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Czy się stoi, czy się leży…
Organizatorzy przeżywali emocje stadionu
na swój osobliwy sposób.

Modernizacja sprzętu PCK!
Służba medyczna otrzymała od
tajemniczego osobnika nowy ambulans.
300 koni mech. to tylko jedna z jego
wielu zalet. Ofiarodawcy dziękujemy.

Podrygi narodowe!
Wieczorne prezentacje grup można
podsumować dwoma słowami: „Radosne
podrygiwanie.” To nie jest normalne.

Nadzieja umiera ostatnia…
Już dawno udowodniono, że człowiek nie
lata, a ONI wciąż próbują!

STREFA SŁOWA

Ewangelia według św Mateusza (Mt 11, 25-27)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje
jest słodkie, a moje brzemię lekkie".
Krótka refleksja…
Uczcie się ode mnie, mówi Jezus, bo Jestem cichy i pokorny sercem. On jest
najważniejszym nauczycielem w Twoim życiu. Proces nauki nie jest
jednostkowym wydarzeniem, to nie przenoszenie danych z jednego
komputera na drugi. Funkcjonujemy w świecie „zaawansowanej” techniki.
Za sto lat ktoś będzie się śmiał z naszych komputerów, telefonów i modeli
życia.
Nauka wymaga: czasu, dobrego nauczyciela, przekazywanej treści i ucznia.
Jeśli chcesz być najlepszym w jakiejś dziedzinie, to szukasz nauczyciela,
z którym nikt się nie równa. Decyzja taka zakłada już na starcie, że będziesz
gotowy wiele poświęcić i zakwestionować własne „wydaje mi się”, „ja robię
w ten sposób”, „tak według mnie jest najlepiej”. Wybierając nauczyciela,
decydujesz się na jego metody nauczania. Tak podpowiada rozum.
Najlepszym nauczycielem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi, jest Jezus.
Nauka, którą przekazał, nie pochodzi z tego świata. Fakt ten sprawia, że
nigdy nie straci nic ze swojej aktualności. W dzisiejszej Ewangelii Jezus
mówi o łagodności i pokorze. Zapewne masz o nich jakieś wyobrażenia.
Możesz pozostać na tym poziomie, ale możesz również w oparciu
o Ewangelię szukać znaczenia, które im nadał. Ucząc się w szkole Jezusa
nie odstąpią od
ciebie przeciwności, ale od tej pory
zaczniesz przeżywać je inaczej.
Twoje życie stanie
się wielką przygodą.

Hasło dnia: bł. Bartłomiej Longo – nawrócenie
Bł. Bartłomiej Longo (1841-1926) –
Były uczeń szkoły pijarskiej. Po
ukończeniu szkoły przeprowadził się
do Neapolu, gdzie podjął studia
prawnicze. Pod wpływem antychrześcijańskiego środowiska odszedł od
wiary chrześcijańskiej. Był uczestnikiem wystąpień antyklerykalnych, seansów spirytystycznych i kapłanem
świątyni szatana. Pod wpływem
swojego przyjaciela Vincenza Pepego
nawrócił się. Zwyciężył walkę ze
złem z różańcem w ręku. Wszystko,
co osiągnął zawdzięczał wytrwałej
modlitwie do Maryi. Wdzięczny
Matce Bożej zbudował najważniejsze
różańcowe sanktuarium świata –
nowe miasto Pompeje – i wielkie
dzieła miłosierdzia w nim. Św. Jan
Paweł II nazwał go „wzorem dla
współczesnych świeckich katolików”.
Bł. Bartłomiej Longo uczy nas wytrwałości. Stworzył nowennę pompejańską, która trwa 54 dni. Żeby podjąć takie wyzwanie, trzeba być
człowiekiem wytrwałym, nie zrażać się nawet jeśli coś nie wychodzi, gdy
brakuje sił, ochoty. Wytrwałość pomaga w podejmowaniu różnych decyzji w
życiu. Gdy obejmie się już jakiś cel, należy dążyć do jego osiągnięcia. Tylko
człowiek wytrwały może osiągnąć sukces.
Czy Ty jesteś człowiekiem wytrwałym? Walczysz o swoje, czy poddajesz się
gdy napotkasz jakąś przeszkodę? Dopingujesz też innych w wytrwałości?
Jako Twoje czwarte zadanie odmów dziesiątkę różańca świętego oraz zapytaj
się kilku osób – niekoniecznie Twoich znajomych – w jakich intencjach
mógłbyś się pomodlić i ofiaruj im swoją wieczorną modlitwę.

