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ORĘDZIE
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2019 ROKU
Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą
Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą
radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez
uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię
dziecięctwa Bożego» (1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać do pełni tego zbawienia, które już
otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, działająca w nas już podczas ziemskiego życia,
jest procesem dynamicznym, który obejmuje także historię i całe stworzenie. Św. Paweł
dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów
Bożych» (Rz 8, 19). W takiej perspektywie chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami,
które niech nam towarzyszą na drodze nawrócenia w nadchodzącym Wielkim Poście.
Odkupienie stworzenia
Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku
liturgicznego, za każdym razem zaprasza nas do przeżywania pewnego procesu przygotowania, ze świadomością, że nasze stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. Rz 8,29) jest
bezcennym darem miłosierdzia Bożego.
Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba odkupiona, która pozwala się prowadzić
Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14), i wie, jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo
Boże, począwszy od tego zapisanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także stworzeniu,
współpracując w jego odkupieniu. Dlatego właśnie stworzenie - mówi św. Paweł - posiada
usilne pragnienie objawienia się synów Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się łaską
paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni żyją jej owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego. Kiedy miłość Chrystusa przemienia życie
świętych - ducha, duszę i ciało - oddają oni chwałę Bogu, a przez modlitwę, kontemplację i
sztukę angażują w to także stworzenia, jak pięknie wyraża to "Pieśń Słoneczna" św. Franciszka z Asyżu (por. enc. Laudato si’, 87). Jednak w tym świecie harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc grzechu i śmierci.

Destrukcyjna siła grzechu
Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie nie
tylko wobec nas samych, ale także wobec bliźnich i innych stworzeń, uważając, mniej lub
bardziej świadomie, że możemy ich używać według własnej woli. Zaczyna wtedy dominować
brak umiarkowania, prowadząc do stylu życia naruszającego te granice, które nasza ludzka
kondycja i natura każą nam szanować, podążając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami,
które w Księdze Mądrości przypisuje się ludziom niegodziwym lub tym, którzy nie uznają
Boga jako punktu odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość (por. 2,111). Jeśli nie jesteśmy stale ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę horyzontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, że zwycięża logika wszystkiego i natychmiast, oraz mieć coraz
więcej.
Wiemy, że przyczyną każdego zła jest grzech, od którego pojawienia się wśród ludzi zerwana
została komunia z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni przede
wszystkim przez nasze ciało. Zerwanie komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia, zamieniając ogród w pustynię (cfr Gen 3,17-18). Chodzi tutaj o grzech, który sprawia, że człowiek uważa siebie za boga
stworzenia, czuje się jego absolutnym panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale
w swoim własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi.
Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania
silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 7,20-23) - i
objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem
innych, a często także własnym - prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani.
Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia
Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się
"nowym stworzeniem": "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe" (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc": otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1). A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć
pełnią łask Tajemnicy Paschalnej.

Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia, spełni się, kiedy objawią się synowie Boga,
to znaczy gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia "z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.
Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia
z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego
dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga,
naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.
Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był
wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie
kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które
"zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy
Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami.
W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i
śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.
Watykan, 4 października 2018
Święto św. Franciszka z Asyżu

