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Ewangelia wg œw. £ukasza (24,13-35)

Grin Tuss adult - syrop na kaszel
Herbarium suchy i mokry Sk³ad:
œw. Antoniego Miód*, kompleks molekularny ¿ywic,

Cena - 30 z³

polisacharydów, flawonoidów z grindelli*,
babki lancetowatej* i kocanki w³oskiej, cukier
trzcinowy*, woda, olejki eteryczne: z
eukaliptusa, any¿u gwiaŸdzistego, cytryny,
naturalny aromat cytrynowy.
*Sk³adnik z upraw ekologicznych. Nie zawiera
glutenu.
Dzia³anie: Syrop Grintuss Adult chroni b³onê
œluzow¹, ³agodzi podra¿nienia, nawil¿a i sprzyja
usuwaniu œluzu.
Efekt bariery: tworzy warstwê ochronn¹,
która przylega do b³ony œluzowej i chroni j¹
przed kontaktem z czynnikami podra¿niaj¹cymi
Dzia³anie reguluj¹ce wydzielanie œluzu:
sprzyja nawil¿aniu œluzu i przyczynia siê do
jego usuniêcia
Dzia³anie nawil¿aj¹ce: redukuje tarcie na
poziomie krtani, które powoduje kaszel.
Wydawca Gazetki Franciszkañskiej:
O.dr Erwin Stanis³aw Urbaniak OFM
Gdañsk, Oliwska 2 tel.: 501-630-942

W pierwszy dzieñ tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej
Emaus, oddalonej o szeœædziesi¹t stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sob¹ o tym
wszystkim, co siê wydarzy³o. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sob¹, sam Jezus
przybli¿y³ siê i szed³ z nimi. Lecz oczy ich by³y jakby przes³oniête, tak ¿e Go nie poznali.
On zaœ ich zapyta³: «Có¿ to za rozmowy prowadzicie z sob¹ w drodze?» Zatrzymali
siê smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedzia³ Mu: «Ty jesteœ chyba
jedynym z przebywaj¹cych w Jerozolimie, który nie wie, co siê tam w tych dniach sta³o».
Zapyta³ ich: «Có¿ takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co siê sta³o z Jezusem Nazarejczykiem, który by³ prorokiem
potê¿nym w czynie i s³owie wobec Boga i ca³ego ludu; jak arcykap³ani i nasi przywódcy
wydali Go na œmieræ i ukrzy¿owali. A my spodziewaliœmy siê, ¿e On w³aœnie mia³
wyzwoliæ Izraela. Ale po tym wszystkim dziœ ju¿ trzeci dzieñ, jak siê to sta³o. Nadto,
jeszcze niektóre z naszych kobiet przerazi³y nas: by³y rano u grobu, a nie znalaz³szy
Jego cia³a, wróci³y i opowiedzia³y, ¿e mia³y widzenie anio³ów, którzy zapewniaj¹, i¿ On
¿yje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiada³y,
ale Jego nie widzieli».
Na to On rzek³ do nich: «O, nierozumni, jak nieskore s¹ wasze serca do wierzenia we
wszystko, co powiedzieli prorocy! Czy¿ Mesjasz nie mia³ tego cierpieæ, aby wejœæ do swej
chwa³y?» I zaczynaj¹c od Moj¿esza, poprzez wszystkich proroków, wyk³ada³ im, co we
wszystkich Pismach odnosi³o siê do Niego.
Tak przybli¿yli siê do wsi, do której zd¹¿ali, a On okazywa³, jakby mia³ iœæ dalej. Lecz
przymusili Go, mówi¹c: «Zostañ z nami, gdy¿ ma siê ku wieczorowi i dzieñ siê ju¿
nachyli³». Wszed³ wiêc, aby zostaæ wraz z nimi. Gdy zaj¹³ z nimi miejsce u sto³u, wzi¹³
chleb, odmówi³ b³ogos³awieñstwo, po³ama³ go i dawa³ im. Wtedy otworzy³y siê im oczy i
poznali Go, lecz On znikn¹³ im z oczu. I mówili miêdzy sob¹: «Czy serce nie pa³a³o w
nas, kiedy rozmawia³ z nami w drodze i Pisma nam wyjaœnia³?»
W tej samej godzinie zabrali siê i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych
Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiœcie zmartwychwsta³ i
ukaza³ siê Szymonowi». Oni równie¿ opowiadali, co ich spotka³o w drodze i jak Go
poznali przy ³amaniu chleba.

