Numer 14/04/20

NASZA PRASKA

„Wesoła

myśl jest niczym wiosna. Otwiera pąki
natury ludzkiej.”

Jean-Paul Sartre
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Od redakcji:
W kwietniowym numerze Kwartalnika zapoznamy się z sylwetką św. Świętej Teresy od Dzieciątka
Jezus, dziewicą i doktor Kościoła.
Pojedziemy też do Turcji, a konkretnie do Kapadocji. Zastanowimy się jak być szczęśliwym, jak
praktykować wdzięcznośc oraz jak pozytywne myślenie wpływa na życie. Pochylimy się również nad
tematem ruchu na świerzym powietrzu. Czy jest ważny dla zdrowia…? Poznamy właściwości bazylii
oraz historię naszej mieszkanki, która ma niesamowitą pasję.
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AKTUALNOŚCI
03.02.20.
Jak co roku, wzięliśmy udział w Turnieju Soft Petanque, organizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka. Nasza drużyna z Praskiej zacięcie walczyła z przedstawicielami zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej. Powróciliśmy do Domu z dyplomami i pełni energii!
11.02.20.
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się Msza św. w intencji Światowego
Dnia Chorych, w którym wzięliśmy udział. Mszy św. przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz.
13.02.20
Krajowa Rada Kapeluszowa, która zaprosiła nas na Kapeluszowy Bal Karnawałowy ogłosiła co
następuje: "Każdy obywatel/obywatelka zobowiązany jest posiadać na swojej głowie kapelusz. Jeśli
obywatel/obywatelka nie będzie posiadać na swojej głowie kapelusza nie będzie
dopuszczony/dopuszczona do uczestniczenia w Kapeluszowym Balu Karnawałowym a tym samym
do głosowania na Kapeluszowego Króla i Królową Balu. Występy, smaczne jedzenie muzyka, tańce
i śpiew….
14.02.20.
W dniu Świętego Walentego życzyliśmy naszym Mieszkańcom wszystkiego najlepszego w
korowodzie walentynkowym.
17.02.20
"Igraszki z diabłem" to spektakl nad którym pracowaliśmy w ramach Krakowskiego Teatru
Międzydomowego, którego organizatorem był Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny
Helclów. W przedstawienie zaangażowane były cztery domy. Spektakl poprzedziło wiele godzin
prób teatralnych, półrocznej pracy nad rolą i samym sobą osób uczestniczących w tym
przedsięwzięciu. Nasz Dom reprezentowali: Pan Stefan w roli Lucjusza pod opieką Pani Magdy
(Omnimor).
20.02.20.
Tłusty Czwartek na Praskiej był tłusty w pączki, poezję i muzykę. Podczas " Poetyckiego Poranku
przy Pączku" usłyszeliśmy wiele przepięknych wierszy w wykonaniu naszych Mieszkańców i
Pracowników, którym towarzyszyła muzyka w wykonaniu zespołu Praska Rock Band.
20.02.20.
Tłusty czwartek nie tylko był obfity w przepyszne pączki ale też we wspaniała zabawę, ponieważ w
tym dniu gościliśmy w DPS Nowaczyńskiego na zabawie karnawałowej, którą prowadził sam
Czarodziej. Przepyszne jedzenie, wspaniała muzyka, niesamowici tancerze i tancerki oraz moc
atrakcji: gry, konkursy i zabawy oraz fantastyczne nagrody. Cóż to był za dzień! Bardzo
dziękujemy
20.02.20.
Ale to nie wszystkie atrakcje "Tłustego Czwartku", oprócz zabawy w DPS przy ul.
Nowaczyńskiego, udaliśmy się również na Bal Karnawałowy do Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Kluzeka! Tańcom i zabawom nie było końca... a kiedy bal dobiegł końca... roztańczone, błyszczące
gwiazdy odprowadziły nas do Domu.
Aktualności
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25.02.20
Na Praską zawitała grupa teatralna " Wesoła Gromada " z bardzo radosnym występem pt.
"Przekładaniec, czyli wiejskie igraszki". Było wesoło, tanecznie i bardzo zabawnie. Nasi
rozśpiewani Mieszkańcy nie chcieli się rozstać z artystami.
04.03.20.
W Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów odbył się Turniej Warcabowy, na który
zostaliśmy zaproszeni. Reprezentantem naszego Domu był Pan Stefan, który w skupieniu konkurował z uczestnikami turnieju w przyjaznej i radosnej atmosferze.
10.03.20.
Z okazji Dnia Kobiet, nasi przyjaciele z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego
zaprosili nas na niezwykły koncert Pawła Orkisza dedykowany właśnie Kobietom! Usłyszeliśmy
wiele pięknych utworów poezji śpiewanej a na koniec, artysta wykonał też piosenkę dla naszych
Mężczyzn - z okazji ich święta.
12.03.20.
"... Możesz pisać o czym chcesz...tylko pisz... ty nie wiesz jak mi jest przyjemnie, że wiem, ze
gdzieś jest taka osoba, która myśli o mnie...w mojej głowie gonitwy myśli, a w sercu zawsze ty...
myślę o tobie może za często....bez ciebie świat jest taki smutny, a noc tak nieznośnie długa...".
Listy, listy...chyba każdy z nas je kiedyś pisał, chyba każdy z nas przeżył taką pierwszą miłość, o
której będzie pamiętał... zawsze. Z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn nasza grupa teatralna z Praskiej
wystawiła dla naszych Seniorów sztukę pt. "Listy", która jest historią miłości, pierwszej miłości.
Przy kawie i pysznym cieście, życząc naszym Paniom i Panom wszystkiego co najlepsze,
odpłynęliśmy we wspomnienia.
07.04.20.
Światowy Dzień Zdrowia, na Praskiej słońce, kwiaty, śpiew ptaków, uśmiech – jednym słowem
wiosna w pełni! Dużo spacerujemy po ogrodzie, wypoczywamy na słońcu, tworzymy wiosenne
ozdoby ale też i ćwiczymy na świeżym powietrzu…