Refleksje i informacje duszpasterskie
Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy
Pańskiej w Wielki Czwartek. Ma on potrójny charakter: pokutny - jesteśmy wzywani do nawrócenia i pokuty, czyli do świadomego wyboru
Chrystusa i Jego drogi wyznaczonej nam w Ewangelii i Bożych przykazaniach, szczególnie w przykazaniu miłości Boga i człowieka;
chrzcielny - dla katechumenów jest to czas intensywnego przygotowania się do przyjęcia w
Wigilię Paschalną sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, a dla ochrzczonych - do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych; pasyjny (od piątej niedzieli Wielkiego Postu) - przypominamy i w sposób duchowy uczestniczymy w tych wydarzeniach, które wiązały się z przejściem naszego Zbawiciela poprzez krzyż do chwały Zmartwychwstania.
++++++++++++++++++++++++++++++
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII:
DROGA KRZYŻOWA - w Wielkim Poście w czwartek w Tilburgu godz. 19.00 a w piątek w Eindhoven o godz.19.00, wcześniej pół godziny przed nabożeństwem okazja do wiekopostnej spowiedzi świętej.
GORZKIE ŻALE - śpiewamy w niedzielę przed Mszami św.
Za odprawienie Drogi Krzyżowej jak również uczestnictwo w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami.
++++++++++++++++++++++++++++++
Jednodniowe rekolekcje w Helmond, które poprowadzi ks. Jerzy Molewski SChr. To okazja, by przyjrzeć się powołaniu do bycia chrześcijaninem w obecnym świecie i czasie.
Dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Małżeństwa będzie to dzień skupienia. Rozpoczęcie o godz. 12.00, zakończenie Mszą
św. o godz. 19.00.
+++++++++++++++++++++++++++++
Kursy Przedmałżeńskie w naszej parafii są trzy razy w roku (wiosna, lato, jesień), najbliższe odbędą się w marcu. Przewidziane są cztery spotkania, także w zakresie planowania rodziny i poradnictwa rodzinnego.
Początek kursu 16 marca o godz. 12.00 w Helmond - Dzień Skupienia. Kolejna nauka w niedzielę 17 marca w Tiburgu o godz. 15.00. Trzecia z poradnictwem rodzinnym w sobotę 23
marca w Oss o godz. 15.00, ostatnia w niedzielę 24 marca o godz. 17.00 w Eindhoven.
Wszystkie nauki są obowiązkowe.
+++++++++++++++++++++++++++++

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - w terminie: 5 - 13 kwietnia.
Tegoroczne ćwiczenia duchowe w naszej parafii poprowadzi, dzieląc się swoją wiarą i
modlitwą, ojciec Łukasz Samiec - franciszkanin z Krakowa.
Rozpoczną się w piątek 5 kwietnia, Mszą św. w Eindhoven.
Zaplanujmy sobie czas tak, by uczestniczyć w tych przygotowanych specjalnie dla nas
spotkaniach. Program Rekolekcji w planie nabożeństw w dalszej części biuletynu. Przypominam, że odprawienie trzydniowych rekolekcji możemy także uzyskać odpust zupełny.
Wstępny plan: Eindhoven: 5 kwietnia godz. 19.00 - Wstęp do Rekolekcji, 7 kwietnia
godz. 12.00 - I Nauka, 8 kwietnia godz. 19.00 - II Nauka, 12 kwietnia godz. 19.00 - II Nauka; Oss: 7 kwietnia godz. 9.00 - I Nauka, 9 kwietnia godz. 19.00 - I Nauka
Tilburg: 7 kwietnia godz. 14.00 - I nauka, 10 kwietnia godz. 19.00 - II Nauka, 11 kwietnia
godz. 19.00 - III Nauka,
Helmond i Heusden: 6 kwietnia Msze św. z Kazaniem Rekolekcyjnym,
Kerkdriel i Nijmegen: 13 kwietnia Msze św. z Kazaniem Rekolekcyjnym
+++++++++++++++++++++++++++++
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA - w tegorocznym poście, będziemy mieli okazję do
podzielenia się naszymi dobrami i braterską miłością z bardziej
potrzebującymi i biedniejszymi od nas. W tym roku chcemy pomóc niepełnosprawnym dzieciom z Domu Opieki w Toruniu.
Uświadamiamy sobie, że jałmużna jest praktycznym znakiem naszej wiary oraz miłości do Boga i bliźniego. Winna być praktykowana z motywów religijnych i humanitarnych, ponieważ jest jeszcze taka potrzeba wobec doświadczenia grzechu, niesprawiedliwości i krzywdy innych ludzi, którzy nie mieli tyle szczęścia, możliwości lub siły, by w wystarczający sposób zabezpieczyć swój byt
materialny i ulżyć swemu losowi. Jałmużna jest jednym z podstawowych sposobów, by ten fakt minimalizować, jeśli nie można go całkowicie wyeliminować. Polega ona na dzieleniu się z bliźnim tym, co posiadam, w imię sprawiedliwości, ale
przede wszystkim, miłości i miłosierdzia. Winna zależeć od moich możliwości, od tego,
kim jestem, co robię, jaką zajmuję pozycję w otaczającym mnie środowisku? Być może
otrzymałem to wszystko, aby teraz służyć swoimi możliwościami tym, którzy sami nie
mogą zatroszczyć się o siebie? Dajemy z miłości dopiero wówczas, gdy sprawiedliwie
rozporządzamy własnymi dobrami. Jest ona ofiarą nie z tego, co mi zbywa, lecz bezinteresownym darem, podzieleniem się tym, o co sam muszę często zabiegać, czego mi brakuje.
Dlatego jest to dar miłości. Należy się tu jednak wystrzegać: pychy (satysfakcji) w dawaniu, oraz uzależnianiu od siebie jej biorcy, ponieważ niszczą one czystą intencję. Dopiero
w świetle tych wypaczeń można zrozumieć słuszną uwagę Jezusa, który zachęcał do dawania jałmużny w ukryciu (Mt 6,3-4).
Owoce jałmużny
Podczas dawania jałmużny uruchamia się szereg duchowych i naturalnych procesów, które zaczynają świadczyć o działaniu Bożym. Z jednej strony zostaje zaspokojona potrzeba
ubogiego człowieka, który będąc nią obdarowany zaczyna dziękować darczyńcy i Bogu.
Pod wpływem dziękczynienia, zmienia się obraz samego Boga i chrześcijaństwa zbliżając
wspomożonego do Boga i społeczeństwa. Z drugiej strony, dający jałmużnę otrzymuje
niebiańską nagrodę, już nie mówiąc, że wzrasta poznanie Boga w jego życiu. Jałmużny,
tak jak modlitwy, również docierają do nieba i przynoszą duchowe przełomy w życiu darczyńców. W taki więc sposób, nie tylko zyskujemy sobie niebo, ale mamy również swój
udział w szerzeniu królestwa Bożego już tu na ziemi, w naszym konkretnym miejscu i
czasie.
(Por. Opoka)

