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Owoce Ducha Świętego na tegorocznej Para iadzie
Kolejne dwa owoce Ducha Świętego. Dzisiaj specjalnie dla Was: łagodność i opanowanie.
Przypomnijmy fragment Listu do
Galatów w którym św. Paweł 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.

Łagodność
Jest to cnota, dzięki której jest
eśmy w stanie opanować rosnące
w nas uczucie gniewu. Człowiek,
który się gniewa na drugiego, zwykle pragnie odwetu, natomiast łagodność opanowuje w nas to
pragnienie. Co jeszcze wiemy o łagodności? Dzięki
niej nie ulegamy trudnościom i przeszkodom, i nie
uzależniamy się od nich w swoim działaniu, lecz
postępujemy zgodnie z wartościami i postawami
ewangelicznymi. To pewny znak obecności Ducha
Świętego w sercu człowieka. Przeciwstawia się
gniewowi i urazom w stosunku do bliźnich. Gdy
spotyka się z gwałtownością i zarozumiałością
innych, dopomaga chrześcijaninowi w przyjmowaniu postawy łagodności, w powstrzymaniu się od
gniewu i nerwowych reakcji.
W cnocie łagodności można wyróżnić –
w ogromnym skrócie – trzy główne składniki: panowanie nad porywami gniewu, cierpliwe znoszenie wad bliźniego oraz przebaczanie zniewag
i życzliwość nawet nieprzyjaciołom. Ta cnota jest
wyrazem miłości. Bardzo ważną rolę odgrywa
w niej serce, które wymaga nieustannej formacji.
A serce chrześcijanina powinno być kształtowane
na wzór Serca Pana Jezusa. Ciągle należy pamiętać
o Jego słowach: „uczcie się ode Mnie, bo jestem
łagodny i pokorny sercem”. Przykład Chrystusa
jest sprawą podstawową w tym kształtowaniu
w sobie postawy łagodności.

Opanowanie
W kontaktach z tymi, którzy stają na naszej
drodze życiowej trzeba często wykazać się dużym
opanowaniem, szczególnie, gdy słyszymy posą-

dzenia, oskarżenia, obelgi, obmowy na nasz temat. W dzisiejszym świecie powtarza się często,
że ludziom brakuje panowania nad zmysłami,
myślami, słowami i gestami. Mówiąc krótko
współczesnemu człowiekowi brakuje cnoty opanowania.
Na czym polega opanowanie? Można powiedzieć, że to postawa zachowania dystansu wobec
zadań i doświadczeń, stan kontroli nad sobą, równowagi psychicznej i stabilności. Opanowanie jest
podstawą rozwoju i pracy nad sobą, fundamentem siły woli oraz wewnętrznej walki. Pozwala
ono ludziom służyć Bogu z radością, ponieważ
człowiek w niewoli troski o siebie musi porzucić
swoje wyobrażenie o sobie i otworzyć się na bliskość Boga we własnym życiu. Opanowanie pomaga w akceptacji własnej drogi życiowej, w zaufaniu do siebie i innych. Stąd rodzą się ważne dla
człowieka opanowanego cele takie jak: spokój
ducha, mądrość, oparcie w wyznawanej wierze,
harmonijne życie rodzinne. Dzięki opanowaniu
człowiek przestaje kierować się w życiu motywacją: „co inni o mnie pomyślą?”, jak zadowolić inne
osoby i w ten sposób budować swoją pozycję
w społeczeństwie. Przyjęcie takiej postawy daje
pokój wewnętrzny.
Ekipa Ewangelizacyjna

Ewangelia na dziś
Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście: Bliskie już jest
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych
trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski!
Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta
albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki
nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom
na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech
pokój wasz powróci do was! Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano
słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie
proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej
i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. (Mt 10,7-15)

