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Znicz Para iady już płonie

W TYM NUMERZE:
Wyniki rozgrywek sportowych
Wywiad z zespołem Full Power Spirit

Owoce Ducha Świętego na tegorocznej Para iadzie

K

olejnymi owocami Ducha Świętego, które rozważamy podczas 30.
Paraﬁady, są pokój i cierpliwość
a kolorem przewodnim jest:

Pokój
Wciąż trwająca wojna w Donbasie,
prześladowania chrześcijan, zbrojenia
nuklearne w Korei Północnej, konﬂikt
izraelsko-palestyński, liczne zamachy
terrorystyczne… Dużo mówi się
o pokoju, często prosi się o niego
w modlitwie ale na całym świecie
wciąż go brakuje.
Owocem Ducha Świętego jest
pokój. I nie chodzi tu tylko o pokój między narodami, a przede wszystkim pokój w sercu, który pozwala stawiać czoła przeciwnościom. Taki pokój
jest świadectwem obecności w nas samego Ducha
oraz Bożego królestwa.
Pokój Boży w moim sercu jest zadaniem dla
każdego z nas. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi” (Mt 5,9). Każdy z nas jest wezwany, by
jakoś działać na rzecz pokoju. Tu wcale nie trzeba
szukać konﬂiktów zbrojnych. Brak pokoju odzwierciedla się w bardziej podstawowych relacjach, w rodzinie, wśród znajomych czy w szkole.

Cierpliwość
Drugim owocem Ducha Świętego, który dzisiaj
rozważamy na Paraﬁadzie, jest cierpliwość. Biblia
podpowiada, że cierpliwość to ufne trwanie
w nadziei, to oczekiwanie na wyzwalające działanie Boga w życiu, pozwalające przetrwać najgorsze kryzysy i cierpienia.
Cierpliwość to jedna z cnót, które kształtują
ludzki charakter. Jest zatem ważna w życiu każdego człowieka. Od niej bowiem m.in. zależy utrzymanie porządku, wspaniałej atmosfery - bez kłótni
i różnych potyczek w interpersonalnych relacjach.
Cierpliwość podyktowana miłością otwiera drogę do przebaczenia zarówno sobie jak i bliźniemu.
Dużo pokoju i cierpliwości Wam życzymy!

Ekipa Ewangelizacyjna

Para iadowiczu! Słuchaj słowa Bożego i wypełnij prośbę
Pana Jezusa: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało. Proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo».

Z
!
6.30 – jutrznia (namiot spotkań )

7.00 – Eucharystia (namiot spotkań )
15.00 – Koronka do Miłosierdzia
(namiot adoracji)
15.00 – 17.30 – adoracja
Najś w. Sakramentu (namiot adoracji)
17.30 – nieszpory (namiot adoracji)
Spowiedź od 15.00 do 17.30 przy namiocie adoracji.

Ewangelia na dziś

P

rzyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał
mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się
nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!». Lecz
faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich
przywódcy».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski.
Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi,
bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające
pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
(Mt 9, 32-38)

MODLITWA O POWOŁANIA
Panie Jezu Chryste, Ty obdarowałeś szczególnym
powołaniem Apostołów, którzy głosili orędzie Do-

"Litował się nad nimi, bo byli znękani
i porzuceni, jak owce nie mające pasterza."
Mt 9, 36
Serce Boga wypełnione jest miłosierdziem dla
grzeszników. W "Dzienniczku" św. Faustyny
Kowalskiej Pan Jezus podkreśla: "Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze
ludzkie" (Dz. 1074). "Choćby dusza była jak trup
rozkładająca się i choćby po ludzku nie było już
wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak
jest po Bożemu, cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni" (Dz. 1448). "Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się
z ufnością do miłosierdzia Mojego" (Dz.300).
"Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do
miłosiernego Serca Mojego, a ja (ją) napełnię
pokojem" (Dz. 1074). Empa a i hojność Bożego
Miłosierdzia są fundamentem naszej nadziei.
Jak reaguję, kiedy doświadczam swojej ograniczoności, zranienia, lęku? Co wyrażam sercem
kiedy modlę się słowami: "Jezu ufam Tobie"?

brej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Spójrz
Panie na potrzeby współczesnego świata i wezwij
wielu młodych ludzi na Twoją apostolską służbę
w stanie kapłańskim i zakonnym. Daj im odczuć
ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć
szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza
w ubogim, cierpiącym, załamanym, zagubionym,
nie znającym sensu życia, pogrążonym w nałogach.
Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i idąc za Twoim wezwaniem wspaniałomyślnie
i z radością oddali Tobie swoje życie, przez wierną
służbę tym, do których ich poślesz. Matko Najświętsza oddaję Ci w Twą matczyną opiekę wszystkich
powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.
Niechaj będą oddani sprawie Bożego królestwa na
wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu. Amen.

