
Msza œw.
NIEDZIELA:
8.00,10.00,12.00,16.30

     Ewangelia wed³ug œw. Mateusza  (4, 1-11)

       Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy poœci³ 
ju¿ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, poczu³ w koñcu g³ód. Wtedy przyst¹pi³ kusiciel i 
rzek³ do Niego: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz, ¿eby te kamienie sta³y siê 
chlebem». Lecz On mu odpar³: «Napisane jest: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale 
ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych”».
     Wtedy wzi¹³ Go diabe³ do Miasta Œwiêtego, postawi³ na szczycie naro¿nika œwi¹tyni i 
rzek³ Mu: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê w dó³, napisane jest bowiem: „Anio³om 
swoim da rozkaz co do ciebie, a na rêkach nosiæ ciê bêd¹, byœ przypadkiem nie urazi³ 
swej nogi o kamieñ”».
      Odrzek³ mu Jezus: «Ale napisane jest tak¿e: „Nie bêdziesz wystawia³ na próbê 
Pana, Boga swego”».
       Jeszcze raz wzi¹³ Go diabe³ na bardzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu wszystkie 
królestwa œwiata oraz ich przepych i rzek³ do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeœli 
upadniesz i oddasz mi pok³on». Na to odrzek³ mu Jezus: «IdŸ precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu 
s³u¿yæ bêdziesz”».
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Msza œw.
Dni powszednie:
7.30,18.30

     Najwiêkszym sukcesem diab³a jest to, ¿e uznaje siê, i¿ go nie ma. To powiedzenie 
s³yszane wielokrotnie, tyle samo razy oznajmia prawdê o tym jak niebezpieczne jest dla 
cz³owieka samodecydowanie o tym co dobre a co z³e. Odrzucenie istnienia „g³ównego 
sprawcy grzechu” ma kolosalne skutki dla ¿ycia ludzi stworzonych na obraz i 
podobieñstwo dobrego Boga. Natomiast uznanie istnienia szatana staje siê pocz¹tkiem 
refleksji, a czêsto i nawrócenia.
   Œwiêty Pawe³ opisuje sposób pojawienia siê grzechu na œwiecie i sposób jego 
zg³adzenia. Koncepcja Adama i Nowego Adama – Chrystusa jest dla niego prawd¹ tak 
pewn¹, jak doœwiadczenie osobistego nawrócenia. Aposto³ g³osi prosto z serca, ¿e 
zbawienie jest mo¿liwe i ¿e jest nim Jezus Chrystus. Wiara w Syna Bo¿ego: oto zadanie 
dla nas z drugiego czytania.
     Chrystus dopuszcza na siebie kuszenie szatana i rozprawia siê z nim w potrójnej 
próbie podchwycenia Go na egoizmie. Jezus mocno opiera siê na Ojcu i nie dopuszcza 
uleg³oœci diab³u. Ten siêga po najprostsze powody wabi¹ce cz³owieka do grzechu: 
pazernoœæ, niepos³uszeñstwo, pycha. Pe³ne zaufanie Bogu, pomimo pozorów dobra 
oferowanych w ³atwy sposób drog¹ grzechu: oto zadanie dla nas z Ewangelii.
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BALSAM JEROZOLIMSKI FORTE 
to unikalna receptura sk³adaj¹ca siê z jedenastu 
dobranych zió³ wzbogaconych kwasem L-
askorbinowym. 
W³aœciwoœci najwa¿niejszych sk³adników preparatu:
* Balsamowiec mirry – dzia³a przeciwbólowo i 
przeciwzapalnie,
* Czarny bez – tradycyjnie stosowany jako œrodek 
napotny,
* Porost islandzki – nawil¿a i os³ania b³onê œluzow¹,
* Dziewanna – dzia³a wykrztuœnie,
* Rumianek – dzia³a przeciwzapalnie,
* Lipa – u³atwia odkrztuszanie,
* Tymianek – ³agodzi kaszel,
* Melisa – wspomaga odpornoœæ,
* P¹ki sosny – u³atwia oddychanie,
* Podbia³ – ³agodzi górne drogi oddechowe,

Cena - 30 z³

Cena - 30 z³

BALSAM JEROZOLIMSKI® DLA DZIECI
Sk³adniki zawarte w preparacie wspieraj¹ w³aœciwe 
funkcjonowanie uk³adu oddechowego i odpornoœ-
ciowego, ³agodz¹ podra¿nione gard³o, krtañ oraz struny 
g³osowe, u³atwiaj¹c odksztuszanie.

