. 16.00 - ……………………………………………...……….......
11.02.18
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………..
18.02.18
niedziela
godz. 16.00 - ………………………………………………………..
ALMERE - BUITEN - Chicagostraat 101
02.12.17
16.12.17
06.01.18
20.01.18
03.02.18
17.02.18

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

godz. 19.00 - +Dawid Grubski
godz. 19.00 - +Irena Maciejczuk o życie wieczne
godz. 19.00 - …………………………………………….…….……
godz. 19.00 - …………………………………………….……….....
godz. 19.00 - …………………………………………….………….
godz. 19.00 - …………………………………………………….….

HEM - Hemmerbuurt 142
03.12.17
10.12.17
17.12.17
21.12.17
24.12.17

niedziela
godz. 09.30 - ++Dusze czyśćcu cierpiące (od Agnieszki)
niedziela
godz. 09.30 - +Bronisław Bieniasa
niedziela
godz. 09.30 - ………………………………………………….……
czwartek
godz. 19.00 - Spowiedź św. i Msza św. …………………………...
niedziela
godz. 09.30 - ……………………………………………………….
Wigilia
godz. 21.30 - ………………………………….……………….…...
25.12.17 Boże Narodzenie godz. 09.30 - ……………………………………………………….

31.12.17
01.01.18
07.01.18
14.01.18
21.01.18
28.01.18
04.02.18
11.02.18
14.02.18

niedziela
Nowy Rok
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
Środa
Popielcowa
18.02.17
niedziela

godz. 09.30 - …………………………………..…………………..
godz. 09.30 - +Mieczysław Kurtyka
godz. 09.30 - ………………………………………..……………..
godz. 09.30 - …………………………………………..…………..
godz. 09.30 - …………………………………………………..…..
godz. 09.30 - …………………………………………….…….…..
godz. 09.30 - ……………………………………………………....
godz. 09.30 - .……………………………………………………...
godz. 19.00 - …………………………………………………...….
godz. 09.30 - .………………………………………………….…..

NIEUW-VENNEP - St. Antoniusstraat 15
09.12.17
sobota
23.12.17
sobota
26.12.17 Św. Szczepana
13.01.18
sobota
27.01.18
sobota
10.02.18
sobota
24.02.18
sobota

godz. 19.00 - ……………………………………………………....
godz. 17.00 - Spowiedź św. I Msza św. …………………………..
godz. 10.00 - ………………………………………………………
godz. 19.00 - …….…..………………………….…………………
godz. 19.00 - .……………………………………………………...
godz. 19.00 - .……………………………………………………...
godz. 19.00 - .……………………………………………………...

‘t ZAND - Keinsmerweg 1
/Pierwsza

i Trzecia niedziela miesiąca o godz. 18.00 w sezonie każda niedziela/

03.12.17
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
10.12.17
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
17.12.17
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
25.12.17 Boże Narodzenia godz. 18.00 - ………………………………………………………
06.01.18
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
21.01.18
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
04.02.18
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………
18.02.18
niedziela
godz. 18.00 - ………………………………………………………

Polska Misja Katolicka *Amsterdam*
Poolse Katholieke Missie *Amsterdam*
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
Konto Parafii: NL44 INGB 0004 5299 04

tel./fax 0297 331 678
e-mail: info@pmkamsterdam.nl
www.pmkamsterdam.nl

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.
tel. 0652455241

e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.
tel. 0614529302

Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer

e-mail: anszcz@gmail.com

tłumacz przysięgły drs. Frans Jong
m.in. Tłumaczenia aktów hipotecznych
Marguerite Yourcenarstraat 9
1102 AJ Amsterdam Zuidoost
fransjong@planet.nl

T. 020-6999449
F. 020-6908495
M. 06-51525976

POOLSE
DELICATESSEN
„U Polaka“
PONAD 2000 RÓŻNYCH POLSKICH PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH
MIJDRECHTSE ZUWE 71,
1427 AV AMSTELHOEK
TEL: 061 6677788

APK
CENTER
ALPHEN

Warsztat samochodowy:
Oferuje usługi w zakresie:

APK (przeglądy techniczne obowiązujące w Holandii)
Przeglądy sezonowe! Naprawy bieżące i kompleksowe, wszystkie marki
oraz roczniki samochodów osobowych i dostawczych.
Adres :
Kalkovenweg 5b
2401 LJ Alphen a/d Rijn
www.apkcenteralphen.nl
tel.: 06-20003213
apkcenteralphen@gmail.com

Salon kosmetyczny
Flierveld 12, 2151 G
V
.f
.
/B
t
t AG
.
t
t .
f
t
t .
+31 (0) 617 422

ALICJA HAARSTYLISTE
Zakład fryzjerski damsko-męski
oferuje swoje usługi
ALICJA TEREBIENIEC
SCHOENER 18
1113 JE DIEMEN-NOORD

Tel.: 020-6901576
Mob.:06-30438369

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

• Wakacje w Polsce,
• Bilety autokarowe z Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, Utrechtu, Bredy, Eindhoven,
Groningen do ponad 50 miast w Polsce juz od € 80,- bilet powrotny,
• Bilety samolotowe z Amsterdamu. Eindhoven, Brukseli do Warszawy, Katowic,
Krakowa, Gdańska juz od € 80,-.
Wycieczki grupowe dla firm i szkół!

tel.: 034 34 32 303
e-mail: info@simonsetours.nl
www.simonsetours.nl

