Parafiada w Internecie: www.parafiada.pl

Pijarzy w Internecie: www.pijarzy.pl

Nr 0 – start!, 14 lipca 2013 roku – niedziela
imieniny: Angeliny, Kamila, Selli
C Z Y T AN I E Z K S I Ę G I P O W T Ó R Z O N E G O P R AW A
C Z Y T AN I A D N I A :
Pwt 30,10-14
Mojżesz powiedział do ludu:
”Będziesz słuchał głosu Pana Boga
swego, przestrzegając Jego poleceń i
postanowień zapisanych w księdze
tego Prawa; wrócisz do Pana Boga
swego z całego swego serca i z całej
swej duszy. Gdyż polecenie to, które

Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza
twych możliwości i nie jest poza twoim
zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by
można było powiedzieć: »Któż dla nas
wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a
będziemy słuchać i wypełnimy je«. I
nie jest za morzem, aby można było
powiedzieć: »Któż dla nas uda się za
morze i przyniesie je nam, a będziemy
słuchać i wypełnimy je«. Gdyż słowo
to jest bardzo blisko ciebie: w twych
ustach i w twoim sercu, byś je mógł
wypełnić”.

Hasło parafiadowe na dziś:
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo

OD REDAKCJI...
Witajcie Drodzy Parafiadowicze! Jest rok 2013, rok szczególny w historii
Parafiady. Jesteśmy Razem już od ćwierć wieku! Jest nam niezmiernie miło, że możemy Was gościć po raz kolejny w Warszawie. Podczas tych jubileuszowych 25. finałów
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży każdego dnia w naszym Parafiadku
będzie mogli znaleźć relacje z wydarzeń, wyniki rozgrywek i konkursów, informacje
pogodowe, garstkę humoru i wiele innych ciekawostek zapraszamy do lektury i życzymy sukcesów podczas Parafiady! 
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Drodzy Parafiadowicze! Przybywacie do Warszawy na zaproszenie Stowarzyszenia
Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Stowarzyszenie jest jednym z dzieł Zakonu
Pijarów. Wypada więc, byście wiedzieli, co to takiego pijarzy i z czym się to je.

Pijar to...
• kapłan albo brat zakonny
• ktoś, kto pragnie żyć radami ewangelicznymi
• osoba, która kocha dzieci i młodzież tak, że gotowa jest dla nich poświęcić całe swoje życie
Hasło Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów) brzmi:
Pietas et Litterae
(Pobożność i Nauka)
Pełna nazwa zakonu:
Zakon Kleryków Regularnych Ubogich
Matki Bożej Szkół Pobożnych
Nazwa skrócona:
Zakon Szkół Pobożnych
Nazwa popularna:
Pijarzy
(od słowa piae = pobożny wywodzącego
się z łacińskiej nazwy Scholae Piae, co oznacza:
Szkoły Pobożne)

Patronka:
Matka Boża Szkół Pobożnych
Patronka posłannictwa:
Matka Boża Dobrych Nauk
Założyciel:
św. Józef Kalasancjusz

Z BŁ. JANEM PAWŁEM II W ŚWIĄTYNI, NA STADIONIE I NA SCENIE
Ideę Parafiady jej inicjator o. Józef Joniec oparł na słowach ks. Stanisława Konarskiego, pijara: Dokładajcie wszelkich starań, kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami. Istotny w tym założeniu
jest harmonijny rozwój całego człowieka. Podczas Finałów 25 Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
w Warszawie, pragniemy dziękować Bogu za bł. Jana Pawła II, za jego piękne, w pełni przeżywane życie oraz
nauczanie, które pozostawił. Tak się składa, że bł. Jan Paweł II we wszystkich trzech obszarach, podkreślanych
przez Parafiadę, był bardzo aktywnie obecny. Dlatego też przesłanie Jego życia jest szczególnie wyraziste dla
młodych. Naszym zmaganiom na stadionie, na scenie i w świątyni towarzyszyć będzie hasło:
„Bł. Jan Paweł II – Trenerem naszych serc”.

nr 0, 14. 07. 2013

PARAFIADEK

strona 3

Wspomnienia z ubiegłego roku oczami portalu

KONKURS!!
Redakcja Parafiadka ogłasza otwarty konkurs na najciekawszy artykuł, wywiad, przemyślenia
i refleksje związane z wiarą, sportem i kulturą,
wspomnieniami z minionych Parafiad, czy też Waszymi rodzinnymi stronami – czyli wszystkim tym
co jest obecne na Parafiadzie i czym żyjecie. Gorąco
zachęcamy do podzielenia się z innymi Parafiadowiczami Waszą twórczością – może ktoś z Was pisze wiersze, ma ciekawe
myśli,
posiada
nieodkryty
jeszcze
talent?
Wasze prace zamieszczane będą w kolejnych wydaniach Parafiadka.

Warto dzielić się z innymi swoją twórczością!
Oczywiście konkurs dotyczy również opiekunów.
Wszystkim grupom, które nie odebrały jeszcze identyfikatorów przypominamy, że mogą tego dokonać w Namiocie Promocji, znajdującym się obok
Namiotu Spotkań.
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HUMOR NA DOBRY DZIEŃ
Wchodzi całka oznaczona do wagonu... A tam nie jej przedział!
***
Milczenie jest złotem. Chyba że masz dzieci. Wtedy milczenie oznacza kłopoty.
***
Słyszałeś o tych dwóch złodziejach co ukradli kalendarz?
Każdy z nich dostał po pół roku.
***

Pogoda....
Jak co roku będziemy podawać prognozę
pogody. Najbliższe dni będą dość pochmurne, mimo
to powinniśmy uniknąć deszczu! Temperatura będzie oscylowała wokół 20°C. Wszystko wskazuje na
to, że kolejne dni przyniosą nam dużo słońca!
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GDZIE NAS ZNALEŹĆ?
Redakcja PARAFIADKA
mieści się w akademiku „Cezar” w sali nr 22.