Marta Nawrocka
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Wariacje na walizkach,
czyli wywiad z p. Niną Szukste, opiekunką grupy łotewskiej.
Pani Nino, proszę powiedzieć, dlaczego Pani
przyjeżdża na Parafiadę?
Tak naprawdę przyjeżdżam dla dzieci. Parafiada daje
możliwość młodej osobie rozwijać się i w sporcie,
i duchowo. Młody człowiek może zakosztować
nowych dyscyplin do tej pory dla niego niedostępnych,
wkroczyć na zupełnie nowe dla niego tereny. Parafiada
zmienia dzieci. Odkrywają dla siebie coś nowego,
poszerzają swoje umiejętności.
Ile razy była Pani na Parafiadzie?
Osobiście jestem już po raz piąty. Szkoda, że nie udało
mi się poznać o. Jońca, wiele o nim słyszałam. Choć
grupa z Daugavpils jeździ na Parafiadę już od dawna
(są to 2 grupy: z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny w Daugavpils i ze szkoły
średniej im. J. Piłsudzkiego), to ja pierwszy raz
przyjechałam w roku katastrofy smoleńskiej.
Co Pani słyszała o Parafiadzie, zanim tu przyjechała.
Mówiąc szczerze dużo. Przyjechałam, zobaczyłam i zostałam ... w ciągu parę
lat przejęłam tzw. „teczkę” Parafiadową od Pani Joanny Zdanowskiej, która
jeździła jeździła z dziećmi wcześniej. Podzieliła się swoim doświadczeniem,
opowiedziała wszystko, co mogła, ale za pierwszym razem i tak było bardzo
ciężko... . Teraz, kiedy przyjeżdżam po Parafiadzie, mam ogromne pokłady
sił, aby organizować różne pielgrzymki. Wiele pomysłów i rozwiązań, które
wykorzystuję na wyjazdach, odkryłam na Parafiadzie.
Jakie zainteresowanie budzi Parafiada wśród dzieci?
Ciekawe, że już w lutym dzieciaki zaczynają się pytać: „Pani Nino, kiedy
będzie Parafiada, czy będę mógł pojechać. Wyjazd na Parafiadę stanowi
formę podziękowania dla dziecka. To unikalna możliwość bycia w Polsce,
dodatkowo okazja do świetnej zabawy w ciągu trzech tygodni i do poznania
nowych ludzi z innych państw i zawarcia międzynarodowych przyjaźni.
Dlatego na ten wyjazd trzeba zasłużyć.
Czy dzieci same wybierają zawody, w których wezmą udział?
To różnie, czasem same, a czasami watro podpowiedzieć, co, gdzie i jak.
Dobre jest to, że dzieci, które już jeździły na Parafiadę, same angażują się i
proszą o zapisanie ich tam, gdzie mają chęć wziąć udział. Wtedy nowi
uczestnicy są bardziej ośmieleni, bo koledzy wprowadzają ich w
rzeczywistość Parafiady, namawiają do startowania w zawodach. Bardziej
nieśmiałym pomagamy wybrać my, opiekunki.

Czy zdarza się, że dzieci – gdy dorosną – pragną przyjeżdżać jako opiekunowie?
Tak i to dość często. Już któryś rok z kolei mamy ten sam zespół opiekunów i zawsze
chętnie jadą, pomagają i uczestniczą w Parafiadzie. Nawiązując do wypowiedzi
ks. Grzegorza Radzisza, Parafiada to coś niesamowitego i w pewien sposób wpływa
na człowieka. Tak, bo ten człowiek już wie, co to jest kolejka w stołówce, gdzie co
można znaleźć, w jaki sposób zrobić i komu pomóc. Taka osoba, opierając się na
własnym doświadczeniu może później wskazywać innemu, co jest dobre a co złe,
i stanowi znakomity materiał na opiekuna.
Może podzieli się Pani z nami jakimś wspomnieniem
z Parafiady?
(Dużo śmiechu) Ciężki wybór, każdy rok zostawił
mnóstwo wspomnień. Przypominam sobie taką sytuację,
jak po Parafiadzie musieliśmy jechać na obóz, ale nie
przyjechał autokar, który miał nas zawieść na miejsce.
Ponieważ lada chwila miał być pociąg, musieliśmy bardzo
szybko biec do metra z walizkami, skakać przez bramkę
(dużo śmiechu), przerzucać walizki górą. Nawet Pani
Maria Kujel nam pomagała. Innym razem jadąc
pociągiem, prawie przespaliśmy przystanek, na którym
mieliśmy wysiąść, wracając z obozu, i musieliśmy szybko
wyjść. Walizki byli wszędzie! Podawaliśmy je przez
okno. Teraz to się wspomina z śmiechem, ale wtedy było
dużo stresu dla opiekunów i dzieci.