Aktualności
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FOTOGALERIA
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Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
dziewica i doktor Kościoła
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską
(dla odróżnienia od św. Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo
Teresą z Lisieux, urodziła się w Alencon (Normandia) w nocy
z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i
Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem
dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po śmierci matki obrała
sobie za matkę Najświętszą Maryję Pannę. W tym samym
roku (1877) ojciec przeniósł się z pięcioma swoimi córkami
do Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywała u sióstr
benedyktynek w Lisieux, które w swoim opactwie miały
także szkołę z internatem dla dziewcząt.
25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa zapadła na ciężką
chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała,
uzdrowiła ją cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa
przyjęła pierwszą Komunię świętą. Odtąd przy każdej
Komunii świętej powtarzała z radością: "Już nie ja żyję, ale
żyje we mnie Jezus". W tym samym roku otrzymała
sakrament bierzmowania.
Przez ponad rok dręczyły ją poważne skrupuły. Jak sama wyznała, uleczenie z tej
duchowej choroby zawdzięczała swoim trzem siostrom i bratu, którzy zmarli w
latach niemowlęcych. W pamiętniku zapisała, że w czasie pasterki w noc Bożego
Narodzenia przeżyła "całkowite nawrócenie". Postanowiła zupełnie zapomnieć o
sobie, a oddać się Jezusowi i sprawie zbawienia dusz. Odtąd zaczęła się jej wielka
droga ku świętości. Miała wtedy zaledwie 13 lat.
Rok później skazano na śmierć głośnego bandytę, który był postrachem całej okolicy,
Pranziniego. Teresa dowiedziała się z gazet, że zbrodniarz ani myśli pojednać się z
Panem Bogiem. Postanowiła zdobyć jego duszę dla Jezusa. Zaczęła się serdecznie
modlić o jego nawrócenie. Ofiarowała też w jego intencji specjalne pokuty i
umartwienia. Wołała: "Jestem pewna, Boże, że przebaczysz temu biednemu
człowiekowi (...). Oto mój pierwszy grzesznik. Dla mojej pociechy spraw, aby okazał
jakiś znak skruchy". Nadszedł czas egzekucji, lecz bandyta nawet wtedy odrzucił
kapłana. A jednak ku zdziwieniu wszystkich, kiedy miał podstawić głowę pod
gilotynę, nagle zwrócił się do kapłana, poprosił o krzyż i zaczął go całować. Na
wiadomość o tym Teresa zawołała szczęśliwa: "To mój pierwszy syn!"
Kiedy Teresa miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, prosząc o przyjęcie.
Przełożona jednak, widząc wątłą i bardzo młodą panienkę, nie przyjęła Teresy,
obawiając się, że nie przetrzyma ona tak trudnych i surowych warunków życia.
Niezwykli ludzie
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Teresa jednak nie dała za wygraną; udała się z prośbą o pomoc do miejscowego
biskupa. Ten jednak zasłonił się prawem kościelnym, które nie zezwala w tak
młodym wieku wstępować do zakonu. W tej sytuacji dziewczyna nakłoniła ojca, by
pojechał z nią do Rzymu. Leon XIII obchodził właśnie złoty jubileusz swojego
kapłaństwa (1887). Teresa upadła przed nim na kolana i zawołała: "Ojcze święty,
pozwól, abym dla uczczenia Twego jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w
piętnastym roku życia". Papież nie chciał jednak uczynić wyjątku. Teresa chciała się
wytłumaczyć, ale gwardia papieska usunęła ją siłą, by także inni mogli - zgodnie z
ówczesnym zwyczajem - ucałować nogi papieża.
Marzenie Teresy spełniło się dopiero po roku. Została przyjęta najpierw w
charakterze postulantki, potem nowicjuszki. Zaraz przy wejściu do klasztoru uczyniła
postanowienie: "Chcę być świętą".
W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny i otrzymała imię: Teresa od Dzieciątka
Jezus i od Świętego Oblicza. Jej drugim postanowieniem było: "Przybyłam tutaj, aby
zbawiać dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów". W roku 1890 złożyła
uroczystą profesję. W dwa lata potem po raz ostatni odwiedził siostrę Teresę ojciec.
Cierpiał już wtedy na zaburzenia umysłowe, ale rozpoznał córkę i powiedział do niej
na pożegnanie: "W niebie". Przełożona poznała się na niezwykłych cnotach młodej
siostry, skoro zaledwie w trzy lata po złożeniu ślubów wyznaczyła ją na mistrzynię
nowicjuszek. Obowiązek ten Teresa spełniała do śmierci, to jest przez cztery lata.
W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale spełniać
wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości "małą
drogą dziecięctwa Bożego". Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się
Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała w
księdze Dzieje duszy.
Zanim zapadła na śmiertelną chorobę, Teresa była
wyjątkowo surowo traktowana przez przełożoną,
która uważała, że dziewczyna lekkomyślnie i
niepoważnie zgłosiła się do Karmelu. Jej stały
uśmiech brała za lekkie traktowanie swojej
profesji. Także zakonnica, którą się s. Teresa
opiekowała z racji jej wieku i kalectwa, nie
umiała zdobyć się na słowo podzięki, ale często ją
rugała i mnożyła swoje wymagania. Teresa
cieszyła się z tych krzyży, bo widziała w nich
piękny prezent, jaki może złożyć Bogu.
Na rok przed śmiercią zaczęły pojawiać się u
Teresy pierwsze objawy daleko już posuniętej
gruźlicy: wysoka gorączka, osłabienie, zanik
apetytu, a nawet krwotoki. Pierwszy krwotok
zaalarmował klasztor w nocy z Wielkiego
Czwartku na Wielki Piątek. Mimo to siostra
Niezwykli ludzie
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Teresa spełniała nadal wszystkie zlecone jej
obowiązki: Do infirmerii posłano ją dopiero w lipcu roku 1897, gdzie po kilkunastu
tygodniach niezwykłych mąk 30 września 1897 roku zmarła, zapowiedziawszy:
"Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią
deszcz róż".
Pius XI beatyfikował ją w 1923 r., a już w dwa lata później - kanonizował. W 1927 r.
ogłosił ją, obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich. W
roku 1890 bowiem - a więc jeszcze za życia Teresy - klasztor w Sajgonie zamierzał
otworzyć w Hanoi drugi klasztor karmelitanek na ziemiach wietnamskich. W tej
sprawie zwrócono się do klasztoru macierzystego w Lisieux o pomoc. Siostry
zamierzały wysłać pomoc także w personelu. Wśród pierwszych ochotniczek była
także siostra Teresa od Dzieciątka Jezus. Ustalenia trwały jednak zbyt długo; Teresa
zachorowała i zmarła.
W roku 1944 Pius XII ustanowił św. Teresę drugą, obok św. Joanny d'Arc, patronką
Francji. W 1997 r., w 100. rocznicę śmierci św. Teresy, papież św. Jan Paweł II
ogłosił ją doktorem Kościoła - razem z Teresą z Avili i Katarzyną ze Sieny. Św.
Teresa z Lisieux. Św. Teresa z Lisieux jest patronką zakonów: karmelitanek, teresek,
terezjanek; archidiecezji łódzkiej.
W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest na podstawie autentycznych fotografii.
Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, księga, pęk róż, pióro pisarskie.
Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-01a.php3

