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Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał
Józefa. I rzekł do swego ludu: Oto lud synów
Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas.
Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się
przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny
mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce
przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby
go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wów-

czas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się
rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało
wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie
zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle
oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Faraon
wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków
należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu.

Hasło parafiadowe na dziś:
Locja i kompas – kierunek mojego życia!

D Z I S I E J S Z E R O Z W AŻ AN I E
Dzisiaj Jezus zaprasza nas do prawdziwej miłości. Kto kocha – ten żyje naprawdę, kto
zaś nie kocha – ten umiera. Jeśli pragniesz żyć pełnią i być szczęśliwym, musisz iść drogą krzyża,
czyli umrzeć dla siebie, aby żyć dla Chrystusa i dla każdego człowieka, którego spotkasz. Droga
Miłości to droga odwagi, pokory i poświęcenia. Jeśli jeszcze dziś oddasz swoje życie w ręce
Jezusa, to On uczyni w Twoim sercu prawdziwe cuda, wystarczy Mu tylko zaufać.
Nasz Pan daje nam obietnicę, której nie odwoła: Kto poda kubek świeżej wody, kto
uczyni jakieś dobro – choćby najmniejsze – dla drugiego człowieka, kto podzieli się uśmiechem,
znajdzie czas na rozmowę z osobą potrzebującą, ten nie utraci swojej nagrody. Nagrodą jest
pokój i radość. Nie bój się oddać swojego życia, zaryzykuj!
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TEATR – To miejsce na prawdziwą grę aktorską, na pokazanie różnych umiejętności . Teatr kształtuje umysł, pozwala na przeżywanie wyrażanie różnych rodzajów
charakterów, osobowości i przeżyć. W tej dziedzinie najważniejsza jest odwaga,
oryginalność i bycie sobą.
SPORT – To sposób na rozwój fizyczny pod każdy względem. Ruch rzeźbi nie tylko
ciało, ale także umysł i serce. Zdrowa rywalizacja, gra fair play, codzienne przygotowania i treningi, systematyczność, cierpliwość, umiejętność wygrywania, ale i przegrywania, a także przestrzeganie zasad różnych dyscyplin – to tylko niektóre wymiary
człowieczeństwa, które kształtuje w nas właśnie sport.
ŚWIĄTYNIA – To miejsce i czas na spotkanie człowieka z Bogiem. To most,
który łączy niebo ziemią i pozwala na pełny, duchowy rozwój człowieka. Bez
Boga wszelka rywalizacja, konkurencje, występy i zabawy nie miały by
sensu. Dzięki modlitwie, Eucharystii i otwartości na wymiar duchowy, Parafiada umożliwia nam pełnię i kształtuje całego człowieka, jego umysł, serce i
ciało.
Ogłoszenia komisji Ewangelizacyjnej
Pan Jezus z przyjacielem – ikona Parafiady. Każdego dnia będziemy się spotykać na
modlitwie wokół ikony Jezusa z przyjacielem. Dzięki temu poznamy znaczenie tego wizerunku. Dzisiaj dwa pierwsze komentarze na temat pochodzenia i jednym z bohaterów
ikony.
Pochodzenie
Jest to starożytna koptyjska ikona. Została znaleziona w XIX w. w ruinach koptyjskiego klasztoru w
Bauein, na egipskiej pustyni. Przypuszcza się, że osoba znajdująca się po prawej stronie Jezusa jest
to opat tego klasztoru – Menas. Oryginał tej ikony można znaleźć w Luwrze w Paryżu. Jest to jedna
z najstarszych ikon, które się zachowały – z szóstego lub siódmego stulecia. Ciepłe, pomarańczowe
barwy są bardzo uderzające (zastanawiające). Jest to prawie współczesna ikona! Dwie postaci zaskakują nas swoją bliskością i ludzkością. Są one o wiele mniejsze i bardziej ludzkie niż jesteśmy
często przyzwyczajeni widzieć to na ikonach.
1.

Opat Menas
Zwój, który opat Menas trzyma w swojej dłoni, wygląda na klasztorną regułę. Opat jest osobą, która
została urzeczona swoim przyjacielem tak, że sama stała się bratem dla innych ludzi. Jego mocne
spojrzenie jest skierowane ku ludziom. Swoją prawą ręką udziela błogosławieństwa: ktokolwiek
kroczy z Jezusem na swojej drodze przez życie, staje się błogosławieństwem Boga dla innych ludzi.
2.

3.