W³aœciwoœci najwa¿niejszych sk³adników preparatu:
Czarny bez – pomaga ³agodziæ przeziêbienie i kaszel, 
Prawoœlaz – wp³ywa korzystnie na gard³o 
Lipa – wspiera funkcjonowanie uk³adu oddechowego  i 
immunologicznego,  u³atwia odksztuszanie,
Porost islandzki -  tworzy ochronn¹ pow³okê na b³onie 
œluzowej gard³a o w³aœciwoœciach nawil¿aj¹cych 
Tymianek – pomaga utrzymaæ w zdrowiu górne drogi 
oddechowe, wspiera uk³ad odpornoœciowy. posiada 
w³aœciwoœci antyoksydacyjne, Dziewanna – wp³ywa 
³agodz¹co na drogi oddechowe i wspomaga naturaln¹ 
odpornoœæ organizmu,
Dla dzieci powy¿ej 3. roku ¿ycia i doros³ych.
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Opowiadania dla ducha - Bruno Ferrero

Bajka o uczuciach

Dawno, dawno temu, na oceanie istnia³a wyspa, któr¹ zamieszkiwa³y

emocje, uczucia oraz ludzkie cechy - takie jak: dobry humor, smutek, m¹droœæ,

duma;  a wszystkich razem ³¹czy³a mi³oœæ.

Pewnego dnia mieszkañcy wyspy dowiedzieli siê, ¿e nied³ugo wyspa

zatonie.

Przygotowali swoje statki do wyp³yniêcia w morze, aby na zawsze opuœciæ wyspê.

Tylko mi³oœæ postanowi³a poczekaæ do ostatniej chwili.

Gdy pozosta³ jedynie maleñki skrawek l¹du - mi³oœæ poprosi³a o pomoc.

Pierwsze podp³ynê³o bogactwo na swoim luksusowym jachcie. Mi³oœæ zapyta³a:

- Bogactwo, czy mo¿esz mnie uratowaæ ?

Niestety nie. Pok³ad mam pe³en z³ota, srebra i innych kosztownoœci.

Nie ma tam ju¿ miejsca dla ciebie. -  Odpowiedzia³o Bogactwo.

Druga podp³ynê³a Duma swoim ogromnym czteromasztowcem.

- Dumo, zabierz mnie ze sob¹ ! - poprosi³a Mi³oœæ. Niestety nie mogê ciê wzi¹æ! 

Na moim statku wszystko jest uporz¹dkowane, a ty mog³abyœ mi to popsuæ... -

odpowiedzia³a Duma i z dum¹ podnios³a piêkne ¿agle.

Na zbutwia³ej ³ódce podp³yn¹³ Smutek.

- Smutku, zabierz mnie ze sob¹ ! - poprosi³a Mi³oœæ, Och, Mi³oœæ, ja jestem tak

strasznie smutny, ¿e chcê pozostaæ sam. 

- Odrzek³ Smutek i smutnie powios³owa³ w dal.

Dobry humor przep³yn¹³ obok Mi³oœci nie zauwa¿aj¹c jej, bo by³ tak rozbawiony,

¿e nie us³ysza³ nawet wo³ania o pomoc.

Wydawa³o siê, ¿e Mi³oœæ zginie na zawsze w g³êbiach oceanu...

Nagle Mi³oœæ us³ysza³a: - ChodŸ! Zabiorê ciê ze sob¹ ! - powiedzia³ nieznajomy

starzec. Mi³oœæ by³a tak szczêœliwa i wdziêczna za uratowanie ¿ycia,

¿e zapomnia³a zapytaæ kim jest jej wybawca.

Mi³oœæ bardzo chcia³a siê dowiedzieæ kim jest ten tajemniczy starzec.

Zwróci³a siê o poradê do Wiedzy.

- Powiedz mi proszê, kto mnie uratowa³ ?

- To by³ Czas. - Odpowiedzia³a Wiedza.

- Czas ? - zdziwi³a siê Mi³oœæ. - Dlaczego Czas mi pomóg³ ?

- Tylko Czas rozumie, jak wa¿nym uczuciem w ¿yciu ka¿dego cz³owieka jest

Mi³oœæ.

- Odrzek³a Wiedza.

Przeobra¿ony wewnêtrznie - Phil Bosmans

Jesteœ zmêczony i bez radoœci?

Da³eœ siê przygnieœæ 

licznym k³opotom i trudnoœciom,

 tak ¿e uciek³a z ciebie ca³a energia, 

zapa³, chêæ ¿ycia?

Czy¿by nie zale¿a³o ci ju¿ specjalnie na ¿yciu,

czy¿by ca³a radoœæ ulecia³a 

z powodu g³êbokich ran w twoim sercu?

Nie traktuj tego a¿ tak powa¿nie,

spróbuj znów wzi¹æ siê w garœæ!

Nie za pomoc¹ alkoholu i œrodków odurzaj¹cych,

które tylko potêguj¹ ból.

Poszukuj w spokoju œwiat³a, prawdy, pokoju.

Poszukuj Boga. Jeœli bêdziesz Go szukaæ, 

wszystko bêdzie dobrze.

Ka¿dego wieczora opró¿niaj swoj¹ g³owê,

tak jakbyœ musia³ wykonywaæ codzienne obowi¹zki.

Wyrzuæ wszystkie czarne myœli,

wszlk¹ zgorzknia³oœæ, wszelki pesymizm,

I poproœ Boga, by w ciszy nocy

przeobrazi³ ciê wewnêtrznie, 

by nape³ni³ ciê now¹ energi¹, 

optymizmem I ochot¹ do¿ycia.

I zdziwisz siê, ¿e wkrótce znów bêdziesz siê 

rano budziæ jako nowy cz³owiek.
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