Niezwykli ludzie
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Turcja Kapadocja
Największym cudem Turcji jest
Kapadocja. Kapadocja, kraina
położona w środkowej części
Antolii pełna jest niezwykłych
labiryntów, skalnych miast i
zachwycających kościołów
wydrążonych w wulkanicznej
skale.
Kapadocja obejmuje teren około 600 kilometrów kwadratowych. Odkrył ją francuski
naukowiec i jezuita - Guillaume de Jerphanion . Widok skalnych form zachwycił go.
"Ujrzałem baśniowe doliny w oślepiającym świetle" - napisał w dzienniku. Spotkanie
Francuza za skalną krainą miało miejsce zaledwie 100 lat temu. W tym czasie uroda miejsca
i gościnność mieszkańców sprawiły, że Kapadocja uwiodła wielu innych podróżników.

Turcja Kapadocja – historia
Turcja Kapadocja. Historia powstania niespotykanych skalnych form trzeciorzędu zaczęła się
60 milionów lat temu. Trzy okoliczne wulkany pokryły Kapadocję grubą warstwą
wulkanicznych popiołów, a deszcz w duecie z wiatrem przez tysiąclecia formował miękką
skałę wulkaniczną. Powstała baśniowa kraina o niezwykłym krajobrazie, której walory
odkrywały kolejne pokolenia. W drugim tysiącleciu przed naszą erą urzędowali tu
Asyryjczycy. Na ich miejsce przybyli później Hetyci, a w połowie VI wieku p.n.e Kapadocję
podbił Krezus, król Lidii. Około VIII wieku p.n.e teren podporządkowali sobie Persowie zaś
cztery wieki później ziemie tę podbił Aleksander Macedoński. W I wieku przed Chrystusem
Kapadocja przeszła pod panowanie Rzymu. Turcy opanowali ją po rozpadzie Imperium
Rzymskiego.

Niezwykłe miejsca
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Turcja Kapadocja - niezwykłe
kościoły
Turcja Kapadocja. Kapadocja od wieków
przyciągała ludzi religijnych. Być może w
nietypowym ukształtowaniu terenu widzieli oni
ślad osobistej uwagi Stwórcy. Kościoły stanowią
dziś kolejną z najwspanialszych atrakcji regionu.
Najstarsze, jakie się zachowały, mają 1600 lat. Gdy
tylko zostały wzniesione, ich sława błyskawicznie
rozeszła się po świecie - od IV wieku były
miejscem prawosławnych pielgrzymek. Gdy 300
lat później mieszkańców chrześcijańskiej
Kapadocji nękali Arabowie powstawać zaczęły
skalne kościoły. Gdy Guillaume de Jerphanion
podróżował po Kapadocji w 1907 roku, w samej
dolinie Göreme naliczył 350 skalnych kościołów.
Dziś w całej Kapadcji znanych jest około 500
świątyń. Turystów przyciąga ich różnorodność:
niektóre skromne, inne zdobione barwnymi
freskami, bywają małe, ale zdarzają się też
wielopoziomowe. Dolina Kościołów znajdująca się
kilometr od miasteczka Göreme to obowiązkowy
punkt zwiedzania Kapadocji.

