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Drodzy Czytelnicy! 

 

To już drugi dzień wrażeń jaki zafundowała Wam Parafiada. 

Ekipa z redakcji Parafiadka uważnie śledziła wszystkie wyda-

rzenia, jakie miały miejsce podczas niedzielnego dnia inaugu-

racji. Jak zauważyliśmy festyn stał się dla Was świetną okazją 

do rozluźnienia się oraz zintegrowania.  

Zatem, w tym numerze zdecydowaliśmy się zamieścić kilka 

zwariowanych fotek jakie udało nam zrobić podczas tego peł-

nego emocji dnia. Co więcej, w tym wydaniu nie może zabrak-

nąć poruszającego oraz chwytającego za serce kazania ojca 

prowincjała, które mieliśmy przyjemność usłyszeć podczas in-

auguracyjnej mszy świętej.  

To nie wszystko, ponieważ ruszamy również z pierwszą czę-

ścią Rachunku sumienia.  

Zatem chwytajcie za Parafiadka i dajcie się ponieść tej niesa-

mowitej lekturze! 

 

Pozdrawiamy, 

Redakcja Parafiadka :) 



Homilia o. Mateusza Pindelskiego SP 

 

Dzisiejsze kazanie wygłosił dla nas o. Pro-

wincjał Mateusz Pindelski, który nawiązał 

do słów, które usłyszeliśmy podczas czy-

tań. W pierwszym z nich usłyszeliśmy  

o samarytaninie, który nie w drugim czło-

wieku zobaczył bliźniego. Tak samo my dzi-

siaj przyjeżdżając na Parafiadę ze swoją 

grupą jesteście dla siebie życzliwi, trosz-

czycie się o dobro innych, nie tylko swoje.  

Ale czy my potrafimy tak jak Samarytanin 

spojrzeć na drugiego człowieka? – zadał 

pytanie o. Prowincjał. – Jutro przekonacie 

się, że tak będziecie traktować innych kole-

gów i koleżanki z wszystkich grup, a kiedy 

Parafiada się skończy, to będziecie wie-

dzieli, że chcecie tak traktować wszystkich. Prawdziwym sukcesem Para-

fiady będzie, kiedy wyjedziecie i będziecie pamiętali, że tak mamy traktować 

wszystkich ludzi bez wyjątku – dodał o. Mateusz Pindelski. Nie patrząc na 

to, kim jest drugi człowiek, Pan Jezus mówi nam – idź i pomóż. Drugie czy-

tanie mówi o tym, że Bóg przez swój krzyż wprowadził pokój. My bardzo 

chcemy tego pokoju. To pragnienie, dzisiaj tak mocne, swój początek wzięło 

z pierwszej Olimpiady. Wówczas władcy umówili się, że wstrzymają wojnę 

na ten czas i ta zasada przetrwała do dziś. O. Prowincjał przypomniał rów-

nież o powstaniu idei Parafiady.  O. Józef Joniec nawiązywał do myśli  

o. Stanisława Konarskiego. – Nie wystarczą tylko zawody sportowe, po-

trzebna jest też kultura i wiara – teatr  i świątynia – przywołał w swoim 

kazaniu o. Prowincjał. – Na tej scenie  będziecie oglądać przedstawienia i 

 występy, będziecie się tutaj modlić, to wszystko jest tutaj razem, bo jak 

pisze św. Paweł: Paweł wprowadził pokój przez swój krzyż. A sprawując 

Eucharystię, patrząc na niego, cały czas o tym pamiętamy. Niech ta myśl 

zostanie z wami – zakończył kazanie o. Mateusz.  

 



Trzy razy I, czyli zaczynamy Parafiadę! 

 

Wczorajszy dzień można opisać za pomocą tytułowych Trzech I…  Co ozna-

cza ten tajemniczy skrót? 

INAUGURACJĘ, INTEGRACJĘ I… INWOKACJĘ!  

