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Dziki tabun przed
śniadaniem!!!
Alarmująca liczba uczestników
nawiała w czasie mszy świętej do
kolejki po śniadanie. Pani
kucharka dementuje plotki, jakoby
miało zabraknąć jedzenia.

Szał strzelecki!
Nawet najmłodszych ogarnęła
żądza strzelania.

Krew w
kawiarence!
Na terenie kawiarenki
grasuje niebieski
potwór. Naukowcy
mówią, że nie pożre
nikogo dopóty, dopóki
regularnie będzie
karmiony… nakrętkami.

Weterani Parafiady!
Wczoraj mogliśmy poznać wieloletnich uczestników
Parafiady, a wśród nich m. in. ks. Grzegorza
Radzisza, długoletniego mistrza tenisa stołowego
księży, który wspomina swoje 25 lat Parafiady.

Ewangelia według św Mateusza (Mt 11, 25-27)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić".
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Krótka refleksja…
To nie pochwała głupoty ani zachęta do wagarów z wiedzy! Dziś Jezus
pragnie zaprosić Ciebie do zwrócenia uwagi na swoje serce. Często
komplikujemy sprawy, myślimy naukowo, szukamy zawiłych rozwiązań
i zapominamy o prostocie spojrzenia serca. W filmie „Interstellar”, gdy
bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, jedna z postaci zauważa, że
może to miłość jest wektorem, zgodnie z którym powinniśmy podążać, siłą
która napędza nas do przekraczania granicy niemożliwego, obiektywem,
przez który dostrzegamy więcej. Pozwól, aby to miłość kierowała Twoimi
działaniami, ale nie zapominaj o rozumie. Nie pozwól tylko, by rozpanoszył
się w Tobie i uczynił serce ślepym i nieczułym. Zwróć uwagę na to, że to
rozum przeszkodził faryzeuszom zbliżyć się do Jezusa, a serce pozwoliło
uczniom podążać za Nim i przyjąć Jego naukę.
Pragniesz poznać Radosną Nowinę? To nauka, którą Jezus objawia poprzez
serce.

Hasło dnia: Św. Paula Montal – odwaga
Św. Paula Montal (1799-1889) – Od początku
swojego życia miała dar pozyskiwania młodzieńczych serc. W tamtych czasach prawo do nauki
posiadali tylko chłopcy. Św. Paula chciała to zmienić. Pragnęła, by dziewczęta wyszły ze społecznego
zamknięcia, mogły rozwijać się intelektualnie i nauczyć konkretnego zawodu. Jednak najważniejszą
ideę jej przyświecającą wyraziła w słowach: „Chcę
zbawić rodziny, ucząc dziewczęta świętej bojaźni
Bożej”. Otworzyła szkołę, w której wpajała młodym
dziewczętom wiedzę oraz uczyła praktycznego
zawodu, np. szycia, tkania koronek. Wychowywała
je poprzez przykład swojego życia oraz świadectwo wiary. Jej szkoła odnosiła
coraz większe sukcesy, wzrastała liczba uczennic oraz kobiet współtworzących
dzieło. Św. Paula spotkała na swojej drodze ojców pijarów, którzy umocnili ją
w przekonaniu, że można połączyć nauczanie i wychowanie w wierze.
Zainspirowana ich przykładem założyła Zgromadzenie Sióstr Pijarek. Św.
Paula zawsze powtarzała: „Napełniajcie serca dzieci miłością, potem
wystarczy zrosić je dobrą wodą i wydadzą dobre owoce”.
Św. Paula Montal odznaczała się ogromną odwagą. Zrobiła coś, czego nie
dokonał nikt przed nią. Poprzez swoje działania przełamała myślenie wielu
ludzi, że kobiety są tylko „do garów”, i otworzyła przed nimi możliwość
rozwoju oraz pracy zawodowej. Wpajała dziewczętom, że siła duchowa
rodziny zależy od nich, przyszłych matek i żon. Ufała Bogu, pomimo
trudności, których doświadczała ona sama i całe zgromadzenie. Z odwagą
i pokorą rozwijała swoje dzieło aż do samej śmierci.
Jesteś odważny? W jakich sytuacjach możesz odznaczać się tą cechą? Myślisz,
że odwaga jest potrzebna w dzisiejszym świecie?
Po raz kolejny masz zadanie. Wyślij komuś sms, wstaw na facebooka lub inne
socialmedia dowód Twojej wiary. Napisz wybrany przez siebie cytat z Pisma
Świętego lub po prostu słowa „Bóg nie umarł”. Pokaż swoją ogromną odwagę.
Marta Nawrocka
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Kulisy pracy magika,
czyli wywiad z p. Łukaszem Podymskim, iluzjonistą
Witam, Panie Łukaszu, czy był Pan
już wcześniej na Parafiadzie?
- Nie, jestem tutaj pierwszy raz, ale od
razu zauroczyło mnie to miejsce.
Miasto w mieście, wspaniale zorganizowane.
Czy mógłby Pan powiedzieć, jak się
zostaje takim czarodziejem?
- Od zawsze miałem zdolności manualne, uwielbiałem również łamigłówki.
Byłem bardzo dociekliwy, rozbierałem wszystko, co tylko się dało, na czynniki pierwsze i zastanawiałem się, jak to jest skonstruowane. W pewnym
momencie pojawiła się iluzja. Zobaczyłem kilka numerów i poczułem, że
tym chcę się tym zajmować. Utwierdziły mnie w wyborze pierwsze
pozytywne reakcje ludzi na moje występy. Widziałem jak one na nich
działają i to mnie wciągnęło bez reszty. Uczyłem się po kolei efektów,
najpierw z książek, potem z kaset video, następnie spotykałem się z ludźmi,
którzy także interesowali się iluzją. I tak się kręciło: nieprzespane noce,
odciski, ćwiczenia, czasami skóra zdarta do krwi.
Czyli owoce przychodzą z czasem, a poprzedzone są ogromną pracą?
- Nim wystąpiłem pierwszy raz, przygotowywałem się 5 lat. Teraz już na
swoim koncie mam ponad 2 tys. występów. Pierwsze z nich wiązały się z
dużym stresem. W tym momencie, tak jak powiedziałem, jest doświadczenie.
Ile czasu zajmuje Panu przygotowanie się do takiego występu jak ten
dzisiejszy?
- Obecnie trwa to zaledwie chwilę. Pamiętam jak zaczynałem i chciałem
przygotować sobie 40-stominutowy repertuar. Poustawiałem wszystkie
rekwizyty w pokoju i zacząłem robić scenki po kolei. Nagle się okazywało,
że to nie pasuje, tamto trzeba zmienić. Byłem „popłakany”, myślałem, że
nie dam rady. Teraz robię godzinny występ bez żadnego problemu.
Ma Pan jakiegoś idola, na kimś się Pan wzoruje?
- Generalnie uczę się od wszystkich, niekoniecznie osoby te muszą być
iluzjonistami. Najważniejszy jest sposób poruszania się na scenie, reszta to
tylko trik, który da się wyćwiczyć. Wchodząc na scenę, masz tylko jedno
zadanie: musisz zrobić jak największe wrażenie, aby porwać ludzi występem.
Jeśli nawet masz zły dzień, nie możesz tego okazać.
Czy po takich występach, poprzedzonych gorszym nastrojem, humor
się poprawia?
- Występ to taki „power”, który ciężko opisać. Kiedyś słyszałem, że przed
pewnym artystą skaczącym ze sceny rozsunęła się publiczność. Piosenkarz