Turcja Kapadocja - baśniowe
kominy
Atrakcyjne jest nie tylko to, co pod ziemią
Kapadocji. Wrażenie robi też niezwykły,
księżycowy, zdawałoby się, krajobraz.
Kamienne wieże wyglądają niczym smukłe
grzyby, kolumny czy kominy. Wspaniale jest
między nimi spacerować. Turyści z
zaciekawieniem zadzierają głowę i podziwiają
grę kolorów. Za dnia skały są szare, białe i
beżowe. Gdy słońce schyla się ku zachodowi,
wieże rozpalają się kolorami ognia. Kapadocja
to dzieło wciąż nieskończone - wiatr i deszcze
nieustannie zmieniają kształt wulkanicznych
skał. Najbardziej urozmaicone krajobrazy z
fantastycznymi formami skalnymi znajdziemy w
trójkącie wyznaczonym przez miasta Avanos,
Ürgüp i Nevsehir.

Niezwykłe miejsca
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Turcja Kapadocja dodatkowe atrakcje
Kapadocja to także kraina
balonów. Na niebie ich pełno,
szczególnie przed południem.
W porannym blasku światła
można się unieść nad ziemią i
zobaczyć z góry niezwykłą
panoramę. Taka przyjemność to
wydatek około 100 euro, ale
podobno warto. W głównych
miasteczkach - Kapadocji Göreme, Ürgüp czy Nevsehir można zjeść przepyszne
gözleme, bureka lub
specjalność Kapadocji - kebab
w glinianym garnku. Popijając
piwo lub paląc shishę można
pogawędzić z mieszkańcami
Kapadocji, którzy chętnie
opowiadają o swoim
niezwykłym domu. Można stąd
przywieźć także wyjątkowe
pamiątki np. oryginalne
naczynia z czerwonej glinki
wyrabiane w Avanos, figurki
przypominające skalne domy
Kapadocji lub ręcznie tkane
dywany.

Źródło: https://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,8407425,Turcja_Kapadocja.html

Niezwykłe miejsca
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MŁODOŚĆ TKWI W SERCU – ODROBINA
RUCHU DLA SENIORA
Wysiłek fizyczny ma zbawienny wpływ na zdrowie osób w średnim i starszym wieku. Zapobiega chorobom wieńcowym, nadciśnieniu i cukrzycy. Jego efekty można
przyrównać do unikania palenia papierosów. Nawet krótki spacer, wieczorna przechadzka czy kilkuminutowy trucht mogą w znaczny sposób przyczynić się do poprawy zdrowia organizmu seniora.

- Ruch działa prozdrowotnie, a dodatkowo buduje dobre samopoczucie na cały dzień.
W miarę możliwości, zawsze zachęcam moich podopiecznych do aktywności fizycznej. Nawet w jesieni naszego życia nie powinniśmy z niego rezygnować - mówi pani
Teresa z firmy Promedica24, od lat opiekująca się osobami starszymi.

W walce z chorobami
Osoby w starszym wieku uskarżają się na różnorodne dolegliwości, które trzeba
zwalczać ogromnymi ilościami leków. Rzadko zdarza się, aby jeden środek służył za
panaceum na choroby serca, cukrzycę, osteoporozę i bóle kręgosłupa. Wyjątkiem jest
aktywność fizyczna, która ma moc uzdrawiającą dla całego organizmu. Jak to działa?
Zdrowie
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Ćwicząc zapobiegamy otyłości, a tym samym znacznie zmniejszamy ryzyko zachorowania na choroby serca. Poprawiamy wydolność, obniżamy poziom cholesterolu i
ciśnienia tętniczego krwi. Aktywność fizyczna jest wskazana także dla osób, które
już chorują na nadciśnienie.
Odrobina ruchu obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. Ćwiczenia muszą
być jednak uprawiane z rozsądkiem, czasami wystarczy dziesięciominutowa przechadzka lub wejście na górkę parkową w wolnym tempie.
Ruch jest też doskonałym orężem w walce z cukrzycą. Ryzyko powstania tej choroby
u osób aktywnych można zmniejszyć nawet o połowę. U diabetyków systematyczna
aktywność fizyczna zmniejsza stężenie cukru we krwi i zwiększa wrażliwość tkanek
na insulinę, dzięki czemu jej dawki mogą być mniejsze.
Jak ćwiczyć?
Z wiekiem zachodzą nieuchronne zmiany w naszych organizmach. Szybciej pojawia
się zmęczenie, pogarsza się szybkość ruchu, wydłuża czas reakcji. Dlatego sposób
wykonywania ćwiczeń i dyscypliny sportu muszą być dostosowane do stanu zdrowia
seniora.

Sprawność ruchowa seniorów jest bardzo zróżnicowana. Dla jednych wielkim wysiłkiem będzie wyjście z domu i spacer po parku, inni są w stanie uprawiać dyscypliny
zespołowe w sekcjach dla oldboyów. Istotne, aby ruch w jakikolwiek sposób zagościł
w planie dnia.

Zdrowie
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Osoby cierpiące na bóle kręgosłupa, stawów i osteoporozę ulgę odnajdą na basenie.
Pływanie wzmocni mięśnie pleców i kręgosłupa, przyczyni się do uwapnienia kości i
zmniejszenia bólów stawów biodrowych i kolanowych. Seniorzy o większej sprawności mogą spróbować swoich sił podczas jazdy na rowerze.

