Nr 1
13 lipca 2015
Poniedziałek

Płonie znicz parafiady!
Wczoraj o godz. 16.00 uczestniczyliśmy
we Mszy Św. inaugurującej Parafiadę.
W kazaniu ks. bp Marian Florczyk
podkreślał wagę szlachetnego
współzawodnictwa.
Po błogosławieństwie
nastąpiło
uroczyste
zapalenie znicza.

Jarmark cudów
w Warszawie na Siekierkach!
Wspomniana już wcześniej inauguracja 27.
Parafiady zapoczątkowała cały łańcuch wydarzeń zwany ogólnie festynem. Oj, działo się!

STREFA SŁOWA

Ewangelia według św Mateusza (Mt 10, 34 – 11, 1)
Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie
przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna
z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi
człowieka jego domownicy. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż
Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż
Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto
przyjmuje
sprawiedliwego
jako
sprawiedliwego,
nagrodę
sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia
jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.”
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom,
odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Krótka refleksja…
„Nie przyszedłem przynieść
pokoju,
ale
miecz.”
Chrześcijanin to wojownik i dziś
Jezus pragnie nam o tym
przypomnieć. Teraz jest czas, by
się określić. Ważniejsza jest dla
Ciebie rodzina czy Jezus, życie
obecne czy przyszłe? Nie
zwlekaj,
odpowiedz
jak
najprędzej. To nie surowy
despota zadaje Ci te pytania, ale
kochający Bóg, który pragnie
Twojego szczęścia. Rusz pod
prąd, zostań wojownikiem Pana!
Tylko w ten sposób dotrzesz do
źródła.

Warsztaty geologiczne
„Nasza Warszawa pod ziemią, na ziemi….”
O godz. 15.00 w namiocie warsztatowym rozpoczynają się specjalne
warsztaty dla tych, którzy lubią „dłubać” w ziemi, odkrywać zaginione
światy, szukać nowych wyzwań i dla których słowo „TORT” nie jest tak
jednoznaczne. Na Parafiadzie tort będzie modelem naukowym i zarazem
pysznym ciastem.
Po „całkiem naukowych” ćwiczeniach, podczas których tort posłuży za
naukowy model, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję sprawdzić jego
smak. W trakcie warsztatów tort geologiczny stanie się „słodką
Wysoczyzną” - pyszną przekąską dla uczestników warsztatów.
W kolejne dni uczestnicy warsztatów przeniosą się do laboratoriów
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, aby rozpoznawać skamieniałe przed wiekami rośliny i zwierzęta oraz by za pomocą mikroskopu, lupy i kwasu solnego rozpoznawać skały i minerały.
Podczas warsztatów odbędzie się konkurs na najlepszy rysunek poznanej
skamieniałości – autorzy 3 najlepszych prac otrzymają specjalne nagrody,
a wszyscy uczestnicy – drobne upominki.
Warsztaty poprowadzą najlepsi specjaliści – naukowcy i studenci
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Warsztaty są współfinansowane przez Urząd Miasta st. Warszawy.
W godzinach przedpołudniowych codziennie będą się odbywać warsztaty
związane z obróbką kamienia. Od 9.00 „Zamień kamień! – warsztaty
malowania kamieni”. Na warsztatach będzie można uczyć się czytać z…
kształtu kamieni. Za pomocą farb akrylowych będzie można wyczarować
wszystko to, co kryje nasza pomysłowość. Powstaną naturalne, kolorowe
rzeźby, obiekty, obrazki, broszki, magnesy, pamiątki i nie tylko!
Od 11.00 Parafiadowicze tworzyć będą z produktów gotowych oraz
półproduktów naszyjniki, kolczyki, pierścionki oraz bransoletki. Każdy
uczestnik zajęć będzie miał okazję stworzyć
własnoręcznie biżuterię dla siebie bądź kogoś
bliskiego.
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Warsztaty „Zamień kamień!”
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Przygoda Parafiady z
telewizją, czyli wywiad z
p. Krzysztofem
Miklasem, dziennikarzem
i komentatorem
sportowym.
- Szczęść Boże, czy mógłby Pan
opowiedzieć o swojej przygodzie
z Parafiadą?
- Moja przygoda z Parafiadą
rozpoczęła się, gdy pracowałem
w telewizji Polonia. W 1994 roku
zaproponowano mi, żebym zaczął
organizować redakcję sportowych wydarzeń w telewizji. Podjąłem
się tego zadania i jedną z pierwszych imprez, na którą się
natknąłem, była właśnie Parafiada. Wtedy poznałem o. Józefa
Jońca, z którym bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język i się
zaprzyjaźniliśmy. W końcu nadawaliśmy na tych samych falach.
Zatem były między nami bardzo ścisłe związki formalne
i nieformalne. Formalne dlatego, ponieważ o. Józef poprosił
mnie, żebym był jego zastępcą, członkiem zarządu. Oczywiście ja
tam wiele do tej pracy nie wnosiłem, bo miałem jednocześnie
pracę w telewizji. Nie byłem w stanie poświęcić dużo czasu
Parafiadzie, ale moja pozycja wzmacniała ją trochę. Przynajmniej
tak mi się wydaje bez żadnej megalomanii. Faktem jest, że
wprowadziliśmy wtedy transmisję ze Mszy Świętej inaugurującej
Parafiadę. Teraz już tego nie ma. Udało nam się również zrobić
kilka razy jakieś dodatkowe programy. Kiedyś transmitowaliśmy
na żywo koncert w wykonaniu zespołów dziecięcych polskich i
zagranicznych, pt. „Dzieci dzieciom”. To była bardzo fajna
sprawa. Wspólnie z o. Józefem udało nam się zrobić – dzięki
telewizji Polonia i jej dyrektorowi Antoniemu Bartkiewiczowi –