Wasza Strefa
Konkur „Picasso” wygrała Mażena
Tołoczko z Grodna-Południe, która
wykonała karykaturę samego
redaktora naczelnego.
Redaktor naczelny nie miał w tej
kwestii nic do gadania.
Wyróżniliśmy również pracę Anny
Gajdziszewskiej, która w przyszłości
również ukaże się na łamach
Parafiadka.

Badminton dziewcząt (P)
1
2
3

Zuzanna Fudala – Zawidów
Zuzanna Buśko – Wolsztyn
Aleksandra Utmańczyk - Michorzewo

1
2
3

Wiktoria Cisowska – Wolsztyn
Aurelija Zmitrowicz – Mickuny
Anastazja Marciniak – Zawidów

Badminton chłopców (P)
1
2
3

Ringo dziewcząt (P)

Ringo chłopców (P)
1
2
3

Warcaby dziewcząt (P)
1
2
3

Andżelika Florek – Wolsztyn
Margarita Kulnis – Trokiele
Agnieszka Burawcewa – Rezekne
Yulya Rutskaya – Zabłoć
Elina Misiuk – Roś
Katsiarina Karytskaya – Derewnaja

Szachy chłopców (P)
Anton Bezrukyi – Dolina
Jakub Żurawicki – Węgrów
Dawid Pietruczanis – Węgrów

1
2
3

Michał Orzechowski – Jastrzębie Zdrój
Piotr Kodym – Węgrów
Władysław Żygulicz – GrodnoAugustówek

1
2
3

Witalij Żygulicz – Grodno-Augustówek
Rafał Gierberg – Węgrów
Artur Mironiuk – Landwarów

Szachy chłopców (G)

Warcaby dziewcząt (L)
1
2
3

Justyna Kałaszewska – Mickuny
Joanna Raczko – Mickuny
Kristine Berlizeva – Jelgava

Szachy chłopców (L)

Tenis stołowy dziewcząt (G)
1
2
3

Karolina Januś – Bielsko Biała
Roksana Potempa – Jastrzębie Zdrój
Weronika Januś – Bielsko Biała

Skok w dal chłopców (P)
1
2
3
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Strzelectwo sportowe chłopców (G)
1
2
3

Dennis Warmusch – Frankfurt
Petr Sawitski – Grodno-Wiszniewiec
Viktar Plesko – Wilejka

Łukasz Subocz – Mickuny
Ostrowski Adam – Zwoleń
Vaiciulonis Rapolas – Landwarów

1
2
3

Warcaby dziewcząt (G)
1
2
3

Maksymilian Nawarski – Warszawa
Jakub Ostasz – Warszawa
Łukasz Subocz – Mickuny

Kacper Rysman – Wolsztyn
Marcel Czerwiński – Subkowy
Mateusz Kopeć – Stalowa Wola

Skok w dal chłopców (G)
1
2
3

Strzelectwo sportowe chłopców (L)

Uladzislau Strachynski – Zabłoć
Dariusz Witlicki – Mickuny
Jakub Dechnik – Stalowa Wola

Skok w dal chłopców (L)

1
2

Sergei Gorobtsev – Pietrozawodsk
Jura Dontsov – Bóbrka

1
2

3

Carol Bartoschek – Bielefeld

3

Rzut palantówką dziewcząt (P)

Ernest Szostak – Mickuny
Aleksy Rymarczuk – GrodnoPołudniowy
Yuaheni Maulevich – GrodnoDziewiatówka