Zachęcam do wyjścia na dwór choćby na dziesięć minut w celu dotlenienia mózgu.
Dobrym pomysłem może być uprawianie przydomowego ogródka lub zbieranie owoców w sadzie. Ostatnio bardzo popularny stał się nordic walking. Nie wymaga wielkiej kondycji, a może być doskonałym urozmaiceniem dla zwyczajnych spacerów.
Młodość to nie tylko kwestia ciała, ale i ducha. Jeśli osoby starsze znajdą w sobie
motywację do uprawiania aktywności fizycznej, ich organizm będzie miał siłę by
działać przez kolejne długie lata. Wystarczy chcieć i stosować metodę małych kroczków na drodze do osiągnięcia celu.
Źródło: https://www.seniorzy.pl/zdrowie/532-modo-tkwi-w-sercu-odrobina-ruchu-dla-senio

Zdrowie
14

WIARA : Odnaleźć Jezusa
Ewangelia (J 20, 11-18)
Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do
grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego przy głowie, a drugiego
przy nogach, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu
płaczesz?”Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”.
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała,że to
Jezus Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?”
Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”.Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie
wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do
Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego»”. Poszła Maria
Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi powiedział”.

Wiara
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[Komentarz Mieczysława Łusiaka SJ]
W życiu każdego ucznia Pana Jezusa będą zawsze takie momenty, kiedy Jezus się
jakby „zgubi”, zejdzie z pola widzenia, powodując, że zaczynamy pytać: „Gdzie jest
Pan?” W takich momentach trzeba pytać i szukać. Tak jak Maria Magdalena. Wówczas Jezus pozwala się znów odnaleźć, ale gdy Go odnajdujemy wygląda już nieco
inaczej, tak że w pierwszej chwili często Go nie rozpoznajemy. Każde bowiem
„zniknięcie” Jezusa i nasze szukanie Go powoduje, że stajemy się dojrzalsi i przez to
On może objawić się nam jeszcze pełniej.
Nigdy nie zatrzymujmy Jezusa, to znaczy nie buntujmy się, gdy On nam „znika”. On
musi przychodzić i odchodzić, by potem znów powrócić. Bez tego nie ma rozwoju
naszej wiary.

Źródło: https://deon.pl/

Wiara
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Jak pozytywne myślenie wpływa na życie?
Jak być szczęśliwym?

Uważasz, że szklanka jest do połowy pełna czy do połowy pusta? To pozornie dziwne
pytanie bardzo często rozpoczyna rozmowę o pozytywnym i negatywnym myśleniu.
Odpowiedź weryfikuje czy starasz się dostrzegać w życiu dobre strony, czy widzisz
braki i niedociągnięcia. Jest to o tyle istotne, że sposób myślenia określa podejście do
życia oraz nastawienie do podejmowania działania.

Co daje pozytywne myślenie?
Pozytywne myślenie poprawia samopoczucie, daje szczęście, powoduje uśmiech na
twarzy, pomaga w redukowaniu poziomu stresu i sprawia, że ludzie mają o tobie dobre zdanie i lubią przebywać w twoim towarzystwie.
Poza tym przekłada się na pozytywne nastawienie, a ono z kolei napędza do działania. Człowiek potrafi zwizualizować sobie cel i chętnie podejmuje się wykonywania
czynności, które przyczyniają się do jego realizacji. Wszystko dzięki temu, że zna
swoje mocne strony, wierzy w siebie i swoje możliwości. Nie szuka problemów, nie
zastanawia się nad przeciwnościami losu – nie pozwala samemu sobie stłumić chęci
do działania. Pesymiści bardzo często sprowadzają na siebie zwątpienie właśnie
przez to, że za dużo czasu poświęcają potencjalnym utrudnieniom. W ten sposób cel
wydaje się odległy i niemożliwy do zrealizowania.
Temat miesiąca
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Świat jest zawsze taki sam, ale ludzie obserwują i doświadczają go za pomocą własnych przekonań. Jeśli więc patrzysz na świat przez pryzmat pozytywnego myślenia,
to wydaje się on lepszym i piękniejszym miejscem. Odnosisz wrażenie, że przytrafiają ci się same dobre rzeczy, bo to na nich skupiasz uwagę i je zapamiętujesz.

Czy można nauczyć się pozytywnego myślenia?
Oczywiście, że tak! Nie jest to proste zadanie, ponieważ każdy ma jakieś postawy i
schematy działania, jednak jeśli włożysz wysiłek w zmianę nastawienia, to z pewnością odniesiesz sukces.
Najważniejsze to wyrobić u siebie odpowiednie nawyki. W tym celu warto wykonywać ćwiczenia, dzięki którym zauważysz, kiedy zaczynasz myśleć negatywnie. Taka
świadomość pomaga w zatrzymaniu złych myśli i skupieniu się na dobrych stronach
danej sytuacji.
Bardzo prostą, ale niesamowicie skuteczną metodą jest uśmiech. Kiedy ludzie widzą
uśmiechniętego człowieka, odruchowo sami stają się szczęśliwsi, serdeczni i bardziej
skorzy do pomagania innym.
Możesz również nauczyć się wyszukiwania pozytywów. Bardzo ciekawą techniką
jest spisywanie wszystkich dobrych wydarzeń, które cię spotkały danego
dnia. Niektórzy prowadzą dokumentację na bieżąco, inni podsumowują dzień. Można
ustalić jakiś dolny limit pozytywów, które trzeba znaleźć w ciągu doby lub zdecydować, że każdego kolejnego dnia na liście musi się pojawić przynajmniej jedna dodatkowa pozycja. Takie ćwiczenie sprawia, że człowiek odruchowo zaczyna poszukiwać
pozytywnych zdarzeń. W ten sposób niejako przestawia swój mózg na skupianie
uwagi na innym typie sytuacji i z czasem widzi już właściwie tylko te dobre rzeczy
(nawet wtedy, gdy już nie musi ich zapisywać).