Ekstremalna Droga Krzyżowa - zapraszam chętnych chcących włączyć się w ta akcję,
która organizowana jest w ielu miejscach w Polsce i na świecie. W piątek 12 kwietnia z
Amsterdamu do Heiloo (ok. 42. km.) Wyruszymy z Amsterdamu po Mszy św. wieczornej ok. 20.30, aby dotrzeć nad ranem do Sanktuarium w Heiloo.
Zapisy u ks. Krzysztofa
++++++++++++++++++++++++++++++
KARTKI świąteczne, wielkanocne świece Caritas, rozprowadzane będą od 2 Niedzieli
Wielkiego Postu, w każdym kościele. Baranki do święconki od 4 Niedzieli wielkopostnej.
++++++++++++++++++++++++++++++
NIEDZIELA Palmowa - w tym roku przypada 14 kwietnia, wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przed Mszą św. do nabycia będą palmy z Polski.
++++++++++++++++++++++++++++++
PIELGRZYMKA DO GRUZJI w dniach 15 - 26 września 2019 roku
organizujemy 10-dniową samolotową pielgrzymkę do kolebki chrześcijaństwa - pięknej Gruzji. Program pielgrzymek jest dostępny na stronie
internetowej (zakładka Informacje ogólne/Pielgrzymki). Zapisy u ks.
Krzysztofa. Zapraszamy na wspólny, pielgrzymkowy szlak!
++++++++++++++++++++++++++++++
Pierwsza Komunia Święta planowane są:
28 kwietnia o godz. 14.00 w Tilburgu,
19 maja o godz. 9.00 w Oss,
19 maja o godz. 12.00 w Eindhoven.
Dzieci przygotowują się do tej pięknej chwili pełnego uczestnictwa
we Mszy św. na lekcjach katechezy, w Eindhoven i Oss w wyznaczone planem niedziele,
w Tilburgu w soboty po lekcjach, w Polskiej Szkole. Uczestniczą
także w niedzielnych Mszach św. wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci, które swoją uroczystość będą mieć w Polsce, otrzymają odpowiednie zezwolenie i potwierdzenie, iż są należycie przygotowane.
Rodzicom przypominam o dostarczeniu Aktu chrztu
dziecka.
Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci, które
przed rokiem po raz pierwszy przyjęły Chrystusa w Eucharystii i nas wszystkich, którzy dzień swej I Komunii
św. chcemy świętować - na Mszach św. w niedzielę 12
maja.
++++++++++++++++++++++++++++
Wieczory Uwielbienia, w każdą trzecią sobotę miesiąca
w Helmond, zaprasza na wspólną modlitwę Wspólnota
Jezusa Zmartwychwstałego Galilea, od godz. 18.30.
Uwieńczone sprawowaniem Eucharystii o godz. 19.00,
wcześniej już od godz. 18.30, okazja do spowiedzi św.
Zapraszamy !

