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C Z Y T AN I E D N I A :
Wj 12,37-42; Ps 105,1.5.37-38.42-43;
Mt 11,29ab; Mt 12,14-21
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw
Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się
Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich
wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby
Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić

słowo proroka Izajasza: Oto mój Sługa,
którego wybrałem; Umiłowany mój, w
którym moje serce ma upodobanie. Położę
ducha mojego na Nim, a On zapowie
prawo narodom. Nie będzie się spierał ani
krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego
głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani
knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko
sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody
nadzieję pokładać będą.

Hasło parafiadowe na dziś:

Port – jestem w domu!
REFLEKSJA DNI A
Drogi uczestniku XXV Parafiady Dzieci i Młodzieży, pamiętaj, że jesteś umiłowanym dzieckiem Bożym, niezależnie od tego, ile masz lat, jaką funkcję pełnisz, jak
wielka jest Twoja wiara i bez względu na to, jak wiele masz słabości. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga Ojca, w którym On ma upodobanie!!! Czy zdajesz sobie z tego
sprawę? To jest wielka godność, jaką ma każdy człowiek, niezależnie od narodowości,
koloru skóry i języka. Pamiętaj! Bóg ma w Tobie upodobanie, przyjmuje Cię takiego,
jakim jesteś. Całe chrześcijaństwo polega na tym, aby przyjąć ogromną miłość Boga do
człowieka. Ci, którzy otwierają się na Bożą miłość, otrzymują Jego Ducha: łagodności,
pokory, dobroci, pokoju, cierpliwości.
Serce człowieka jest jak łódź. Jeżeli sternik, posługując się wiosłami ,
będzie chciał płynąć w jednym kierunku na siłę, nie zważając na kierunek wiatru, z
pewnością mu się to nie uda, natomiast gdy rozwinie żagle i odpowiednio je ustawi,
wtedy spokojnie popłynie w wyznaczonym kierunku. Duch Święty jest jak delikatny
wiatr, który poprowadzi łódeczkę Twego ducha do wyznaczonego celu. Wystarczy
tylko się na Niego otworzyć. Życzymy Wam, drodzy uczestnicy, abyście starali się
każdego dnia żyć „tu i teraz w Duchu Świętym”!
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Z encykliki papieża Franciszka
„LUMEN FIDEI”
Jednakże kiedy mówimy o tym świetle wiary, możemy
spotkać się z zastrzeżeniem ze strony współczesnych
nam ludzi. W nowożytnej epoce uznano, że takie światło mogło wystarczyć starożytnym społeczeństwom, ale
nie jest potrzebne w nowych czasach, kiedy człowiek
stał się dojrzały, szczyci się swoim rozumem, pragnie w
nowy sposób badać przyszłość. W tym sensie wiara
jawiła się jako światło iluzoryczne, przeszkadzające
człowiekowi w odważnym zdobywaniu wiedzy. Młody
Nietzsche zachęcał swoją siostrę Elżbietę, by podjęła
ryzyko, przemierzając «nowe drogi [...] w niepewności
autonomicznego posuwania się naprzód». I dodawał:
«W tym punkcie rozchodzą się drogi ludzkości: jeśli chcesz osiągnąć pokój duszy i szczęście, to
wierz, ale jeśli chcesz być uczniem prawdy, wówczas badaj»3. Wierzenie rzekomo przeciwstawia się
poszukiwaniu. Wychodząc z tego założenia, Nietzsche będzie krytykował chrześcijaństwo za to, że
pomniejszyło zasięg ludzkiej egzystencji, pozbawiając życie nowości i przygody. Wiara stanowiłaby
więc iluzję światła, utrudniającą nam, ludziom wolnym, drogę ku przyszłości.