Rzut palantówką chłopców (P)

1
2
3

Agnieszka Bartkowiak – Wolsztyn
Julia Nowicka – Oborniki
Emilia Jurczyk - Bukowno

1
2
3

1
2
3

Rzut palantówką dziewcząt (G)
Amelia Bielak – Aleksandrów
Martyna Krzyważnia – Wilków
Weronika Gnidko – GrodnoPołudniowy

1
2
3

Mateusz Kopeć – Stalowa Wola
Alan Młynkowiak – Wolsztyn
Marcel Czerwiński - Subkowy

Rzut palantówką chłopców (G)
Yauhen Filipchyk – Zabłoć
Kacper Klimek – Stalowa Wola
Mateusz Utmańczyk – Michorzewo

Bieg na 60 m dziewcząt (P)
1
2
3

Anna Vinnytska – Dolina
Paola Casas Perez – Arroyo de la Miel
Agnieszka Bartkowiak - Wolsztyn

1
2

Bieg na 60 m chłopców (P)
1
2
3

Kacper Rysman – Wolsztyn
Mateusz Kopeć – Stalowa Wola
Mateusz Miśko -Wolsztyn

Daria Tiszczenko – Grodno-Południowy

1

Walerja Bułanowa – GrodnoPołudniowy
Anna Ciećkiewicz – Kraków

2

Jurek Garrido Drozdowski – Arroyo de la
Miel
Jakub Dechnik – Stalowa Wola

3

Aleksander Krysztofik – Adamowicze

Bieg na 100 m dziewcząt (G)

3

Bieg na 100 m chłopców (G)

Bieg na 100 m dziewcząt (L)

Bieg na 100 m chłopców (L)

1

Klaudia Chmielowska – Stalowa Wola

1

Aleksy Rymarczuk – Grodno-Południowy

2

Veranika Afonina – GrodnoWiszniewiec
Beata Achramowicz – Mickuny

2

Ernest Szostak – Mickuny

3

Yuaheni Maulevich – GrodnoDziewiatówka

3

Uwaga! Rzecznik prasowy Parafiady ogłasza konkurs!
Zabaw się w reportera terenowego lub prezentera wiadomości.
Nakręć krótki reportaż z Parafiady albo przygotuj news dnia
i zaprezentuj w swoim własnym serwisie informacyjnym. Nakręcony
filmik nie może trwać krócej niż 30s, a dłużej niż 2min. 30s.
Ekipa kręcąca reportaż lub wiadomości może liczyć max 4 członków.
Na prace czekamy do jutra do godz. 18.00. Pani Rzecznik przewiduje
ciekawe nagrody za pierwsze miejsce.

Sakrament pojednania
Czy jest Ci czasem smutno? Ciężko na
duszy? Myślisz, że odszedłeś już bardzo
daleko od Boga i nie ma szansy na
powrót? „Hold on – help is on the
way”, czyli jest dla Ciebie ratunek!
Pojednaj się z Bogiem. Podczas
eucharystii i adoracji można
skorzystać ze spowiedzi świętej.
Księża są do Twojej dyspozycji,
a Bóg już z tęsknotą na Ciebie
czeka. Nie zwlekaj i przyjdź.

Kawał dobrego humoru
- Jak brzmi definicja wojskowa kałuży?
- Jest to niewielki zbiornik wodny o małym znaczeniu strategicznym...
***

Jak 3 policjantów otwiera konserwę?
Siadają wokół stołu, jeden puka w puszkę i mówi:
- Policja! Otwierać. Jesteście otoczeni!
***

I dowcipy od przyjaciółek z Michorzewa:
Co robi blondynka, gdy dostaje narty wodne?
Szuka pochyłego jeziora.
***

Jak nazywa się ząb basisty?
Kiełbasa.
Pogoda na dziś

24°C
Prawie
Bezchmurnie

Ciśnienie: 1018 hPa
Wiatr:
9 km/h
Deszcz:
0,0 mm

Redakcja:
Redaktor naczelny: kl. Tomasz Mońka SP
Zastępca: kl. Emil Grochowski SP
Wiktoria Sazonik i przyjaciele…
Hilton, pokój 22
Godziny przyjęć: 10.00 - 12.30 i 16.00 – 18.00