Wielkopostna
I. Jezus na śmierć skazany.
Piłat skazał Jezusa na śmierć w majestacie prawa, bezprawnie, na podstawie fałszywych zeznań i opinii podburzonego tłumu.
Czy ja mam prawo do osądzania innych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

II. Pan Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona.
Pan Jezus wziął na ramiona nie tylko krzyż, ale przede wszystkim nasze wszystkie
grzechy, bo chciał nas odkupić z niewoli szatana.
Czy przez swoje zachowanie nie jestem uciążliwy dla innych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
III. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy.

Krzyż ma swój ciężar; swój ciężar mają także ludzkie nieprawości. Jezus upada,
ale podnosi się i idzie dalej do celu.
Czy mój pierwszy duchowy upadek już jest pokonany?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

IV. Jezus spotyka Swoją Matkę.
Jezusowi w drodze krzyżowej towarzyszy Matka. To coś naturalnego, że miejsce
matki jest przy jej dziecku.
Jak ja traktuję swoich rodziców, czy okazuję im wdzięczność, szacunek i pamięć?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

V. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż.
Szymon nie planował pomagać Panu Jezusowi, on tylko wracał z pola. To żołnierze przymusili go, by niósł krzyż. Ważne jest, że nie odmówił potrzebującemu.
Ile razy miałem okazję komuś pomóc, czy wykorzystuję okazje do czynienia dobra?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

VI. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.
Dzielna Weronika, nie zważając na tłum, ociera twarz Jezusowi. Ten, pozostawiając na jej chuście swoje oblicze, chce niejako powiedzieć, że warto się trudzić.
Warto narazić się innym, by mieć w sercu Boga.
Czy jestem obrazem Chrystusa dla innych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

VII. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem.
Dla zmęczonego Jezusa ciężar krzyża staje się coraz bardziej dotkliwy.
Jaki jest mój drugi duchowy upadek? Na pewno poważniejszy. Czy to, że mamy
wolną wolę pozwala nam na grzech?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Droga Krzyżowa
VIII. Pan Jezus pociesz płaczące niewiasty.
Jezus nawet w tak dramatycznej dla siebie chwili potrafi zauważyć drugiego człowieka, pocieszać…
Czy łzy, moje bądź czyjeś, nie są dla mnie czymś obcym? A może są to tylko łzy
śmiechu?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

IX. Pan Jezus po raz trzeci upada po krzyżem.
Po ludzku Jezus nie daje sobie rady z ciężkim krzyżem. Ale podnosi się i idzie
dalej, na szczyt Golgoty. Bo ludzką rzeczą jest upadać, ale boską z upadku powstawać.
Czy Bóg jeszcze się dla mnie liczy? Czy liczy się dla mnie kościół, religia, rekolekcje? Czy w ogóle liczą się dla mnie jakieś sprawy duchowe?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

X. Pan Jezus z szat obnażony.
Nagość w Biblii oznaczała utratę godności. Jezusa nie tylko odarto z szat, ale
chciano też odrzeć z tego, co jest najcenniejsze w człowieku - z godności dziecka
Bożego. Jak patrzę na własne ciało? Na ciało innych osób? Jakie jest moje
słownictwo w tej dziedzinie? Czy nie prowokuję innych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

XI. Pan Jezus przybity do krzyża.
Nawet sama myśl o tym, że w czyjeś ciało wbija się gwoździe, jest czymś nie do
zniesienia, a co dopiero przeżyć…
Współczesnymi gwoźdźmi są dla Pana Jezusa przekleństwa i bluźnierstwa. Jaki
jest mój język? Czy kogoś nie ranię swoimi słowami?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

XII. Pan Jezus umiera na krzyżu.
To najgłośniejsza śmierć w dziejach ludzkości. Jednak na niektórych nie robi ona
żadnego wrażenia, nawet najmniejszego. Każda sprawowana Eucharystia to głoszenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Czy naprawdę wierzę w to, że Jezus umarł także za mnie? Czy rozumiem, co znaczy oddać komuś swoje życie, aż tak poświęcić się?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża.
Zakrwawione i poniżone ciało Jezusa oddali Matce. Możemy sobie jedynie wyobrazić, co czuła Maryja, tuląc w swoich ramionach martwe ciało swego jedynego
Syna. Tyle razy byłem i jestem świadkiem czyjegoś nieszczęścia. Czy potrafię
wówczas współczuć?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

