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Znicz Para iady już płonie

Fot. Galeria Paraﬁady

Ewangelia na dziś z komentarzem:
Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do
Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu
pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co
skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć
będzie».
Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała
na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli
Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć
dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Jezus
obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja
wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była
zdrowa.
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika
i zobaczył ﬂetnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł:
«Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko

śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto
tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała.
Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej
okolicy. (Mt. 9, 18-26)
Komentarz: Wiara. To motyw przewodni
dzisiejszej ewangelii. Raz wiara opisana jest jako
ręka, «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz
przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie», później
wiara ociera się o płaszcz i jego frędzle, «Żebym
choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».
Kiedy będziemy ludźmi wiary i zaufania,
będziemy przeniknięci Jezusem. Wtedy nic
w naszym życiu nie będzie się wydawało
niemożliwe. Wtedy gdy czasami wątpimy, wszystko
zdaje się iść pod górę i nic nie wychodzi, warto
przypomnieć sobie słowa z dzisiejszej ewangelii:
«Ufaj ! Twoja wiara cię ocaliła».

Owoce Ducha Świętego na tegorocznej Para iadzie
Ekipa ewangelizacyjna podczas tegorocznej
Paraﬁady chce Wam przybliżyć owoce Ducha
Świętego. Czym one są? Truskawka, malina,
śliwka, banan… O nie, nie o smakołykach tym
razem.
Św. Paweł w Liście do Galatów pisał tak:
„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój,
cierpliwość,
uprzejmość,
dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim
cnotom nie ma Prawa.” Ga 5, 22-23.
Każdy z nas chciałby być dobry, pełen miłości,
radości, pokoju, ale sami nie jesteśmy w stanie
tego
„wyprodukować”.
Możemy
to tylko imitować. Tak jak fabryka nie może
wytworzyć owocu, lecz jedynie produkt, tak też
owoc Ducha Świętego nie jest rezultatem pracy
człowieka
nad
własnym
charakterem,
ale wynikiem działania Ducha Świętego.
Aby lepiej zrozumieć wyobraź sobie, że znajdujesz się na wysypisku śmieci. Możesz je zacząć
segregować i układać. Mimo tych wysiłków nadal
będziesz na wysypisku i choćbyś wylał na nie tony
perfum, to wciąż będziesz stał przed stertą śmieci.
Tak jest czasem z nami, gdy sami próbujemy
uporządkować
nasze
życie.
Rezultat
naszych działań nigdy nie będzie żywym owocem
opisanym przez św. Pawła, lecz tylko jego
imitacją. Bez Ducha Świętego nic naprawdę dobrego uczynić nie możemy.

Dwa pierwsze owoce na
początek… MIŁOŚĆ i RADOŚĆ
Podstawowym owocem działania Ducha Świętego w naszym życiu jest miłość.
Na niej opierają się pozostałe owoce
o których pisze św. Paweł w Liście do
Galatów: radość, pokój, cierpliwość,

uprzejmość, dobroć, łagodność, opanowanie,
wierność (Ga 5, 22-23).
Miłość zna każdy z nas, jednak wiemy, jak
trudno jest ją osiągnąć. Jezus mówi o niej tak:
„Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje za
przyjaciół życie swoje” (J 15,13). Poświęcenie,
przebaczenie, bezinteresowność – to tylko
nieliczne jej cechy, bez których miłość wciąż jest
niedoskonała. Samemu nie jesteśmy w stanie
takiej doskonałej miłości u siebie „wywołać”.
Tylko Duch Święty potraﬁ tak działać na serce
człowieka, by kochał pełnią miłości.
Radość jest drugim owocem, o którym pisze
św. Paweł. Taka codzienna radość skupia się na
ziemskich rzeczach i jest zależna od warunków
jakie nas otaczają. Jednak nie chodzi o taką zwykłą
radość, taką chwilową wywołaną miłym
przeżyciem. Radość doskonała, to wewnętrzny
stan człowieka, który wypływa ze szczęścia życia
w przyjaźni z Bogiem. Możemy jej doświadczyć na
przykład po dobrej, głębokiej spowiedzi.
Dużo miłości i radości Wam życzymy!
Ekipa Ewangelizacyjna

Ojciec Jó zef Joniec podobnie jak
kró l Zygmunt III...

W

1596 r. król Zygmunt III Waza przeniósł
stolicę Polski z Krakowa do Warszawy.
Podobnie 396 lat później o. Józef Joniec przeniósł
Paraﬁadę z miasta królewskiego do miasta stołecznego.
Pierwsza Paraﬁada zorganizowana w 1989 r. przez
Zakon Pijarów według pomysłu o. Józefa Jońca
odbyła się w Krakowie. Program oparty na greckiej
triadzie stadion-teatr-świątynia obejmował:
1)

rozgrywki sportowe: turniej piłki nożnej,
tenisa stołowego, biegi na dystansie 100,
400 i 1000 m, szachy, warcaby, gry
i zabawy;

2)

kulturalny blok artystyczny,
i turystyczny szlakami Krakowa;

3)

codzienną Eucharys ę i modlitwę oraz
konkursy wiedzy historycznej, religijnej
i biblijnej.

ﬁlmowy

Uczestnicy z Polski mieszkali w rodzinach swoich
rówieśników z Krakowa. Trzecia Paraﬁada w 1991
r. wyjątkowo zorganizowana została w pijarskiej
paraﬁi w Bolszewie k. Wejherowa na Pomorzu.
W 1992 r. czwarta już Paraﬁada po raz pierwszy
odbyła się w Warszawie przy obecnym
(erygowanym 5 lat później) Sanktuarium Matki

Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach.
Włączona została w obchody 350-lecia przybycia
pijarów do Polski. Ponieważ po raz pierwszy
przybyła reprezentacja z Białorusi, impreza zyskała
charakter międzynarodowy. W 1995 r. już siódma
Międzynarodowa Paraﬁada Dzieci i Młodzieży
przeniesiona została na obiekty Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, gdzie do tej
pory rozgrywane są konkurencje lekkiej atletyki.
Od 2006 r. gościmy na obiektach Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego na warszawskim
Ursynowie – wtedy odbyła się osiemnasta edycja
i niektórzy kwitowali: „Paraﬁada osiągnąła pełnoletność” . W 1997 r. ruch paraﬁadowy przekroczył
granice Polski – wtedy to odbyła się 1. Paraﬁada
Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej
w Landwarowie na Litwie. Rok później na
Jubileuszową 10. Międzynarodową Paraﬁadę
Dzieci i Młodzieży przybyła rekordowa liczba 34
reprezentacji z 19 krajów. Na przełomie tysiącleci
punkt rejestracyjny odnotowywał rekordową
liczbę uczestników nieznacznie przekraczającą
2000, co wraz z Komitetem Organizacyjnym
i uczestnikami programów otwartych przybliża nas
do imponującej liczby 2,5 tysiąca.

Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same
błędy co twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od
języka polskiego...
* *****
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy
tylko rozpoczyna się rok szkolny!
******
- Mamo, ile jest w tubce pasty do
zębów ?
- Nie mam pojęcia, synku.
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Zapisy na wycieczki TYLKO DZISIAJ na
wszystkie dni tygodnia.
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