МОЛИТВА О СВЯЩЕННИЧЕСКИХ
И МОНАШЕСКИХ ПРИЗВАНИЯХ
Господи Иисусе, Пастырь Добрый, призвавший Апостолов, чтобы соделать их ловцами
человеков, привлеки к Себе благочестивых
молодых людей и соделай их Своими последователями и слугами. Соблаговоли, чтобы
они разделяли Твою жажду искупления.
Открой перед ними новые горизонты, дабы
они видели весь мир, в котором возносится
безмолвная мольба стольких братьев о свете
истины и любви. Соделай, чтобы, отвечая на
Твоё призвание, они продолжали здесь, на
земле, Твою миссию, созидали Твою Церковь и были солью земли и светом миру.
Аминь.
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Tenis stołow
1
2
3

Edwin Prystawko
Krzysztof Jasnoch
Tomasz Subocz

Tenis stołowy
30. Jubileuszowa Międzynarodowa Paraﬁada Dzieci i Młodzieży
nie mogłaby odbyć się bez konkursu fotograﬁcznego! Nie musisz
być profesjonalnym fotografem - wystarczy smar on czy ptosty
aparat. Zrób ciekawe zdjęcie przedstawiające jak bawicie się
podczas Paraﬁadowych rozgrywek, zajęć, warsztatów lub w czasie wolnym.
Każdego dnia możesz wysłać po jednym zdjęciu na adres:
rzecznik@parafiada.pl
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Ringo opiekunowie—mężczyźni
1

Mark Wajtonis

1

Dariusz Możejko

2

Yury Yaskel

3

Pavel Mishkel

1
2
3

Weronika Szemplińska

Badminton

1

Julia Lica

2

Wiktoria Koszuta

3

Julia Brzezińska

Bieg przełajowy 10

Mickuny

2

Genadij Baranowicz

Biała Waka

3

Ks. Aleksander Dobroński

Faustyna Białystok

1

Katarzyna Kirpiczonak

2

Nikola Jędruszko

3

Kamila Waliłko

Bieg przełajowy 10

Tenis Stołowy opiekunowie - mężczyźni
1

Mark Wajtonis

Mickuny

2

Jacek Szempliński

Silna Rodzina

3

Ks. Krzysztof Panasowiec

Dolina

Bieg przełajowy 1000m opiekunowie - kobiety –
1

Iryna Zhloba

Mińsk

2

Agnieszka Karcz

Bukowno I

3

Beata Bajer

Poznań I

Zoﬁa Kaźmierczak
Wiktoria Wachowska
Badminton

1

Wanessa Krzyżewska

2

Adriana Hryntsak

3

Jolanta Iwanowa

wy chłopców (P)
Mickuny
Rudno
Mickuny

y chłopców (L)

Bieg przełajowy 1500 m chłopcy (L)
Aleksander Gławnicki
Viacheslav Sergeev
Taras Poraiko

Grodno -Południowy
Polonia Karelska
Kałusz

Bieg przełajowy 500 m dziewczęta (P)

Mickuny

Kornelia Butryn

KKS Victoria

Lida - Fara

Agata Tyra

KKS Victoria

Grodno -Dziewiatówka

Gabriela Grzybowska

KKS Victoria

dziewcząt (G)
Silna Rodzina
Michorzewo III
PKS Tęcza
dziewcząt (L)

Bieg przełajowy 500 m chłopcy (P)
Aleksander Szwajka
KKS Victoria
Artur Savchii
Dolina
Wiktor Kulagowski
Poznań I
Bieg przełajowy 1000 m chłopcy (G)

Antoni Bydgoszcz

Anton Nasovich

Lida - św.Rodziny

PKS Tęcza

Eljasz Szafarewicz

Grodno -Południowy

PKS Tęcza

Paweł Karalin

Grodno -Południowy

000 m dziewczęta (G)

Ringo chłopców (G)

Grodno -Południowy

Daniel Bukin

Biała Waka

KKS Victoria

Jaromir Dawid Szusterowas

Landwarów

KKS Victoria

Ronald Kozlowskij

Biała Waka

000 m dziewczęta (L)