XIV. Pan Jezus złożony w grobie.
Z chwilą złożenia ciała Jezusa do grobu wszyscy myśleli, że Jego historia już się
skończyła i wszystko będzie jak dawniej, po staremu. Grób Jezusa to jedyny grób
na świecie, z którego ktoś własną mocą powstał do życia i zmienił bieg historii.
Czy nie uśmiercam w sobie głosu sumienia? Czy otworzę Jezusowi kiedykolwiek
swoje serce? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

PLAN MSZY ŚWIĘTYCH W JĘZYKU POLSKIM
W WIELKIM POŚCIE
EINDHOVEN - Strijpseestraat 129
08.03.19
10.03.19
15.03.19
17.03.19
22.03.19
24.03.19
29.03.19
31.03.19
05.04.19
07.04.19
08.04.19
12.04.19
14.04.19
18.04.19
19.04.19
20.04.19
21.04.19
22.04.19
28.04.19

piątek

godz. 19.00 - Droga Krzyżowa, W int. Krzysztofa Palucha z ok. 40
Urodzin, dziękczynno-błagalna
niedziela
godz. 12.00 - W int. Rodziny Ciepłucha Krzysztofa i Magdaleny
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa
niedziela
godz. 12.00 - W int. Róży Różańcowej św. Józefa z Eindhoven
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa
niedziela
godz. 12.00 - W int. Julii w 1 r. urodzin o bł. Boże i łaski
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa W int. Dawida Tomala w 1 urdziny
niedziela
godz. 12.00 - +Anna Jelonek we wspomnienie urodzin
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką rekolekcyjną
niedziela
godz. 12.00 - +Jan Jutrzenka w 5 r. śm. oraz pewnej intencji
poniedziałek godz. 19.00 - Msza św. z nauką II rekolekcyjną
piątek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. z III nauką rek.
niedziela
godz. 12.00 - Niedziela Palmowa, W int. Marzeny i Zbigniewa
Mycak w 30 r. ślubu, dziękczynno-błagalna
Wielki
godz. 19.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji naszej
Czwartek
Parafii o umiłowanie i szacunek do Eucharystii
W. Piątek
godz. 19.00 - Liturgia Męki Pańskiej
W. Sobota godz. 12.00, 13.00 - Święconka
godz. 21.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej
Wielkanoc
godz. 12.00 - ……………………………………………………...
Pon.Wielk. godz. 12.00 - ……………………………………………………...
niedziela
godz. 12.00 - ……………………………………………………...

Spowiedź św. - każdy piątek Wielkiego Postu przed nabożeństwem od godz. 18.00
- w niedziele Wielkiego Postu przed i w czasie Mszy św.
- w Rekolekcje od godz. 18.00 - 20.00
OSS - Berghemseweg 4
10.03.19
17.03.19
24.03.19
31.03.19
07.04.19
09.04.19
14.04.19
19.04.19
20.04.19
21.04.19
22.04.19
28.04.19

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
wtorek
niedziela
W. Piątek
W. Sobota
Wielkanoc
Pon.Wielk.
niedziela

godz. 09.00 - W int. Róży Różańcowej z Oss
godz. 09.00 - +Babcia Stanisława Kosakowska
godz. 09.00 - +Grażyna Grybowska w 1 rocz. śm.
godz. 09.00 - +Lilia Joanna Mikulska
godz. 09.00 - O bł. Boże i łaski dla Beaty z ok. urodzin
godz. 18.30 - Droga Krzyżowa i Msza św. z II nauką rek.
godz. 09.00 - Niedziela Palmowa ………………………………..
godz. 17.00 - Liturgia Męki Pańskiej
godz. 9.00, 10.00 - Święconka
godz. 09.00 - ……………………………………………………...
godz. 09.00 - ………………………………………………………
godz. 09.00 - ……………………………………………………...