Temat miesiąca
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Czy pozytywne myślenie zawsze jest dobre?
Niekoniecznie. Należy uważać, żeby nie popadać w skrajności, tak jak Pollyanna –
bohaterka książki dla dzieci. Dziewczynka szukała pozytywów w absolutnie każdym
wydarzeniu, więc gdy na urodziny chciała dostać lalkę, a przez przypadek dostała
kule ortopedyczne, uznała, że ma ogromne szczęście, bo nie musi ich używać. Może
się to wydawać urocze, jednak ludzie, którzy nagminnie stosują się do reguły Pollyanny są infantylni i nie potrafią poważnie podchodzić do życia, odrzucając wszystkie
niemiłe zdarzenia.
Poza tym bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy należy sobie odpuścić. Gdy czujesz się źle albo doświadczyłeś traumy, nie próbuj na siłę szukać pozytywów. Daj
ujście emocjom i nie próbuj się okłamywać. W takich chwilach życie wcale nie wydaje się piękne. Pamiętaj tylko, żeby i tutaj zachować równowagę. W końcu trzeba
będzie wrócić na pozytywną ścieżkę i lepiej to zrobić szybciej niż później.
Buddyści twierdzą, że dobre uczynki okrążają świat i wracają do nas. Podobnie jest z
pozytywnym myśleniem. Przejawia się w twoim dobrym samopoczuciu, chęci do
działania i wysokiej samoocenie, a potem wraca do ciebie w postaci miłych akcentów
w ciągu dnia, uśmiechu na twarzy mijanych ludzi i zrealizowanych celach.
Twój umysł jest jak ogród. Twoje myśli są jak nasionka w tym ogrodzie. Nasionka trzeba pielęgnować. Podlewać, nawozić, żeby urosły z nich piękne kwiaty. Jeśli nie będziesz tego robił, co
najwyżej wyrosną Ci chwasty. Innymi słowy, jeśli będziesz zadręczał się negatywnymi myślami
to nic dobrego się z nich nie zrodzi. Jesteś odpowiedzialny za swoje myśli jak i za swoje czyny,
które się z nich rodzą.
Jak być szczęśliwym? Na to pytanie wielu z nas szuka odpowiedzi, nawet przez całe
życie. W którymś jednak momencie zaczynamy dostrzegać, że szczęście nie znajduje
się tam, gdzie go do tej pory szukaliśmy. Prawdziwe szczęście nie istnieje w świecie
materialnym. To tylko chwilowa przyjemność, którą w danym momencie doświadczamy. Tak jak złe chwile, tak również te przyjemne kiedyś odejdą, i wypełnią je
nowe. Gdzie zatem szukać prawdziwego, głębokiego poczucia szczęścia? W nas.
Szczęście znajduje się w naszym wnętrzu i jest niezależne od tego, co na zewnątrz.
Możesz być zwykłym Kowalskim i być bardziej szczęśliwym od niejednego znanego
aktora, piosenkarza czy najbogatszego człowieka na Ziemi. Bo szczęście należy praktykować. Akceptować to, co dzieje się bez naszej woli i doceniać to, co nas spotyka.
Praktyka wdzięczności sprawdza się tutaj znakomicie.
Temat miesiąca
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Poczucie wdzięczności jest jednym z najlepszych sposobów na wewnętrzny spokój i
prawdziwe szczęście. Nie zawsze bowiem od Ciebie zależy co się dzieje wokół. Jednak to od Ciebie zależy jak na to zareagujesz. Osoby praktykujące wdzięczność mają
skłonność bycia bardziej pomocnymi, otwartymi i szczęśliwymi niż Ci, którzy
wdzięczności nie praktykują.
Kiedy czujesz w sobie złość, gniew lub inne negatywne emocje, skup się na tym, za
co jesteś wdzięczny. Poczuj całym sobą jak złość ustępuje stopniowo miejsca poczuciu miłości, szczęścia i wdzięczności. Bo wszystkie te uczucia są ze sobą mocno
związane.

6 dróg do poczucia wdzięczności
1. Napisz list do osoby, której chciałbyś podziękować. Często nie doceniamy bowiem
jak wiele inni dla nas robią. Nie muszą tego robić, robią to, bo chcą. Pokaż im, e to
dostrzegasz i doceniasz. Kiedy ostatnio napisałeś do kogoś list? Druga osoba doceni
bardziej taką formę kontaktu, ponieważ pisząc list dajesz od siebie coś więcej. Pokazujesz, że naprawdę Ci zależy.
2. Stwórz swój zeszyt wdzięczności. Codziennie zapisuj w nim pięć rzeczy, za które
jesteś wdzięczny. Możesz również wykorzystać do tego kalendarz Usiądź w ciszy na
kilka minut i poczuj za co chciałbyś podziękować.
3. Zadzwoń do osoby, która wiele dla Ciebie znaczy i podziękuj jej za wszystko co
dla Ciebie zrobiła.

