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Grin Tuss syrop na kaszel dla dzieci
Formu³a Grintuss Pediatric
zosta³a specjalnie
opracowana dla dzieci powy¿ej 1. roku ¿ycia.
W przypadku dzieci istotne jest modulowanie kaszlu
za pomoc¹ dzia³ania ochronnego na b³onê œluzow¹.
Dziêki swoim w³aœciwoœciom Grintuss Pediatric
szybko ³agodzi kaszel wystêpuj¹cy zarówno w dzieñ,
jak i w nocy, szczególnie czêsty u dzieci.
Grintuss Pediatric jest preparatem przygotowanym ze
sk³adników pochodz¹cych z upraw ekologicznych i
mo¿e byæ stosowany równie¿ u dzieci z celiaki¹.
Cena - 30 z³

Cena - 30 z³

Grin Tuss adult - syrop na kaszel suchy i
mokry Sk³ad:
Miód*, kompleks molekularny ¿ywic,
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.
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Ewangelia wg œw. £ukasza (21, 5-19)
Gdy niektórzy mówili o œwi¹tyni, ¿e jest przyozdobiona piêknymi kamieniami i darami,
Jezus powiedzia³: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieñ na
kamieniu, który by nie by³ zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nast¹pi? I jaki bêdzie znak, gdy to siê dziaæ
zacznie?» Jezus odpowiedzia³: «Strze¿cie siê, ¿eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹ mówiæ: „To ja jestem” oraz: „Nadszed³ czas”. Nie
pod¹¿ajcie za nimi! I nie trwó¿cie siê, gdy pos³yszycie o wojnach i przewrotach. To
najpierw „musi siê staæ”, ale nie zaraz nast¹pi koniec».
Wtedy mówi³ do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw
królestwu. Wyst¹pi¹ silne trzêsienia ziemi, a miejscami g³ód i zaraza; uka¿¹ siê straszne
zjawiska i wielkie znaki na niebie.Lecz przed tym wszystkim podnios¹ na was rêce i
bêd¹ was przeœladowaæ. Wydadz¹ was do synagog i do wiêzieñ oraz z powodu mojego
imienia wlec was bêd¹ przed królów i namiestników. Bêdzie to dla was sposobnoœæ do
sk³adania œwiadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyœlaæ naprzód swej obrony.
Ja bowiem dam wam wymowê i m¹droœæ, której ¿aden z waszych przeœladowców nie
bêdzie móg³ siê oprzeæ ani sprzeciwiæ.
A wydawaæ was bêd¹ nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o
œmieræ przyprawi¹. I z powodu mojego imienia bêdziecie w nienawiœci u wszystkich. Ale
w³os z g³owy wam nie spadnie. Przez swoj¹ wytrwa³oœæ ocalicie wasze ¿ycie».
Bóg Ju¿ od pierwszych s³ów pierwszego czytania brzmi dobra nowina. Bóg nie
oszukuje nas tanimi chwytami i g³askaniem, jakoby „wszystko by³o dobrze” w
rozumieniu sielanki. Nie, Jezus mówi wprost o s¹dzie, karze i przeœladowaniach. Mówi o
koñcu œwiata. Jak siê do tego odnieœæ?
Mamy byæ gotowi na to, ¿eby w czasie gdy to siê dziaæ zacznie zostawiæ wszystko,
wyci¹gn¹æ rêce i wo³aæ marana tha! Daæ siê wzi¹æ Bogu na rêce, jak dziecko zabierane
spoœród ulubionych zabawek, podnoszone przez tatê i brane na rêce. Nie licz¹ siê dla
niego wszystkie rzeczy, bo skupia ca³¹ swoj¹ dzieciêc¹ mi³oœæ na tym, który je podnosi.
Œw. Pawe³ zachêca nas do „robienia swojego”: „Ze spokojem w³asny chleb jedzcie”.
To znaczy, spokojnie czyñcie swoje powinnoœci. Spokojny jednak mo¿e byæ tylko ten, kto
wie, ¿e nie przekracza prawa.
Niech liturgia s³owa w swej treœci zmotywuje nas do nawrócenia. Co byœ zmieni³
wiedz¹c, ¿e masz jeszcze kilka godzin ¿ycia?