Spowiedź św. - w niedziele Wielkiego Postu przed i w czasie Mszy św.
- w Rekolekcje od godz. 18.00 - 20.00

TILBURG - De Schans 122
07.03.19
10.03.19
14.03.19
17.03.19
21.03.19
24.03.19
28.03.19
31.03.19
04.04.19
07.04.19
10.04.19
11.04.19
14.04.19
20.04.19
21.04.19
22.04.19
28.04.19

czwartek
niedziela
czwartek
niedziela
czwartek
niedziela
czwartek

godz. 19.00 godz. 14.00 godz. 19.00 godz. 14.00 godz. 19.00 godz. 14.00 godz. 19.00 -

Droga Krzyżowa
+Artur o życie wieczne (od znajomych i kolegów)
Droga Krzyżowa
W int. Bartłomieja z ok. 10 urodzin o bł. Boże
Droga Krzyżowa
+Franciszek Cyba
Droga Krzyżowa O szczęśliwe rozwiązanie dla
Bernadetty i zdrowie dla matki i dziecka
niedziela
godz. 14.00 - ……………………………………………………...
czwartek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa
niedziela
godz. 14.00 - +Teo Beck od przyjaciół i znajomych
środa
godz. 19.00 - Msza św. z II nauką rekolekcyjną
czwartek
godz. 19.00 - Droga Krzyżowa i Msza św. z III nauką rek.
niedziela
godz. 14.00 - Niedziela Palmowa W int. Sylwii i Daniela z ok. 2 r. śl
W. Sobota godz. 14.00, 15.00 - Święconka
Wielkanoc
godz. 14.00 - ……………………………………………………...
Pon.Wielk. godz. 14.00 - +Teo Beck
niedziela
godz. 14.00 - Pierwsza Komunia Święta

Spowiedź św. - w czwartki od godz. 18.30
- w niedziele Wielkiego Postu przed i w czasie Mszy św.
- w Rekolekcje od godz. 18.00 - 20.00
HELMOND - Paulus Potterlaan 2
16.03.19
06.04.19
20.04.19
21.04.19

sobota
sobota
W. Sobota
Wielkanoc

godz. 19.00 - Dzień Skupienia, W int. Piotrusia z ok. 10 urodzin
godz. 19.00 - Rekolekcje, +Jarosław Kowalczyk o życie wieczne
godz. 10.00 i 10.45 - Święconka
godz. 18.00 - .................................................................................

Spowiedź św. - w soboty 16 marca, 6 kwietnia
HEUSDEN - Asten - Vorstermansplein 14
16.03.19
06.04.19
20.04.19
22.04.19

sobota
sobota
W. Sobota
Pon.Wielk.

godz. 17.00 - ………………………………………….…….……
godz. 17.00 - Rekolekcje ………………………………………..
godz. 09.00 - Święconka
godz. 18.00 - ………………………………………………………

Spowiedź św. - w soboty przed nabożeństwem
WAALWIJK - St. Jansplein 2
23.03.19
20.04.19
21.04.19

sobota
W. Sobota
Wielkanoc

godz. 18.00 - ………………………………………….…….……
godz. 16.00 - Święconka
godz. 07.00 - Rezurekcja………………………………………..

Spowiedź św. - w soboty przed i po nabożeństwie

KERKDRIEL
- Kerkstraat 26
PLAN NABOŻEŃSTW

DO LUTEGO 2019 r.

09.03.19
sobota
godz. -17.00
- ………………………………………….…….……
Spowiedź św.
przed Świętami
w soboty
1,15,22
13.04.19
sobota
godz. 17.00
- ………………………………………….……….....
w niedziele
2, 9, 16 grudnia
20.04.19 W.
godz. 13.00 - Święconka
- wSobota
tygodniu przedświątecznym
w wyznaczone dni:
11.05.19
sobota
17.00 - ………………………………………….…….……
Oss,
Tilburg i godz.
Eindhoven
- przed i po Mszy św. (oraz na życzenie)
Spowiedź św. - sobota przed nabożeństwem
EINDHOVEN
- Strijpseestraat
NIJMEGEN
- Agnetenweg
90 129
02.12.18
niedziela
godz. 12.00 - +Tadeusz Dudek w 1 rocz. śmierci
09.03.19
sobota
godz.
zdrowia i Jagody w 19 rocz. ślubu w int.
09.12.18
niedziela
godz.19.00
12.00- -OWłaskę
int. Andrzeja
13.04.19
sobota
godz.
- ………………………………………….……….....
dzieci19.00
Natalii,
Alicji i Kajetana Żywek i rodzin
20.04.19
Sobota
godz.
16.12.18 W.niedziela
godz.15.00
12.00- - Święconka
+Jan Karman
11.05.19
sobota
godz.
19.00
23.12.18
niedziela
godz. 12.00- -………………………………………….…….……
………………………………………………………
24.12.18
Wigilia
godz.i po
22.00
- Pasterka ++w czyśćcu cierpiące
Spowiedź św.
- sobota przed
nabożeństwie
25.12.18 Boże Narodzenie godz. 12.00 - ………………………………………………………
26.12.18
Św. Szczepana
godz. 12.00
- ………………………………………………………
PLAN
ŚWIĘCENIA
POKARMÓW
„święconka”
- Wielka Sobota 20 kwietnia 2019:
30.12.18
niedziela
godz. 12.00 - W int. Marcina i Patrycji z ok. 12 rocz. ślubu
dziękczynno-błagalna
Heusden
- 09.00
01.01.19 -Nowy
Helmond
10.00,Rok
10.45 godz. 12.00 - ……………………………………………………...
06.01.19 - niedziela
Oss
10.00, 11.00 godz. 12.00 - ………………………………………………………
13.01.19
niedziela
godz.
12.00 Paschalnej
- ………………………………………………………
Eindhoven - 12.00, 13.00 i po
Liturgii
20.01.19 - niedziela
Tilburg
14.00, 15.00 godz. 12.00 - ………………………………………………………
27.01.19 -niedziela
godz. 12.00 - ………………………………………………………
Kerkdriel
13.00
03.02.19
niedziela
godz. 12.00 - ………………………………………………………
Nijmegen - 15.00
Waalwijk - 16.00
TILBURG - De Schans 122