Temat miesiąca
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4. Okaż szacunek osobom, które Cię obsługują. Za każdym razem, kiedy mam do
czynienia z osobami z obsługi, czy to na recepcji u lekarza, w kolejce do kasy, w restauracji itp., mam wrażenie, że niewystarczająco doceniamy osoby, które jednak w
jakiś sposób się nami opiekują. Bądź dobry i życzliwy dla nich, bo złość i grymas,
które czasem im towarzyszą, spowodowane są zwykłym zmęczeniem organizmu i
brakiem szacunku ze strony klientów. Uśmiechaj się zatem często do osób, które Cię
obsługują i zobacz jak pozytywne emocje szybko się rozprzestrzeniają :).

5. Szczerze dziękuj za komplementy i szczerze nagradzaj innych komplementami. To
naprawdę działa, z jednej strony czujesz się zauważony i doceniony (czując, że zasłużyłeś na dobre słowa), a z drugiej dajesz coś od siebie, co w znacznym stopniu
uprzyjemnia dzień osobie obdarowywanej Twoim ciepłym słowem.
6. Raz w tygodniu zrób sobie dzień wdzięczności. Oznacza to, że każda rzecz, którą
będziesz wykonywał będzie niejako Twoim prezentem. Począwszy od daru, że usłyszałeś budzik, a to oznacza, że się obudziłeś (nie każdy obudzi się tego ranka), że słyszysz, że stać Cię na budzik czy telefon, poprzez poranną kawę ze znajomymi, bo
masz przyjaciół…
Którą formę praktyki wdzięczności wybierasz na dzisiaj?

Temat miesiąca
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Ródło; https://www.poradniowo.pl/psychologia-styl-zycia/jak-pozytywne-myslenie-wplywa-na-zycie; https://purestyle.pl/jak-wprowadzic-szczescieswojego-zycia-7-sposobow-aby-juz-dzisiaj-rozpoczac-praktyke-wdziecznosci/
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Seniorzy z pasją:
Wywiad z…
Panią Marią
M: Jest Pani artystką, słyszałam, że pracowała Pani w Filharmoni... Proszę opowiedzieć o jakimś wyjątkowym koncercie, w którym brała Pani udział.
Pani Maria: Był taki koncert kilka lat temu w Berlinie, gdzie z okazji Wielkiego Piątku śpiewaliśmy pasje Pandereckiego wg świętego Łukasza. To był wspaniały czas i
wielkie wydarzenie. Dużo się wtedy działo... Zgubiłam wtedy klucze.
M: Czy mogłaby Pani opowiedzieć o tym coś więcej?
PM: Do koncertu nie było wiele czasu, a ja musiałam przebrać się w odświętny strój i
wtedy zorientowałam się, że nie mam klucza do pokoju. Poprosiłam recepcjonistkę i
znajomego co opiekował się nami o pomoc i na szczęście szybko udało się opanować
sytuację. Pamiętam też wspaniałą rybę, którą jadłam wtedy w restauracji na parterze.
To chyba był najważniejszy dla mnie koncert.
M: Czy był jeszcze jakiś koncert, który był dla Pani szczególnie wyjątkowy?
PM: Hmmmmm... Był taki w Zakopanem. Tam występowaliśmy w kinie "Giewont" i
śpiewaliśmy a’capella, czyli bez udziału instrumentów oczywiście. Wszystko prowadził Kotlewicz, a występowała Stefania Wójtowicz jako sopranistka i oczywiście nasza grupa jako chór. Nawet kilka lat temu jak byłam w Zakopanem to chciałam znaleźć to kino, aby wspomnienia jeszcze bardziej odżyły, ale niestety nie udało mi się
to…
M: A jak się zaczęło?
PM: Skończyłam szkołę muzyczną, która trwała dwa lata, a potem brałam jeszcze
lekcje prywatnie. Pamiętam moje przesłuchania do chóru Filharmonii. Byłam czwarta
w kolejce... Prowadzący grał na fortepianie, a ja miałam śpiewać do jego muzyki.
Zaczęło się w 1977 roku, a w Filharmonii pracowałam przez dwa lata... I na tym kończy się moja impreza (śmiech). A! Był jeszcze jeden koncert, o którym musze wspomnieć…
Wywiad z…
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M: Wspaniale! Proszę opowiedzieć...
PM: To był koncert w Paryżu, Helsinkach. Artyści, z którymi przyszło nam występować to Haydn i Sybelius. Niesamowity czas....
M: A jakim głosem Pani śpiewa?
PM: Oczywiście sopran.
M: A jaka jest teraz Pani największa pasja?
PM: Nadal niezmiennie śpiew, ale lubię też bardzo czytać... Lubię czytać autobiografię... Co ciekawe pracowałam kiedyś też w bibliotece...
M: Bardzo dziękuję za rozmowę.
PM: Dziękuję również.

Wywiad z…
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Bazylia - niezwykłe wlasciwosci ziół
Jedno z najpopularniejszych ziół stosowanych w kuchni. Pochodzi z Azji
Południowej, Środkowego Wschodu i Afryki. Dziś uprawia się ją niemal
na całym świecie w 150 odmianach. Do najpopularniejszych należy bazylia pospolita (zwyczajna).