45-minutowy film o Zakonie Pijarów, w którym na końcu była mowa
właśnie o Parafiadzie jako jednym z elementów pracy wychowawczej
Zakonu Pijarów z dziećmi i młodzieżą.
- Jak zareagował Pan na wiadomość o śmierci o. Józefa Jońca?
Bardzo przeżyłem śmierć o. Józefa. 10 kwietnia 2010 roku posadziliśmy
z żoną dąb, obok którego na kamieniu jest napis, że jest to dąb Józek, dla
niego poświęcony. O. Józef Joniec wspierał sadzenie dębów katyńskich
i my z żoną postanowiliśmy, że my też będziemy mieli takie drzewko na
jego cześć.
- Jakim pamięta Pan o. Józefa?
- Miał wielką charyzmę. Umiał zjednywać sobie ludzi. To dzięki
O. Jońcowi ta impreza, która z założenia była maleńką prowincjonalną
imprezką w Krakowie, rozrosła się do ogromnych rozmiarów. Można
powiedzieć, że jest to największa cykliczna impreza sportowa
organizowana w Polsce. Nie ma większej imprezy sportowej, która
byłaby organizowana co roku.
- Jakie są obecne Pana związki z Parafiadą?
-W tej chwili moje związki z Parafiadą są bardziej symboliczne. Nie są
takie, jak były kiedyś, bo wyprowadziłem się z Warszawy i nie pracuję
już w Telewizji Polskiej. No ale oczywiście sercem jestem z Parafiadą.
Nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie tutaj nie być.
- Dziękujemy bardzo za rozmowę.

Orędzie
Prezesa
Serdecznie pozdrawiam
wszystkich
Parafiadowiczów! Niech
nasze serca biją w jednym
rytmie!

Tak wiele dzieje się wokół Ciebie w tych dniach. Jeśli chciałbyś podzielić się
z nami swoimi przeżyciami, to zapraszamy Cię do wzięcia udziału
w konkursie „Homer”. Wystarczy napisać krótki wiersz lub tekst
nawiązujący do Parafiady. Najlepsza praca zostanie opublikowana we
wtorkowym numerze Parafiadka, a zwycięzca otrzyma nagrodę. Na prace
czekamy dziś do godziny 17-stej. Prosimy je przynosić do redakcji
Parafiadka (godz. otwarcia i adres redakcji znajdziecie na ostatniej stronie
gazetki).

Rozwiąż sudoku!

Pogoda na dziś

20°C
Zachmurzenie
umiarkowane,
deszczowo

Ciśnienie: 1009 hPa
Wiatr:
12 km/h
Deszcz:
0,7 mm

SZARA STREFA

Napisz krótki wiersz o Parafiadzie – konkurs „Homer”!

Hasło dnia: Św. Józef Kalasancjusz - skromność
Św. Józef Kalasancjusz ( 1557-1642) Osiągał ogromne sukcesy naukowe,
posiadał dwa doktoraty. Był prawą ręką
biskupa. Gdy przybył do Rzymu, by
zdobyć godności kościelne i spacerował
po jego ulicach, natchniony Duchem
Świętym odkrył kolejne swoje powołanie – nauczanie i wychowywanie
ubogich dzieci i młodzieży. By kontynuować i zabezpieczyć to dzieło, założył
Zakon Pijarów.
We współczesnym świecie zapominamy
o skromności. Często skromność kojarzy
nam się z brakiem wygód, luksusów.
Postawa św. Józefa Kalasancjusza
pokazuje nam, że nie minimalizm, lecz
maksymalne oddanie się Bożym sprawom pozwala nam odznaczać się cechą
skromności. To właśnie wtedy, gdy
Kalasancjusz porzucił łatwe życie
i karierę, by oddać się pracy z najmłodszymi, na którą z trudem pozyskiwał środki, odkrywamy u niego cnotę
skromności. Posiadał bardzo wiele,
a pomimo tego nie wywyższał się, lecz
zszedł z całą swoją dobrocią do najmłodszych i najbardziej potrzebujących
pomocy.
A Ty kiedy jesteś skromny? W jakich sytuacjach życia codziennego zauważasz
u siebie tę cechę? Sądzisz, że jest ona potrzebna w Twoim życiu, czy nie?
Skoro mówimy o skromności, masz zadanie: zrób dobry uczynek, ale niech
„twoja prawa ręka, nie wie co czyni lewa”.

Kawał dobrego humoru
16 blondynek stoi przed kinem...
Podchodzi do nich kasjer i pyta:
- Czemu panie nie wchodzą?
Jedna odpowiada:
- Bo film jest od osiemnastu...
***

Idzie turysta obok lasu i widzi Bacę,
który rąbie drzewo tak, że aż wióry lecą.
- Baco gdzieś się nauczył tak rąbać!?
- Na Saharze.
- Ale przecież to pustynia...
- Teraz tak.

Przypominamy!
 Trwa akcja zbierania
nakrętek. Możesz
pomóc dzieciom i
przyrodzie. Punkty
zbiórki: kawiarenka oraz
informacja.
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Godziny przyjęć: 10.00 - 12.30 i 16.00 – 18.00