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy Was na fotoreportaż tego pamiętnego popo-

łudnia. Popołudnia, podczas którego oficjalnie rozpoczęła się nasza Para-

fiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą i byliśmy świadkami wzruszającą 

kazania wygłoszonego przez o. Mateusza Pindelskiego na temat pomocy 

bliźnim. Tuż po niej zobaczyliśmy, jak zostaje zapalony parafiadowy znicz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potem mieliśmy szansę się zapoznać. Dowiedzieliśmy się, że w Warszawie 

gości trzydzieści trzy reprezentacje, w tym jedenaście zza granicy. Pozna-

waliśmy się za pomocą piosenek kojarzonych z miastami, w tym nowocze-

sną wersję znanej powszechni inwokacji.  

 

Na końcu mogliśmy się bawić na festynie, gdzie gościły przeróżne atrakcje. 

Był to cudowny i wyczerpujący dzień, ale wszystko przed nami! Nie opada-

my z sił! 



Dzisiaj w godzinach od 
15.00 do 17.00 Jezus  
zaprasza Cię na spotkanie 
w namiocie adoracji (taki 
mały biały namiot, blisko 
stołówki). Przyjdź chociaż 
na kilka minut. Podziękuj 
za to co dziś miało miej-
sce. Podziękuj za zdrowie. 
Za wzrok. Pomódl się za 
tych, którzy są niewidomi. 
I nie zapominaj  
o uśmiechu. 

 

Pamiętaj o wieczornej  
modlitwie. Spotykamy się 
w dużym namiocie. To bar-
dzo ważny czas na koniec 

Po wieczornej modlitwie w dużym namiocie odbędzie się próba śpiewu. Jeśli 

masz talent muzyczny, koniecznie musisz dołączyć do parafiadowej scholii.  

Hasło dnia: 

Uśmiech. Wzrok. 



O spowiedzi 
Spowiedź jest pięknym spotkaniem Miłosiernego Boga z człowiekiem. Ko-
ściół wskazuje pięć warunków, które należy spełnić aby to spotkanie odby-
ło się w pełni. 

1. Rachunek sumienia  

2. Żal za grzechy  

3. Mocne postanowienie poprawy  

4. Szczera spowiedź 

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim  

 

 

 

 

 

Na dobry początek: - Czyli z czego i jak się spowiadać? 

Z Czego? 

Spowiadam się z grzechów, czyli z moich postaw i czynów, które oddalają 
mnie od Pana Boga. 

Jak? 

Przywitaj się: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

Zrób znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego  

Przedstaw się, np.: jestem uczniem klasy…, mam .. Lat. 

Następnie: Moja ostatnia spowiedź była… 

Następnie: Oto moje grzechy…  

 

Zakończ: …za wszystkie grzechy żałuję, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.  

 

Kapłan może teraz powiedzieć: Wysławiajmy Pana bo jest dobry. 

Odpowiedz mu: Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki!  



Modlitwa przed rachunkiem sumienia  

Wszechmogący i Miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał/a grze-
chy, które popełniłem/am, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił/a 
się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym 
wyrządziłem/am krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni 
moją słabość. Niech Duch Święty obdarzy mnie życiem i odnowi we mnie 
miłość, abym w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje na wieki wieków. Amen  

 

I przykazanie: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną. 

To przykazanie mówi o miejscu Boga w moim życiu. Zapytaj się siebie sa-
mego: 

· Czy nie spycham Boga na margines życia, na koniec dnia? 

· Czy modlę się codziennie? Jak ta modlitwa wygląda? Może jest od-
mawiana bezmyślnie i w pośpiechu? 

· Czy moja wiara w Boga się rozwija?  
(poprzez np. czytanie Pisma Św., szukanie wartościowych rzeczy) 

· Czy to co czytam, oglądam, słucham pomaga mi zbliżyć się do Boga, 
  
czy raczej oddala mnie od Niego? 

· Czy umiem się przyznać do wiary i przeciwstawiać złu tam, gdzie je 
dostrzegam? 

 

Postaraj się, aby twoje serce żałowało tego co oddaliło cię od Boga. 