Ringo chłopców (L)

KKS Victoria

Karol Januszkiewicz

Mickuny

Dolina

Karol Szempliński

Silna Rodzina

Grodno -Południowy

Patryk Pawłowski

Bukowno II

Opowidz mi o historii waszego zespołu, jak
to wszystko się rozwijało?
A więc, 17 lat temu z miłości do kultury i hip-hopu
powstał zespół o nazwie Full Power Spirit. Uznaliśmy, że to będzie język, którym chcemy komunikować ze światem. Hip-hop ma taką przewagę nad
innymi formami muzyki, że daje duże pole do niesienia przekazu, bo tego tekstu w rapowych utworach jest o wiele więcej niż w każdej innej formie
muzycznej. Niektórzy śpiewają o przyrodzie, przeżyciach czy uczuciach. A my, kiedy zaczęliśmy zastanawiać się, co chcemy powiedzieć światu, doszliśmy do wniosku, że skoro Ewangelia jest jakimś
motorem do podejmowania różnych wyzwań
w życiu, także do przekraczania siebie - o może o
tym będziemy mówić ludziom, którzy szukają tak
zwanego szczęścia. Tak już od 17 lat podróżujemy
po kraju, i nie tylko, i siejemy Słowo.

Skoro już wspomniałeś, że podróżujecie
i bierzecie udział w różnych wydarzeniach,
to jakbyś opisał wasz największy sukces?
Jaki koncert czy wydarzenie najbardziej
wspominasz? Czytałem, że występowaliście
na Światowych Dniach Młodzieży.
Przez te 17 lat znajomi śmieją się, że nie graliśmy
chyba tylko na basenie, bo nawet był pomysł lubię o tym opowiadać - chociaż nie został zrealizowany: występ na cmentarzu 1 listopada w uroczy-

stość Wszystkich Świętych. Bardzo mi się ten
pomysł spodobał i byłem gotów go zrealizować, tylko organizatorzy ostatecznie poczuli,
że to chyba za duże ryzyko i się wycofali. Moim zadaniem pomysł na tyle fajny, bo odwraca optykę spoglądania na ten dzień. My się
smucimy, ale raczej mamy się cieszyć, że żyli
przed nami ludzie, którzy tak pięknie przeżyli
swoje życie, że dzisiaj są w niebie. Nie tylko są
dla nas przykładem do naśladowania, ale
jeszcze orędują za nami. To tak na marginesie. Natomiast nie ukrywam, że nasz licznik
wydarzeń, w których wzięliśmy udział przez te
17 lat zbliża się do dwóch tysięcy i wybrać
jedno, które tak szczególnie zapadło w pamięć będzie ciężko. Faktycznie wiele było
takich wydarzeń, które były spektakularne
i będzie się chciało o nich powiedzieć swoim
dzieciom - to Światowe Dni Młodzieży i to nie
tylko w Polsce, ale też w Niemczech w Kolonii; to były ostatnie urodziny Jana Pawła II,
które mieliśmy okazję świętować w Warszawie na Placu Zwycięstwa w takim koncercie,
który był transmitowany do Watykanu; to był
koncert w Pałacu Prezydenckim z okazji Gali
Wolontariatu. Właściwie to objechaliśmy też
kilka innych europejskich krajów przy okazji
dużych spotkań młodzieży. Mieliśmy okazje
grać na scenach, gdzie właściwie jak się sięgało wzrokiem, to nie było widać końca publiki.
I to byli takie fajne wydarzenia, ale mnie też

inspirują takie bardzo małe: jak spotkania w bardzo wąskim gronie, jak spotkanie z chłopakami w
poprawczaku albo z dzieciakami w szkołach, do
których bardzo lubimy w sumie jeździć. I tu u Pijarów - byliśmy już kilkakrotnie, na przykład
podczas rekolekcji wielkopostnych.

mowa by się kleiła. Więc uważam, że największą
wartością w tym, co robimy jest kontakt z drugim
człowiekiem, któremu my chcemy coś dać. Jeśli
ten człowiek jeszcze chce to wziąć, to mamy wartość dodaną. Sam fakt spotkania daje nam radość
- my dostajemy od nich entuzjazm i uśmiech,
staramy się dać im to samo i zostawić informację
z którą przybywamy.