Komentarz
Niektórzy mówią: „Co masz zrobić jutro, zrób
pojutrze. Będziesz miał dwa dni wolnego”.
Jezus wie o takim podejściu, bo jest ono ponadczasowe. Każdemu pokoleniu było „nie po drodze”
do rzeczy wymagających wysiłku. Dlatego z jeszcze
większym entuzjazmem powinniśmy się wsłuchać
w odczytywane dzisiaj słowa Jezusa: „Idźcie
i głoście: Bliskie już jest
królestwo niebieskie[…].
Darmo
otrzymaliście,
darmo dawajcie”. Ci,
którzy nie są gotowi do
pomocy innym, nie rozwijają tego, co mają.
Niestety, stanie w miejscu, prędzej czy później
okazuje się cofaniem. Na
szczęście, Jezus nie ogranicza się do wypowiedzenia ładnych, okrągłych i dobrze brzmiących ogólników, lecz
proponuje
konkretne

lekarstwo na „nasze pragnienie zbawienia”. Daje
impuls do zmiany naszego życia. Co prawda, jest to
mowa do apostołów, ale wydaje się, że odnosi się
ona do każdego chrześcijanina. Chrystus wymienia
swoim uczniom dary, które z Jego łaski otrzymali: uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych,
wyrzucanie demonów. Również my otrzymaliśmy
rozmaite talenty i umiejętności od Pana Boga. Stoi
więc przed nami zadanie, by je dostrzec oraz z wielką otwartością się nimi dzielić. Zauważmy, że
wszystkie podane przez
Jezusa dary są związane
z posługą drugiemu
człowiekowi. Pokazuje
to, że najlepszym sposobem przygotowania
się do rychłego przyjścia Boga jest „otwarte
serce” na potrzeby
innych.

Warsztaty budowy instrumentów
muzycznych

ralnie dobry instrument zawodowy jest bardzo
ciężko zrobić.

Marek Mołodecki, Tomasz Kozdraj

A jak dzieci reagują na te warsztaty? Są zainteresowane?

Czym Panowie zajmują się na co dzień? Czy
praca związana z instrumentami to dla Panów praca na stałe czy jest to bardziej pasja?
Pasja połączona z pracą. Dobre wyjście w życiu,
kiedy robi się to, co się lubi i się z tego żyje. Czasami trzeba dorabiać, ale teraz jest sezon i dobrze
żyjemy.
Jak to się stało, że zaczęli się Panowie interesować tworzeniem instrumentów?
Miłość do dźwięków od dzieciństwa, a później ponieważ były braki w instrumentach trzeba było je
robić samemu. Kiedyś nie było bębnów, albo były
takie drogie, że nie było nas na nie stać, dlatego
zaczęliśmy je robić sami. Warto dodać, że zajmujemy się recyklingiem i wykorzystujemy różne kolorowe śmieci czy kwiatki do ich tworzenia. Robiliśmy
bębny, potem przeszliśmy do czegoś innego, m.in.
dźwięku naśladowczego – to takie instrumenty,
które przypominają dźwięki deszczu czy burzy. Robimy je na przykład do różnych spektakli.
Czy ciężko jest zrobić taki instrument?
Niektóre nie jest tak ciężko, ponieważ robimy je z
dziećmi. Uczymy je tutaj samodzielności. A gene-

Są zainteresowane i przede wszystkim odchodzą
bardzo zadowolone i uśmiechnięte. A zresztą słychać jak chodzą i grają. Niektórzy chcieliby za dużo
i mogliby nie dać rady, doświadczenie mówi nam
kto co może zrobić. A też dobrze jak każdy sobie
cokolwiek zrobi, nawet jak się nie da czegoś poważniejszego to się udaje coś mniejszego. Oprócz instrumentów pokazujemy jak zrobić kalejdoskop i
każdy może go sobie wykonać, ozdobić i zabrać ze
sobą. Te zajęcia są bardzo kolorowe.
Panowie na Para iadzie są pierwszy raz. Jakie
są wasze odczucia co do tego wydarzenia?
Ogólnie super, bardzo na luzie. Podoba nam się
i mamy nadzieję, że w przyszłym roku się tutaj spotkamy.