Poszukaj ciszy - Phil Bosmans
Czy wiesz,co powinieneœ zrobiæ,
kiedy bêdziesz mia³ piêæ minut czasu?
Zastanowiæ siê!
Postaraj siê o spokój wokó³ ciebie.
Wy³¹cz radio, magnetofon, telewizor
od³ó¿ czasopismo,gazetê.
Wy³¹cz siê!
Uwolnij siê od pu³apek zastawionych
w konsumpcyjnym spo³eczeñstwie,
które przez macki reklamy
wysysa resztki wolnoœci i ducha
niczym olbrzymia oœmiornica.
Poszukaj spokoju,ucisz siê,
nape³nij swe wnêtrze milczeniem,
pos³uchaj bicia swego serca.
Musisz zdaæ sobie sprawê, jak bardzo ju¿ obumar³o
w dusz¹cym uœcisku pieni¹dza, konsumpcji, zysku
i zosta³o pogrzebane w masowym grobie pogl¹dów.
Jesteœ dobry w przemawianiu,
wyg³aszasz apele,wznosisz protesty.
Biedacy Trzeciego Œwiata,
biedacy u nas z twoich dyskusji i protestów,
z twoich przebieg³ych propozycji nie maj¹ ¿adnego po¿ytku.
Obrzyd³y im, bo wiedz¹: tobie przelewa siê to,
czego oni tak bardzo potrzebuj¹.
Potraktuj¹ ciê powa¿nie dopiero wtedy,
gdy wyrówna siê puls twego serca,
gdy spadnie gor¹czka zysku i konsumpcji.
Na tak¹ gor¹czkê znam tylko jeden skuteczny œrodek rezygnowaæ, poznaæ umiar.

Co uszczêœliwia i czyni bogatym - Phil Bosmans
Jeœli umiesz cieszyæ siê kwiatem,
uœmiechem, zabaw¹ dziecka,
to jesteœ bogatszy i szczêsliwszy
od milionera,który ma wszystko,
co mu siê tylko zamarzy,
a jednak ci¹gle jest nienasycony
i niczym siê nie cieszy,
bo niczym konia na paradzie
pêtaj¹ go wiêzy w³asnego bogactwa.
Nie posiadanie czyni bogatym,
lecz radoœæ.
Nie wa¿ mi³oœci na z³otej wadze !
Nie obliczaj wczeœniej, ile mo¿esz daæ
ani do czego przyda ci siê twoja mi³oœæ.
Nie krêpuj jej !
Mi³oœæ,któr¹ ktoœ mierzy i wa¿y
to nie mi³oœæ, ale wyrachowanie.
Taka mi³oœæ nie daje radoœci,
z tak¹ mi³oœci¹ nigdy nie bêdziesz szczêœliwy.
Co prawda nie ma wojny,
ale i tak rz¹dzi obojêtnoœæ i znudzenie.
Dni mijaj¹ jednostajnie i nudno,
niczym niekoñcz¹ca siê jazda poci¹giem.
W twoim sercu nigdy nie robi siê ciep³o.
Nigdy nie masz ochoty, by skakaæ i œpiewaæ.
Spontaniczna mi³oœæ to coœ fantastycznego.
Spontaniczna mi³oœæ do mê¿a, ¿ony,
do dzieci, do ojca, matki,
do samotnego dziecka na ulicy,
do cierpi¹cego, do kogoœ, kogo odrzucono.
Spontaniczna mi³oœæ to dar,
który zaprowadzi ciê do nieba radoœci.

