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Pijarski Synod Młodych
W październiku w Rzymie
odbędzie się Synod Biskupów
na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. W przygotowania do niego włączył się
Zakon Pijarów. W tym celu jego
generał o. Pedro Aguado SP
zainicjował Pijarski Synod Młodych „Z Tobą+”. Każda prowincja zakonu przeżywała synod
w dwóch etapach–lokalnym
i prowincjalnym. Na terenie
naszej Dzielnicy odbyły się trzy
Synody Lokalne we wspólnotach: Rakowice (parafia Najśw.
Imienia Maryi), Wieczysta (parafia Matki Bożej Ostrobramskiej) i Akacjowa (Zespół Szkół Spotkanie synodalne w parafii pijarskiej w Rakowicach
Zakonu Pijarów im. ks. St. Konarskiego), które zgromadziły
młodzież, nauczycieli, rodziców
oraz zakonników pijarskich.
Podczas Synodów Lokalnych wspólnoty przeprowadziły
po trzy spotkania poświęcone
tematom wyznaczonym przez
papieża Franciszka: młodzież,
wiara i rozeznanie powołania. Mimo postawienia przed
nimi tych samych zadań każda
placówka podeszła do ich wykonania w wieloraki sposób.
Wśród pomysłów pojawiły się
np. cukierki z cytatami z Pisma
Św. i tort synodalny. Podczas
kolejnych dni uczestnicy synodów gromadzili się na wspól- Inauguracja synodu w parafii pijarskiej na Wieczystej.
nej mszy św., modlitwie, ado- Fot. Archiwum Zakonu Pijarów
racji, spotkaniach w grupach
i agapie. Wprowadzeniem do
dyskusji nad kolejnymi tematami były spo- Rekolekcyjnym „Betlejem” w Sulejówku.
tkania z zaproszonymi gośćmi. Podziele- Zgromadził on ok. 100 osób z 16 placówek
nie uczestników na trzy grupy dyskusyj- pijarskich z Polski i Białorusi. W jego kone: młodzież szkolna, młodzież studencka mitecie organizacyjnym znalazły się osoi pracująca oraz rodzice i nauczyciele, po- by z Wieczystej: Katarzyna Barnaś, Anna
zwalało na wymianę zdań oraz dzielenie Czekaj, Joanna Czekaj, Magdalena Kiwior,
się własnym doświadczeniem w swojej Rafał Cycoń, Łukasz Preiss oraz o. Jacek
grupie wiekowej. Owocem tych spotkań Wolan SP, były duszpasterz studencki
były kwestionariusze, które zostały prze- z tej parafii. Celem Synodu Prowincjalnego
analizowane i przedstawione na Synodzie było zebranie wniosków z prac Synodów
Prowincjalnym.
Lokalnych oraz ponad 400 odpowiedzi na
Synod Prowincjalny odbył się w dniach internetową ankietę dotyczącą przeżywa1-3 maja w pijarskim sanktuarium Matki nia wiary przez osoby w wieku 16-30 lat.
Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warsza- Uczestnicy synodu spotykali się codzienwie-Siekierkach oraz Mariańskim Domu nie na wspólnej modlitwie i mszy św., wy-

mieniali się doświadczeniami
i trudnościami, które spotykają ich w życiu codziennym
oraz szukali z duszpasterzami
sposobu ich rozwiązań. Wysłuchali m.in. świadectw Anny
i Tomasza Kożuchów z Wieczystej o swoim rozeznawaniu
powołania do małżeństwa oraz
o. Rafała Stenki SP z Rakowic
o swojej drodze do kapłaństwa. Gościem specjalnym synodu był bp. Marek Solarczyk
odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży i powołań
w Episkopacie Polski, który
postawił uczestnikom trzy wyzwania: „Nie bój się realizować
marzeń”, „Bierz odpowiedzialność za decyzję, bądź gotowy
na poświęcenie tej rzeczy, którą uznałeś za swoją”, „Zmieniaj
świat wokół siebie”.
Od 30 lipca do 2 sierpnia
równocześnie odbył się Synod
Okręgu dla Europy w Salamance w Hiszpanii, gdzie nasz
kraj reprezentowali członkowie komitetu organizacyjnego synodu w Warszawie: Katarzyna Barnaś i Rafał Cycoń
z Wieczystej oraz o. Jacek
Wolan SP. Owocem synodu
zostały nowe znajomości między młodzieżą z Europy oraz
chęć wspólnych spotkań, co
potwierdzali obecni na tym
spotkaniu pijarzy i świeccy
współpracownicy.
Owocem Pijarskiego Synodu Młodych „Z Tobą+” są zredagowane
wezwania oraz propozycje dla młodzieży,
Zakonu Pijarów oraz Kościoła, które zostaną przedstawione przez o. Pedro Aguado
SP, generała zakonu, na Synodzie Biskupów w Rzymie. Po opublikowaniu przez
papieża Franciszka posynodalnej adhortacji w przyszłym roku odbędzie się Pijarski
Synod zbierający przedstawicieli młodzieży i pijarów z całego świata.
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji Promocji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Ogród sensoryczny przy ul. Spadochroniarzy
29 maja 2018 r. miało miejsce otwarcie ogrodu sensorycznego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn.
Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych przy ul. Spadochroniarzy 1.
W ciągu ostatniego roku na terenie Centrum Autyzmu prowadzonych było kilka większych i mniejszych inwestycji, które decydują

o jakości nauki oraz pracy. Pierwsza zrealizowana inwestycja to siłownia zewnętrzna
i nowy plac zabaw. Dzięki pomocy Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, nadzorowi, który
prowadził Zarząd Infrastruktury Sportowej,
i firmie wykonawczej mogliśmy się nią cieszyć
już na początku roku szkolnego. Od września
uczniowie ćwiczą na przyrządach, dzięki nim
10

są sprawniejsi, a na placu zabaw stoją kolejki
do huśtawki „gniazdo”. Również nauczyciele
korzystają z przyrządów na siłowni.
Drugą ogromną inwestycją prowadzoną na terenie przy ul. Spadochroniarzy 1
była termomodernizacja budynku – ocieplanie i malowanie elewacji. Do funduszy
europejskich dołożyła się Gmina Miejska