Warsztaty biżuterii
Konstancja Sokalska
Czym Pani zajmuje się na co dzień?
Ja ze swoim narzeczonym prowadzimy ﬁrmę
transportową. Ale przez wiele lat zajmowałam się sprzedażą biżuterii i dodatkowo prowadziłam warsztaty w szkołach, domach
dziecka i na obozach.

trudne i nie mam serca odmawiać dzieciom. Bardzo dobrze mi się pracuje, zawsze mam kogoś do pomocy i to
jest duże ułatwienie.
Co Pani myśli o paraﬁadzie?
Ogólnie bardzo mi się tutaj podoba. Duch Paraﬁady mi się
podoba. Tak jak mówiłam, jestem z paraﬁadą związana od
wielu lat. Oprócz tego, że dobrze prowadzi mi się warsztaty, samo bycie tu sprawia mi ogromną przyjemność.

Skąd pasja do robienia biżuterii?
Całkowicie przypadkowo. Kiedyś jak przeprowadziłam się do Kołobrzegu z Warszawy, bo
bardzo chciałam mieszkać nad morzem i szukałam dla siebie pomysłu na życie, to zaczęłam prowadzić sezonowe stoiska z biżuterią.
Zaczęłam to wykonywać, kupować półfabrykaty i tak to się zaczęło.
Który raz jest Pani na Paraﬁadzie? Kojarzę,
że były tutaj już takie warsztaty.
W ogóle na Paraﬁadowe obozy wyjeżdżam od
16 lat jako wychowawca i kierownik. A jeśli
chodzi o warsztaty na ﬁnałach Paraﬁady
w Warszawie to prowadzę je już 3 rok.
Czy za każdym razem na warsztatach jest coś
innego?
Tak. Ale jest też sporo rzeczy, które się powtarzają, bo to są ulubione rzeczy i dzieci
chcą je robić, np. tworzenie biżuterii. Ale
zawsze jest wprowadzane coś nowego.
W tym roku są to rzeczy pod kątem rocznicy
odzyskania niepodległości, czyli kotyliony,
rzeczy bardziej regionalne, ludowe – stąd
korale w chustach, będą kolczyki z dekupażem ze wzorami regionalnymi.
Jak się Pani pracuje z dziećmi?
Mmie się bardzo dobrze pracuje. Gorzej,
kiedy przychodzi dużo osób – oczywiście cieszy mnie to, że warsztaty cieszą się dużym
zainteresowaniem – ale czasem jest to dość
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ilka tygodni temu Duszpasterstwo Powołań
Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów wyszło
z kolejną inicjatywą. Obok serii rekolekcji powołaniowych, obok Duchowej Adopcji Maturzysty
i eszcze wielu innych propozycji nadszedł czas
na… Pijarski Telefon Powołaniowy. O tym pomyśle
mówi o. Piotr Recki SchP – pijarski duszpasterz
powołań i koordynator akcji:
Pijarzy to wspólnota zakonna kapłanów i braci
powołana do pracy wśród młodych. Nasz czwarty
ślub zakonny: ślub szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży nie pozwala nam na ograniczanie się w tej misji tylko do pracy w naszych
pijarskich szkołach czy paraﬁach. Oprócz edukacji
i wychowania chcemy także towarzyszyć młodym
w rozeznawaniu ich życiowego powołania. Czynimy to od lat, ale teraz chcemy traﬁć z naszą propozycją także do tych, którzy nie są związani
w żaden sposób z naszym pijarskim środowiskiem.
W Tygodniu Modlitw o Powołania, który przeżywaliśmy
w tym roku pod koniec kwietnia, uruchomiliśmy
specjalny telefon. Każdy, kto rozeznaje swoje powołanie i szuka dla siebie drogi pokrywającej się