II przykazanie: Nie będziesz miał imienia Pana Boga swego nadaremno. 

Mówi o szacunku wobec Boga i tego co Święte. Zapytaj samego siebie: 

· Czy nie odrzucam woli Bożej wyrażonej w przykazaniach i nauce Ko-
ścioła (np. prze mówienie: „dla mnie to nie jest grzechem”) 

· Czy nie odrzucam Boga przez długotrwałe unikanie spowiedzi  
św. trwanie w grzechu ciężkim  

· Czy nie przysięgam bez potrzeby, fałszywie? 

· Czy nie wyszydzam Kościoła, ludzi, którzy starają się na co dzień  
swoją wiarę? 

· Czy szanuje imiona i rzeczy święte? 

 

Postaraj się, aby twoje serce żałowało tego co oddaliło cię od Boga. 

 

 

 

 

 

III przykazanie: Pamiętał, abyś dzień święty święcił  

Mówi o wypełnianiu obowiązków religijnych. Zapytaj samego siebie: 

· Czy uczestniczę we Mszy Św. W niedzielę i święta (jeśli zdarzały  
się takie zawinione nieobecności, należy podać ilość i powód)? 

· W jak sposób uczestniczę we Mszy Św.? (Słuchanie oraz zaangażo-
wanie we wspólną modlitwę) 

· Czy nie wykonuje niepotrzebnej pracy w niedzielę i święta?  

· Czy nie powstrzymuje się od udziału w zabawach i dyskotekach  
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu? 

· Czy przystępuje do Spowiedzi i Komunii św. W okresie Wielkanoc-
nym? 

 

Postaraj się, aby twoje serce żałowało tego co oddaliło cię od Boga. 



Z Ewangelii według św. Jana 

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od uro-

dzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył,  

że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?»  Jezus odpowiedział: 

«Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim 

objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, 

dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak 

długo jestem na świecie, jestem światłością świata». To powiedziawszy 

splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,  

i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» - co się tłumaczy: 

Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy 

przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który 

siedzi i żebrze?»  Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, 

jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Mówili  

więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otwarły?» On odpowiedział: «Człowiek 

zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: "Idź  

do sadzawki Siloam  i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i przej-

rzałem».  

 

 

 

Mini komentarz do ewangelii:  

Obrzydliwa sprawa. Błoto na oczach. Dlaczego On to robi? Nie można ina-

czej? Tak sprawę widzieli ludzie obserwujący całą sytuację.  Niewidomy 

miał jedynie, albo aż nadzieję, że przejrzy. Nie widział co dzieje się wokół 

niego. My potrzebujemy w życiu różnych znaków. Znaki często do nas 

przemawiają. Tak jak przemawiały do ludzi wpatrujących się w Jezusa  

i niewidomego. Dzisiaj Kościół daje nam sakramenty. To widzialne znaki 

niewidocznej łaski Boga. Zamiast szukać w życiu sensacji, fajerwerków 

i spektakularnych wydarzeń, spójrz najpierw na to co masz wokół siebie  

i odkryj ten skarb. Takim skarbem zdecydowanie są również sakramenty. 

Jesteś posłany, aby innym mówić o Jezusie, wspólnocie i własnym do-

świadczeniu wiary.  



P A R A F I A D A I 

A C J B I E G U K D 

X S M O D L I T W A 

W T E A T R F R C Q 

M L B T A N I E C Z 

F A B T Ś P I E W O 

Wykreślanka 

Zagadka 

Róża witająca niedostępnością swoją, 

Oświetlając kolorami ciała ludzkich dusz. 

„Z zewnątrz dostrzeżesz, tę okazałość moją. 

Efektownie wyglądam, przy niebie jestem tuż.” 

To wręcz wizytówka - każda trochę odmienna, 

Ale jej sławna piękność - na wieki niezmienna. 

 

Odpowiedzi szukajcie w następnym numerze. 



Po co mieć problemy,  

skoro można mieć wyzwania. 

 

O. Jacek Wolan 