Czy wiesz że…?
 Każdy sport, który pojawi się na igrzyskach olimpijskich musi opierać się na sile ludzkich mięśni - taki jest wymóg MKOL muszą spełniać dyscypliny sportowe, które chciałyby dołączyć do listy sportów olimpijskich.
Z tego właśnie powodu nigdy nie pojawiły się na nich sporty motorowe lub motorowodne. Sport olimpijski musi też być na tyle popularny, żeby był uprawiany przynajmniej w 75 krajach na czterech różnych kontynentach.
 W telewizji badminton wygląda jak lekka, przyjemna i niemęcząca gra. Żadnych głośnych krzyków przy odbiciach, żadnego dalekiego biegania.
Tymczasem okazuje się, że tenisista w ciągu meczu przebiega ok. 3,5 km, a osoba grająca w badmintona dwa
razy więcej. Wszystko przez tempo gry - badmintoniści odbijają lotkę średnio co dwie sekundy, a tenisiści co
cztery. Jedna wymiana w tenisie to (średnio) 3,4 odbicia, w badmintonie - aż 13,5! Do tego dochodzi jeszcze
jedna ważna informacja - lotka po uderzeniu może osiągnąć prędkość nawet 300 km/h - tenisowe serwy wydają się być przy tym wykonywane w żółwim tempie.
 Zastanawiałeś się kiedyś, grając w szachy, na ile sposobów mógłbyś rozegrać dana turę? Mógłbyś spróbować
policzyć wszystkie możliwe kombinacje, jednak musiałbyś mieć raczej procesor zamiast mózgu. W samych
pierwszych 4 turach możliwych jest ponad 300 000 000 000 kombinacji! Konkretnie na 318 979 564 000 sposobów. Z kolei pierwsze 10 tur to już 169 kwadryliardów, czyli 169*10^27. To dlatego nawet najpotężniejsze
komputery mają problemy z wygrywaniem z człowiekiem, a za słynnymi tryumfami maszyn i tak najczęściej
(choć nieoficjalnie) stoją grupy, jak najbardziej ludzkich, arcymistrzów.
 Piłeczki golfowe mają na swojej powierzchni małe dołki.
Opór powietrza przy gładkiej piłeczce jest dwa razy większy niż przy wgłębieniach. A mniejszy opór skutkuje
oczywiście zwiększeniem dystansu. Liczba i rozmieszczenie dziureczek na powierzchni piłki również nie są
przypadkowe.
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W YNI KI ZAWODÓW
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Ringo chłopców
Podstawówka
Mateusz Pełka
Poznań
Jakub Koczorowski
Poznań
Andriy Zmyslyy
Bóbrka
Wojciech Górecki
Kraków
Jakub Sobiehraj
Brody
Biathlon letni dziewcząt
Gimnazjum
Beata Achramowicz
Agnieszka Hyrnik
Justyna Kałaszewska
Viktorija Kulikovska
Katarzyna Kuchalska
Biathlon letni dziewcząt
Liceum
Emilija Juckiewicz
Gabriela Grod
Dorota Kałaszewska
Ewelina Grabowska
Agnieska Baranovska
25 m stylem dowolnym chłopców
Podstawówka
Vladyslav Artomov
Korosteń
Ivan Dunkov
Piatigorsk
Ivan Turchak
Mińsk
Dmitry Lapin
SanktPetersburg
Tomasz Żukow
Rezekne
Stanislav Naumovych
Korosteń
25 m stylem dowolnym chłopców
Gimnazjum
Paweł Grodz
Daugavpils

2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Denys Kowalchuk
Łuck
Raman Veratsila
Roś
Myroslav Shynkarenko
Korosteń
Sergei Gorobtcev
Pietrazawodsk
25 m stylem klasycznym chłopców
Podstawówka
Vladyslav Artomov
Korosteń
Ivan Dunkov
Piatigorsk
Ivan Turchak
Mińsk
SanktDmitry Lapin
Petersburg
Krzysztof Nasiłowski
Węgrów
25 m stylem klasycznym chłopców
Gimnazjum
Myroslav Shynkarenko
Korosteń
Sergei Gorobtcev
Pietrazawodsk
Paweł Grodz
Daugavpils
Eryk Bernatek
Daugavpils
Raman Veratsila
Roś
50 m stylem dowolnym chłopców
Liceum
Stanislav Bylich
Dolina
Maksim Zorin
Jelgava
Maris Upenieks
Jelgava
Volodymir Vaskovych
Dolina
Ruslan Kovaliuk
Korosteń
50 m stylem dowolnym chłopców
Podstawówka
Stanislav Bylich
Dolina
Maksim Zorin
Jelgava
Volodymir Vaskovych
Dolina
Anton Orłow
TASZKIENT

Redakcja Parafiadka pragnie serdecznie podziękować Faustynie Makaruk za
ogromne wsparcie przy wzbogacaniu szaty graficznej Parafiadka oraz za narysowanie wspaniałego komiksu do wczorajszego wydania gazetki! Jednocześnie
chcemy podziękować uczestnikom z Bóbrki i z Korostyszewa za pomoc przy
składaniu kolejnych wydań Parafiadka!!
Serdeczne Bóg Zapłać!
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HUMOR NA DOBRY DZIEŃ
Spotykają się zwierzęta na łące i opowiadają sobie kawały. Pierwsza zabiera głos żyrafa. Wszyscy się śmieją,
tylko żółw się nie śmieje. Następnie kawał opowiada lew. Wszyscy się śmieją tylko, żółw się nie śmieje. Na
koniec swój dowcip prezentuje sowa. Nikt się nie śmieje oprócz żółwia.
- Dlaczego się śmiejesz? – pytają zwierzęta.
- Bo kawał żyrafy był dobry! – odpowiada żółw.
***
Przychodzi gość do restauracji i wskazując na jednego z klientów mówi:
- Bardzo proszę to danie, które ma ten pan pod oknem
Kelner przychodzi za kilka minut z podbitym okiem:
- Niestety, ten pan za nic nie chciał oddać swojej porcji.

Pogoda....
Dzień rozstania z Parafiadą będzie dobry do podróży
– nieco chmur, sporo słońca i lekki, orzeźwiający wiatr.
Temperatura przekroczy nieznacznie 20 stopni w szczytowym momencie.
Źródło: www.meteo.pl
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PISMO BEZPŁATNE

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?
Redakcja PARAFIADKA
mieści się w akademiku „Cezar” w sali nr 22.