wolą Bożą, może do nas zadzwonić i zwyczajnie o
tym opowiedzieć. Może podzielić się swoimi wątpliwościami, porozmawiać, poprosić o modlitwę.
Dziś wielu młodych z tematem rozeznawania pozostaje samych. Wielu nie ma odwagi porozmawiać o tym z rodzicami, wielu z różnych powodów
nie może podzielić się swoimi wątpliwościami
z
katechetą
czy
wychowawcą,
a wyjawienie swoich głęboko ukrytych
w sercu pragnień kolegom czy rówieśnikom grozi
nie tylko niezrozumieniem, ale czasem nawet wyśmianiem. Między innymi z myślą o takich osobach wystartowaliśmy z tym pomysłem i już dziś
możemy powiedzieć, że było warto – dodaje
o. Piotr.
Warto także wiedzieć, że jest to pierwsza taka
powołaniowa infolinia w Polsce. Ojcowie z pijarskiego Duszpasterstwa Powołań bardzo liczą na
to, że Telefon Powołaniowy pomoże niejednemu
młodemu człowiekowi dobrze rozeznać jego życiowe powołanie.

Konkurs fotogra iczny
Poniżej umieszczamy zdjęcie zwycięzcy z dnia 10
lipca. Zapraszamy do licznego udziału w konkursie i wysyłaniu zdjęć na adres:
rzecznik@parafiada.pl.
Zwycięzców zapraszamy po odbiór drobnych upominków do
Biura Prasowego, Fenix p. 23

Para iadowe wspomnienia
Barbara Radzikowska,
Przewodnicząca Zespołu ds. Programów
Artystycznych:
Nie potraﬁę powiedzieć, który jestem raz na
paraﬁadzie, ale jest to naście lat. Zaczęłam tu
przyjeżdżać jak paraﬁada zaczęła być organizowana na SGGW. Jak się tutaj znalazłam? Jest
taki pijar, nazywa się Piotr Różański. Zanim
został pijarem należał do mojej grupy recytatorskiej, był jednym z moich czołowych recytatorów i to on zaproponował organizatorom, że
zna osobę, która mogłaby siedzieć w Komisji
Kulturalnej. Jak przyjechałam pierwszy raz to
zakochałam się w paraﬁadzie. I tak co roku
sobie mówię, że już wystarczy, że może już
trzeba odpocząć, ale jak przychodzi marzec
następnego roku to czekam czy ktoś nie zadzwoni i jak dzwoni to mówię, że przyjeżdżam
i się bardzo cieszę jak tu jestem, mimo iż czasami jestem bardzo zmęczona. W pamięci
bardzo zapadła mi grupa z Uzbekistanu i była
tam dziewczyna, która zaśpiewała „Sen o Warszawie” i nic mnie tak nie poruszyło jak jej
wykonanie. Dużo rzeczy mnie porusza, np.
rosyjskie liryczne piosenki, nieraz się przy nich
popłakałam. Ale ogólnie kocham paraﬁadę
i ludzi, którzy tutaj są. Cieszę, się że mogę
popatrzeć na piękną wspaniałą młodzież, niezepsutą, niewulgarną, tylko piękną młodzież.

Wspomnienia zbierała: Klaudia Piątek

Pogoda: www.meteoprog.pl

Młody lekarz, po zbadaniu
pacjenta bezradnie rozkłada ręce
i mówi:
- Nie bardzo wiem, co panu jest.
Sądzę, że to z powodu alkoholu.
- Rozumiem woła pacjent - to ja
przyjdę, jak pan wytrzeźwieje.
* * * * ** * * * * *
- Jakie są owoce,
o których mówiliśmy?
- Pomidor.

J

Nauczyciel na lekcji mówi
do Jasia:
- Z Ciebie byłby doskonały
przestępca.
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz
żadnych śladów działalności.
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Stowarzyszenie Paraﬁada
im. św. Józefa Kalasanciusza

:

Śniadanie:
Szynka prasowana, ser
żółty, dżem, warzywa na
bufecie, płatki na bufecie
Obiad:
Zupa jarzynowa, pulpety w
sosie koperkowym, ziemniaki,
fasola szparagowa, napój
Kolacja - grill:
Kiełbasa, ketchup (keczup),
musztarda, ogórek małosolny,
napój
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