Już jutro zapraszamy Was na konkurs wiedzy – Rok Wiary o godz. 15 w budynku 37 w
sali nr 3/18b. Na konkurs przychodzimy 10 minut przed czasem i zabieramy ze sobą długopis. Próby do konkursu piosenki „Sacro Song” od godz. 11.30 w Namiocie Spotkań.
Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do namiotu adoracji od
godz. 15 do 18. Podczas modlitwy będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
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- Co dla pani jest najważniejsze w drugim człowieku?
- Ja myślę, że to wszystko się bierze z miłości. I oczywiście to jest takie wyświechtane pojęcie w tych
dzisiejszych czasach, że ta miłość, miłość, ale jak się pozna prawdziwą miłość to z niej się wszystko
rodzi: i miłosierdzie i dobro wszelkie. Jest to po prostu źródło wszystkiego.
- Co pani pomaga w najtrudniejszych momentach?
- Pomaga mi wiara. Wiara w to, że mam opiekę duchową i wiara w to, że odnajduje ten sens, że to
nie jest takie banalne, a to co trudne ma zawsze jakiś cel.
***
- Cały ten koncert ma jakąś jedną, wspólną myśl. Teraz będę śpiewać o szczęściu, które kiedyś
wydawało mi się bardzo banalne, ale po kilku trudnych latach dotarło do mnie, że te proste, banalne
rzeczy są najważniejsze w naszym życiu i to szczęście, którego wiecznie poszukujemy jest bardzo
blisko nas, ale wciąż mamy problem je odnaleźć. Mi się wydaje, że szczęście to jest po prostu stan,
w którym umiemy zobaczyć to, co mamy, co jest nam dane. Zobaczyć, zatrzymać się i docenić to.
Nawet, gdybyśmy pozornie nie mieli nic, to umiemy być szczęśliwi.
***
- Jesteście młodzi i wiele przed Wami. Pamiętajcie, że miłość, rozpoznaje się po tym, jak sprawdza
się w trudnych chwilach i myślę, że ona wybiega dużo dalej niż ta miłość partnerska. Miłość do
człowieka, miłość do drugiej istoty jest czymś naprawdę najwyżej i rzeczywiście może to też jest
taka dobra strona cierpienia, że w nim wszystkiego się uczymy
***
- Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zbudowana, kiedy śpiewam dla młodzieży takiej jak wy.
Zawsze się zastanawiam, czy młodzież w ogóle będzie chciała mnie słuchać i czy będzie wiedziała o
czym ja mówię, bo ja już jestem taka doświadczona (uśmiech:), patrzę na was młodzi i tak przypominam siebie z tamtych lat i w ogóle każdy ma lepszy pomysł na życie niż wysłuchiwanie rad starszej cioci.
***
- To był pierwszy utwór, który nagrałam i jest bardzo mocny tekstem, namówiła mnie koleżanka,
przyjaciółka, anioł, żebym wreszcie zaczęła śpiewać. To był właśnie utwór dla niej skomponowany,
ale też stał się moim.
***
-Ważne, żeby to dziecko w sobie mieć nieustannie. Myślę, że tylko to pozwala nam na szaleństwo, na
spełnianie marzeń i na to, że potrafimy się tym życiem cieszyć. Życzę Wam, żebyście nie zatracili w
sobie tego dziecka i nie pozwolili sobie wmówić, że teraz się liczy tylko kariera, , sukces, wspinanie
się po szczeblach, rozpychanie łokciami. Myślę, że jest zupełnie inaczej.
***
- Są tacy ludzie, którzy pojawili się w moim życiu i wciąż się pojawiają, którzy są aniołami wcielonymi
i to jest przepiękne, że my się nawet niespodziewany, że oni pojawiają się, gdy się ich
nawet nie spodziewamy. A oprócz tego, że każdy ma takiego anioła, każdy z nas ma też dar bycia
takim aniołem i jeśli go w sobie też odkryjemy to nasze życie staje się pełniejsze i robi się bardziej anielsko. Po to jesteśmy na tej ziemi i ten świat jeszcze istnieje.
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HUMOR NA DOBRY DZIEŃ
Dlaczego blondynki zbierają puste butelki w więzieniu?
Bo myślą, że wyjdą za kaucją
***
Spowiada się wikary u proboszcza. Ten zadając pokutę mówi:
- Niech ksiądz sobie odmówi różaniec, ale żeby bardziej uczcić Matkę Bożą, to po każdej dziesiątce
jeden raz litania.
Zamieniają się miejscami i teraz wikary spowiada proboszcza:
- Za pokutę proszę odmówić sobie litanię do Matki Bożej, ale żeby bardziej uczcić naszą Matkę, to
po każdy wezwaniu jeden raz różaniec!!!

Pogoda....
W ciągu dnia pogoda powinna dopisać. Temperatura w granicach 20 stopni Celsjusza powinna sprzyjać
rozpoczynającym się zawodom. Pod wieczór możemy
spodziewać się opadów deszczu, natomiast jutro powinno
być pogodnie.
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