Od redakcji
Stało się! Chociaż musimy zaczekać jeszcze do Uroczystej
Inauguracji, która odbędzie się dzisiaj o godz. 16.00
w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Dzieci i Młodzieży
na Siekierkach, to 27. Międzynarodowa Parafiada jest już
faktem, zaczyna żyć i wciągać każdego z nas. Wieloosobowa
ekipa organizatorów, na czele z o. Tomaszem Olczakiem SP –
Dyrektorem Parafiady, po raz kolejny wprawia w ruch
potężną parafiadową machinę. Na terenie kampusu SGGW
wyrosły ogromne namioty, zaroiło się od wolontariuszy
i uczestników.
W tym roku redakcją Parafiadka zajmuje się nowa ekipa
w składzie: kl. Tomasz Mońka SP – Redaktor Naczelny –
i jego zastępca kl. Emil Grochowski SP.
Witamy wszystkich serdecznie i zapraszamy do współtworzenia gazetki. Zaplanowaliśmy szereg konkursów z nagrodami, które będą pojawiać się systematycznie w kolejnych
numerach.
Na co możesz liczyć biorąc do ręki Parafiadka?
W każdym numerze znajdziesz:
 tekst Ewangelii na dany dzień z krótkim rozważaniem,
 ciekawe artykuły i wywiady,
 wyniki zawodów,
 konkursy organizowane przez redakcję,
 dobry humor,
 pogodę,
 oraz to co przyniesie dzień :)

Ewangelia według św Marka (Mk 6,7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic
z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani
pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie
dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie,
zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie
przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch
z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do
nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych
namaszczali olejem i uzdrawiali.
Krótka refleksja…
Zastanów się nad Twoim powołaniem. Bóg nie pozostawił Cię
samemu sobie. Wybrał Cię i chce posłać do świata jako towarzysza
dla innych Jego sług. W pojedynkę niewiele można zdziałać. Jego
Królestwo bazuje na wspólnocie.
Kto wie, może będąc tutaj, doświadczysz wartości jaką daje
Ewangelia i jeśli pozwolisz, słowa o rozesłaniu zaczną spełniać się w
Twoim życiu.
Jezus nie tylko wybiera i rozsyła, ale również daje władzę
i praktyczne wskazania co do sposobu ewangelizacji.
Jego nauka jest nie z tego świata, władza również, a i polecenia
wydają się być szalone, jednak zastosowane do naszego życia wydają
owoce. O nich też mówił.

Włącz się do konkursu!
Redakcja Parafiadka zachęca do brania udziału w konkursie
fotograficznym: „Z dnia na dzień po raz 27.” przygotowanym przez
organizatorów Parafiady.
Może talent, a może jakaś zabawna sytuacja, która wydarzyła się w
ciągu dnia, pozwoli Ci zaistnieć w galerii jednego z naszych
namiotów, no i oczywiście – bo jakże by nie – w Parafiadku.
Codziennie – od niedzieli do czwartku – będą zbierane zdjęcia od
wszystkich zainteresowanych uczestników i organizatorów Parafiady.
Każdego wieczoru 3-osobowe Jury wybierze do druku 10
najlepszych/najciekawszych prac. Wydrukowane zdjęcia wraz z
nazwiskami autorów będą systematycznie rozwieszane w Namiocie
Spotkań. Autorzy 3 najwyżej ocenionych prac dnia otrzymają drobne
nagrody rzeczowe.
Będą również nagrody specjalne, które dostaną wykonawcy15-stu
najlepszych/najciekawszych zdjęć ze wszystkich dni.
Więcej informacji u organizatorów lub
www.parafiada.pl.

na str. internetowej:

Pogoda na dziś

22°C
Zachmurzenie
umiarkowane

Ciśnienie: 1013 hPa
Wiatr:
8 km/h
Deszcz:
0,0 mm

Kawał dobrego humoru
Wchodzi blondynka do windy, a tam stoi facet i pyta się:
-Na drugie ?
-Agnieszka.
***

Kapitan Titanica wchodzi do sali balowej i oznajmia pasażerom:
- Mam dwie wiadomości - dobrą i złą. Od której mam zacząć?
- Od złej.
- Za chwilę nasz statek zatonie.
- A ta dobra?
- Dostaniemy 11 Oskarów!
Przypominamy!
 W informatorze, który otrzymałeś/łaś przy zapisie,
znajdziesz wiele przydatnych informacji.
 Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz.
6.00.
 O godz. 16.00 będzie miała miejsce Uroczysta
Inauguracja 27. Parafiady w Sanktuarium MB na
Siekierkach, Mszy św. przewodniczy ks. bp.
Marian Florczyk.
 Wieczorem (19.00) koncert BUM BUM
ORKeSTAR