Jest łatwo o taki bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi?
Powiem tak: powiedziałem kiedyś sobie, że dopóki potraﬁmy
łapać kontakt z młodymi ludźmi,
to wszystko to, co robimy ma do
tej pory sens, bo kiedy zaczniemy się mijać i przestaniemy się
rozumieć, to po prostu trzeba
będzie zająć się czymś innym.
Zdaję sobie też sprawę z tego,
że każdy czas ma swój język
komunikacji: tak w latach
90-tych tym językiem komunikacji u młodych ludzi była kultura
Punk Rocku, był to wyraz buntu
wobec rzeczywistości. Potem przyszedł czas kultury hip-hopu i można powiedzieć, że jeszcze dziś
ten język ciągle funkcjonuje wśród młodych ludzi.
Co będzie za 10 lat, tego nie wiem, ale nie żyjemy
tym co będzie w przyszłości, tylko tu i teraz.

A co uważasz za taką największą wartość
w tym, co robicie?
Ja uważam, że to jest spotkanie z człowiekiem
i nic od tego nie jest cenniejsze, zwłaszcza w tych
czasach, w których bardzo wielu ludzi jest zamkniętych: siedzą sobie w domu przed komputerem - uśmiech to jest dwukropek i zamknięty
nawias, a smutek to jest dwukropek i nawias
otwarty. Teraz jest już coraz ciężej ludziom ze
sobą rozmawiać. Taka zaprzyjaźniona pani pedagog prowadziła zajęcia z komunikacji interpersonalnej w klasie, gdzie było 25 uczniów. Oni znali
się, byli ze sobą na co dzień. Ćwiczenie polegało
na tym, że ludzie siedzący ze sobą w ławce, czyli
tacy którzy są ze sobą blisko, musieli przez 5 minut rozmawiać ze sobą na dowolny temat. Okazało się, że po 30 sekundach w klasie była cisza. My
się nawet nie znamy i od 7 minut ze sobą rozmawiamy, pewnie moglibyśmy jeszcze dłużej i roz-

Jednym z ilarów na
Parafiadzie, oprócz
sportu i świątyni, jest
teatr. Jakie masz przesłanie dla tych ludzi,
którzy szukają swojej
drogi w tym ilarze?
To jest bardzo trudne pytanie. Kultura w przeróżnych
jej formach jest czymś absolutnie pięknym, bo rozwija naszą wrażliwość, ubogaca i - jeśli ktoś planuje
wcielić się w rolę artysty może wyrazić siebie. Kultura jest narzędziem
komunikowania się ze światem. A poza tym jeszcze jest jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o styl. Jest
to umiejętność autoprezentacji - dzisiaj świat od
nas tego wymaga i oczekuje. Więc życzę odwagi
wszystkim, którzy biorą udział w tych kulturalnych działaniach. Nie wiem, czy one polegające
na pewnego rodzaju rywalizacji. Jeśli tak, to życzę
zdrowej rywalizacji i otwartości na krytykę, bo
uważam, że ona jest czymś pięknym, zwłaszcza
jeśli jest konstruktywna. Zapału do pracy, bo
uważam, że dziś to jest coś pięknego, zwłaszcza
jeśli komuś się chce.
Wywiad przeprowadził Tomasz Chwaja.
Foto: h ps://www.facebook.com/fullpowerspirit/

Pogoda: www.meteoprog.pl

Przychodzi dwóch facetów obok
Sejmu i słyszą jak wszyscy drą się:
"Sto lat! Sto lat!"
Jeden do drugiego:
- Ktoś tam chyba ma urodziny.
- Nie. Wiek emerytalny ustalają.
*******
Nauczyciel pyta się Jasia:
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
- Róże.
- Proszę, napisz to na tablicy.
- Chyba jednak wolę
maki - mówi Jasio.
******

J

Przychodzi żaba do lekarza
i mówi:
- Panie doktorze coś mnie szczypie
w stawie
A lekarz na to:
- To pewnie rak.
*******
Dlaczego blondynka kładzie pączka
do mikrofalówki?
Bo chce spalić kalorie.

Paraﬁada.pl
Stowarzyszenie Paraﬁada
im. św. Józefa Kalasanciusza

:

Śniadanie:
Szynka, ser żółty,
masło, dżem, płatki
z mlekiem na bufecie,
ogórek na bufecie
Obiad:
Zupa kalaﬁorowa, pieczeń
wieprzowa w sosie pieczeniowym, kasza gryczana, buraczki
zasmażane, napój owocowy
Kolacja:
Potrawka z kurczaka, ryż,
herbata, batonik
30.paraﬁada #paraﬁada

@Paraﬁada_Stow #paraﬁada