połamał żebra, ale wszedł na scenę i dokończył koncert.
A może się Pan podzielić z nami jakimiś
najprzyjemniejszymi momentami ?
- Tutaj było pięknie. Byłem zaskoczony tym, że
pomimo dużej liczby osób dało się wprowadzić
magiczny nastrój i oczarować widownię. Na swoich
występach często zapraszam na scenę malutkie
dzieci. Lubię te momenty, kiedy nie wiedząc o co
chodzi, wchodzą na scenę i robią coś śmiesznego,
wszyscy się z tego śmieją, to jest urocze.
Dziękuję za rozmowę.
Praca Julii, Karoliny i Kingi z Wilkowa
wyróżniona w konkursie „Homer”
Wiele serc, jeden rytm,
Parafiady to jest hasło,
Oby nigdy nie wygasło.
Są tu ludzie z różnych krajów,
Wiele mają obyczajów,
Więc nawzajem się szanujmy,
Lepszy, nowy świat zbudujmy

Wasza Strefa
Tańczą, grają i śpiewają,
Pana Boga wychwalają.
Dwudzieste siódme spotkanie
W pamięci nam pozostanie

Wyniki konkursu „Pitagoras”
Nagrodę główną otrzymuje Aleksy Cielesz z Rosi. Pozostałe nagrody otrzymują
Monika Kozłowska z Zawidowa i Karina Bełdo z Michorzewa.
Na kartce A4 narysuj karykaturę wybranej osoby z kadry Parafiady. Prace
przyjmujemy w kwaterze głównej Parafiadka do godz. 17.00. Z tyłu pracy
prosimy napisać swoje imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, a także
podpisać, kogo przedstawiliście na rysunku. Zwycięzca i wyróżnieni otrzymają
nagrody! Najlepszą pracę opublikujemy na łamach Parafiadka

Pogoda na dziś

22°C
Prawie
bezchmurnie

Ciśnienie: 1014 hPa
Wiatr:
10 km/h
Deszcz:
0,0 mm
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Konkurs plastyczny „Picasso”
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Ringo dziewcząt (G)
1 Greta Gulbicka
2 Julia Gotowski
3 Nadzeya Surkant
Ringo dziewcząt (L)
1 Emilija Juckiewicz
2 Greta Paszkiewicz
3 Elżbieta Gulbinowicz
Piłka siatkowa dziewcząt (G)
1 Unitas Tuchola
2 Tuchola Parafia
3 Płońsk II
Piłka siatkowa dziewcząt (L)
1 Zwoleń
2 Tuchola Parafia
3 Kraków „Porta”
Szachy dziewcząt (P)
1 Katarzyna Kodym
2 Andżelika Florek
3 Aleksandra Żurawicka
Szachy dziewcząt (G)
1 Olesia Pasieka
2 Renata Veselska
3 Wioletta Kolendrowicz
Szachy dziewcząt (L)
1 Kristine Berlizeva
2 Justyna Kałaszewska
3 Dariia Kovalyk
Bieg na orientację dziewcząt
(P)
1 Diana Skorodynska
2 Alina Strochuk
3 Alina Manych
Bieg na orientację dziewcząt
(G)
1 Viktoriia Mazur
2 Svitlana Brusko
3 Olga Kozłowska