Parafia
02.12.18
niedzielaRzymskokatolicka
godz. 14.00 - +Jakub Polska
Król w 3 rocz.
śmierci
„Miłosierdzia
Bożego”
09.12.18
niedziela
godz.
14.00 - ………………………………………………………
16.12.18
niedziela
godz.
14.00 - +Julian
Diecezji
DenNieciecki
Boschw 30 rocz. śmierci
23.12.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………
24.12.18
Wigilia
godz. 24.00 - Pasterka W int. Parafian
Mendelssohnlaan
parafia.denbosch@gmail.com
25.12.18Boże
Narodzenie190
godz. 14.00 - e-mail:
O bł. Boże
dla rodz. Cyba, Frychel, Wójcik
5653
BH
Eindhoven
26.12.18 Św. Szczepana godz. 14.00 - +Julian Perzan wparafia@milosierdzie.nl
kolejną rocz. śmierci
tel. 0652455241
www.milosierdzie.nl
30.12.18
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………
01.01.19 Nowy Rok
godz. 14.00 - ………………………………………………………...
06.01.19
niedziela
godz.
14.00 - ………………………………………………………
Konto Parafialne:
RK
PAROCHIE
VAN DE GODDELIJKE
13.01.19
niedziela
godz.
14.00
- ………………………………………………………...
NL02
INGB
0009
2661
03
20.01.19
niedziela
godz. 14.00 - ……………………………….…………………...…
27.01.19
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………
03.02.19
niedziela
godz. 14.00 - ………………………………………………………
HELMOND - Paulus Potterlaan 2

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.

01.12.18
sobota
godz. 19.00 - ………………………………………….…….……
15.12.18
sobota
godz. 19.00
- ………………………………………….…….……
Mendelssohnlaan
190
e-mail:
x.krzysztof.denbosch@gmail.com
24.12.18
Wigilia
godz. 20.30 - Pasterka W int. Parafian
5653
BH
Eindhoven
x.krzysztof@milosierdzie.nl
05.01.19
sobota
godz. 19.00 - ………………………………………….…….……
tel. 0652455241
www.milosierdzie.nl
19.01.19
sobota
godz. 19.00 - ………………………………………….……….....
02.02.19
sobota
godz. 17.00 - ………………………………………….……….....

ŚLĄSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY
®FIRMA „WALICKI”
EKSPRESOWE PRZEWOZY ZWŁOK
Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone niemieckim
znakiem jakości w konkurencyjnych cenach.
Załatwiamy wszystkie formalności pogrzebowe
Świadczymy usługi kremacyjne – posiadamy własne krematorium.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 h.
Posiadamy dla Państwa bezpłatną infolinię :

08000227240
Tel.: (0048) 32 281 70 13
Fax: (0048) 32 281 95 17
e-mail: walicki@ka.onet.pl
www.walicki.eu

ALICJA HAARSTYLISTE
Zakład fryzjerski damsko-męski
oferuje swoje usługi
ALICJA TEREBIENIEC
Tel. (0)23- 563 30 88
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