Właściwości lecznicze:
wspomaga pracę układu trawiennego, poprawiając trawienie i przyswajanie składników odżywczych z pokarmu. Można ją stosować w przypadku niestrawności i przy
wzdęciach. Skutecznie zwalcza brak apetytu, może być stosowana jako środek zapobiegający wymiotom i nudnościom,
ma działanie zbliżone do melisy, gdyż wspomaga działanie układu nerwowego.
Działa przeciwdepresyjnie, poprawia nastrój, pomaga w walce z bezsennością,
zmniejsza nadpobudliwość,
Natura i zioła
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posiada właściwości przeciwgorączkowe, łagodnie obniżając wysoką temperaturę i
rozgrzewając organizm,
stymuluje układ odpornościowy, aktywnie go wspiera wspomagając oczyszczanie
nerek,
pobudza laktację, szczególnie w kompozycjach, w których towarzyszy jej lukrecja.
Zastosowanie w kuchni:
Bazylia jest składnikiem większości dań kuchni śródziemnomorskiej. Liście tej rośliny dodaje się do sałatek, zup (np. pomidorowych) i sosów (w klasycznym pesto bazylia jest podstawowym składnikiem). Ze względu na intensywny aromat, świetnie
sprawdza się do aromatyzowania octu winnego i oliwy z oliwek. Wielbiciele bazylii z
pewnością nie pogardzą lodami z jej dodatkiem, wyrobami czekoladowymi czy likierami.
Inne zastosowanie:
ugryzienia owadów: masuj liśćmi bazylii miejsca ugryzienia owadów, aby
zmniejszyć swędzenie i zapalenie,
napięcie nerwowe: zmieszaj bazylię z bukwicą zwyczajną i stosuj na stany napięcia
nerwowego,
kaszel i zapalenie oskrzeli: zmieszaj bazylię z omanem wielkim i hyzopem lekarskim
– mieszanka pomoże na kaszel i zapalenie oskrzeli,
kaszel: zmieszaj sok z bazylii z miodem w równych proporcjach,
katar: gotującą się wodą zalej liście i wdychaj parę.
Olejek aromatyczny z bazylii:
dodaj 5-10 kropli olejku z bazylii do kąpieli – pomaga w wyczerpaniu nerwowym,
zmęczeniu psychicznym, niepokoju,
przy astmie i zapaleniu oskrzeli możesz nacierać bazyliowym olejkiem klatkę piersiową. Wystarczy, że 5 kropel olejku rozpuścisz w oleju migdałowym lub słonecznikowym,
przy stanach nerwowych, rozcieńczonego olejku bazyliowego możesz używać jako
olejku do masażu lub jako środka do odstraszania owadów.

Żródło;https://dziecisawazne.pl/ziola-w-kuchni/
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ROZRYWKA
Krótkie i podchwytliwe zagadki, które dadzą do myślenia!
Zapisz odpowiedzi poniżej, a potem sprawdź je z odpowiedziami, które znajdują się
na kolejnej stronie.
1.Parys miał w koszu 3 jabłka, które rozdał 3 boginiom tak, że każda z nich dostała
jedno jabłko, ale jedno jabłko zostało w koszyku. Jak to możliwe?
………………………………………………………………………………………..
2.Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. Co to takiego?
………………………………………………………………………………………..
3.Co jest na końcu tęczy?
………………………………………………………………………………………..
4.Szły gęsi gęsiego – jedna za drugą. Ile było gęsi?
………………………………………………………………………………………..
5.Co to jest: małe, czerwone, trójkątne?
………………………………………………………………………………………..
6.Jeśli troje dzieci i ich trzy psy nie znajdowało się pod parasolem, to jak to się stało,
że żadne z nich nie zmokło?
………………………………………………………………………………………..
7.Gdzie czwartek jest przed środą?
………………………………………………………………………………………..
8.Kilka osób miało za zadanie przeskoczyć ołówek, który leżał na podłodze. Nikt nie
zdołał tego zrobić. Dlaczego?
………………………………………………………………………………………..
9.W pokoju są 4 kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w trzech
pozostałych kątach pokoju. Ile jest kotów?
………………………………………………………………………………………..
Rozrywka
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Odpowiedzi
Odp. 1)
Odp. 2)
Odp. 3)
Odp. 4)
Odp. 5)
Odp. 6)
Odp. 7)
Odp. 8)
Odp. 9)

Jedna bogini dostała jabłko z koszykiem
Jutro
Litera "A"
Trzy
Mały, czerwony trójkąt
Nie padało
W słowniku
Ołówek leżał przy ścianie
4 koty

Odpowiedź na kolejnej stronie….

Rozrywka
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Odpowiedź…:

Mężczyzna z numerem 4 jest
mordercą. Wygląda na bardzo
zdenerwowanego. Siedzi blisko
łazienki. Na stoliku nie ma noża, a
jego koszula jest poszarpana. Ma
również ślady zadrapań na szyi.

Rozrywka
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Kwiecień 2020
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1

2

3

4

5

6
13

7
14

8
15

9
16

10
17

11
18

12
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nadchodzące wydarzenia
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Maj 2020

Poniedziałek

4

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Spotkanie
słowno muzyczne
(Konstytucja)

Dzień Matki
koncert

Piknik

Nadzchodzące wydarzenia
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Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza wszystkich Mieszkańców na Msze Św. odbywające się
w Kaplicy Domu:
09:00 Różaniec Św. - codziennie
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia - każda środa
14:30 Msza Św. – I piątek miesiąca
10:00 Msza Św. – każda niedziela

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Praska 25
30-329 Kraków
Tel. 12 266 03 64
e-mail: sekretariat@dpspraska.pl
www.dpspraska.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
przy ul. Praskiej 25 w Krakowie „SENECTUS”
zostało oficjalnie zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w dniu 20.09.2013 r.
Wszystkich chętnych do udzielenia
Nam wsparcia prosimy o wpłatę na konto;

Bank Pekao S.A. nr 1240 1444 1111 0010 5416 8728

32