Badminton chłopców (G)
1 Mateusz Kwinta
2 Jakub Karcz
3 Dennis Warmusch
Badminton chłopców (L)
1 Rafał Merta
2 Grzegorz Kowalczyk
3 Karol Właśniak
Tenis stołowy chłopców (P)
1 Maksymilian Nawarski
2 Jakub Ostasz
3 Łukasz Subocz
Tenis stołowy chłopców (L)
1 Nikodem Perek
2 Rafał Merta
3 Eugeniusz Nos
Warcaby chłopców (P)
1 Uladzislau Basko
2 Pavel Misiukevich
3 Dominik Nasiłowski
Warcaby chłopców (G)
1 Władysław Żygulicz
2 Jędrzej Usik
3 Yafim Kashamiakin
Warcaby chłopców (L)
1 Artur Mironiuk
2 Wiktor Grabowskij
3 Witalij Żygulicz
Bieg na orientację chłopców
(P)
1 Nazarii Konyk
2 Michat Tytoń
3 Anton Bezrukyi
Bieg na orientację chłopców
(G)
1 Taras Poraiko
2 Dmytro Kravets
3 Aliaksandr Dzianeshchyk

Bieg na orientację dziewcząt
(L)
1 Yana Strochuk
2 Tetyana-Adriana Bakalar
3 Adriana Korol
Strzelectwo sportowe
dziewcząt (G)
1 Monika Kozłowska
2 Anna Filimonova
3 Wioletta Teshko
Piłka nożna chłopców (P)
1 Wolsztyn
2 Poznań Sz. Podstawowa
3 Bielefeld IV - WITOLD
Piłka nożna chłopców (L)
1 Rzeszów
2 Bóbrka k/Lwowa
3 Bielefeld II - PŁUG
Piłka siatkowa chłopców (L)
1 Sopoćkinie
2 Ejszyszki
3 Trokiele

Bieg na orientację chłopców
(L)
1 Nazarii Torko
2 Vladyslav Yakuts
3 Maxim Lisok
Strzelectwo sportowe
dziewcząt (L)
1 Greta Paszkiewicz
2 Arina Bondareva
3 Alicja Bieniek
Piłka nożna chłopców (G)
1 Laskowa
2 Grodno – Augustówek
3 Poznań Gimnazjum
Piłka siatkowa chłopców (G)
1 Płońsk
2 Laskowa
3 Grodno - Wiszniewiec

Konkurs „Pijarskie Owoce Świętości”
1
2
3

Szkoła Podstawowa
Viktoriia Mazur
Olesia Pasieka
Jakub Skowron

1
2
3

Gimnazjum
Julia Brzezińska
Paweł Jabłonka
Aleksy Cielesz

1
2
3

Liceum
Anhelina Eismant
Tamara Rydosh
Anastasyia Klimiuk

Przegląd Małych Form Teatralnych
1
2
3
1
2
3

„Żywy obraz, żywe słowo”
Parafia pw. Najświętszego Odkupiciela, Grodno-Dziewiatówka - Białoruś
Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków, Winnica – Ukraina
Parafia pw. Narodzenia NMP, Dolina - Ukraina
„Moja Mała Ojczyzna”
Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków, Winnica - Ukraina
Parafia pw. Najświętszego Odkupiciela, Grodno-Dziewiatówka - Białoruś
Parafialny Klub Sportowy "PAX" przy Parafii pw. Zwiastowania NMP,
Landwarów - Litwa

Kawał dobrego humoru
Przychodzi trzy dziesiąte baby do doktora:
- A gdzie reszta? - pyta doktor.
Trzy dziesiąte baby wyciąga krótkofalówkę:
- Zero siedem, zgłoś się!
***

Początki motoryzacji.
Hrabia ze służącym jadą automobilem.
Wyprzedza ich bryczka zaprzężona w 4 konie.
- Janie, dorzuć węgla. Spójrzmy śmierci w
oczy…
***

Przypominamy!
Msza święta kończy się
dopiero po błogosławieństwie
nie wychodzimy wcześniej
z Namiotu Spotkań.

Na koniec dowcip przyniesiony przez fana
Parafiadka:
5 stycznia 2020 roku zapalił się dom Janka. Janek zamiast zamknąć okna,
otworzył je. Przyjechała straż pożarna. Strażak wchodzi i pyta się:
- Czemu otworzyłeś okna?
Janek odpowiada:
- Było mi duszno.
Wojciech Staszewski z Bydgoszczy
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