Kwiatki œwiêtego Antoniego z Padwy
Cud mówi¹cego noworodka

B³ogos³awieñstwo starego cz³owieka- Phil Bosmans
Gdy widzê tylu starych ludzi chcia³bym,
by mogli doœwiadczyæ wiele przyjaŸni i serca
wymawiaæ s³owa “B³ogos³awieñstwa starego cz³owieka”:
B³ogos³awieni ci, którzy rozumiej¹, ¿e moje nogi ju¿
nie mog¹ dobrze chodziæ, a rêce sta³y siê dr¿¹ce.
B³ogos³awieni ci, którzy pojmuj¹, ¿e Ÿle s³yszê
i staraj¹ siê mówiæ g³oœno i wyraŸnie.
B³ogos³awieni ci, którzy wiedz¹, ¿e moje oczy ju¿ niewiele
widz¹ i ¿e nie wszystko od razu do mnie dociera.

¯y³ w Ferrarze szlachetny rycerz, który mia³ bardzo piêkn¹ ¿onê. Cz³owiek
ten by³ jednak szalenie zazdrosny. Gdy ¿ona zasz³a w ci¹¿ê, zazdroœæ sk³oni³a go
do podejrzeñ, ¿e dziecko jest owocem cudzo³óstwa. ¯ona stara³a siê uspokoiæ
mê¿a, lecz rycerza coraz bardziej drêczy³y w¹tpliwoœci. Gdy nadesz³a chwila
rozwi¹zania i urodzi³ siê syn o ciemnej karnacji, utwierdzi³ siê w przekonaniu,
¿e jest to syn ciemnoskórego Maura, który by³ u niego na s³u¿bie. Ci¹g³e i
okrutne sceny zazdroœci i znies³awiaj¹ce oskar¿enia sprawia³y szlachetnej
kobiecie wielkie cierpienie.
Pewnego razu jednak Antoni spotka³ dwoje ma³¿onków, gdy wraz z
krewnymi i przyjació³mi szli do koœcio³a, aby ochrzciæ nowonarodzone dziecko.
Antoni, który zna³ ca³y dramat zazdroœci, zbli¿y³ siê do dziecka, pog³aska³ je,
wzi¹³ w ramiona i poprosi³, aby wobec wszystkich powiedzia³o, kto jest jego
ojcem. Dziecko maj¹ce zaledwie kilka dni, odwróci³o siê i wskazuj¹c r¹czk¹
tatusia, powiedzia³o: "On jest moim ojcem". Sytuacja wywo³a³a zdumienie
wszystkich obecnych oraz szczery ¿al zazdrosnego mê¿a, który prosi³ o
przebaczenie Boga i spotwarzan¹ ma³¿onkê. Od tego te¿ dnia ¿yli z sob¹ w
doskona³ej harmonii.

B³ogos³awieni ci, którzy nie z³orzecz¹, gdy coœ rozlejê,
przewrócê upuszczê.
B³ogos³awieni ci, którzy pomagaj¹ mi znaleŸæ moje rzeczy,
bo nie wiem ju¿, gdzie je po³o¿y³em.
B³ogos³awieni ci, którzy uœmiechaj¹ siê do mnie
i rozmawiaj¹ ze mn¹.
B³ogos³awieni ci, którzy mnie s³uchaj¹,
gdy opowiadam o przesz³oœci.
B³ogos³awieni ci, którzy koj¹ mój ból.
B³ogos³awieni ci, którzy pozwalaj¹ mi odczuæ,
¿e jestem kochany i traktuj¹ mnie przyjaŸnie.
B³ogos³awieni ci, którzy u³atwiaj¹ mi drogê do wiecznoœci.
B³ogos³awieni ci, którzy s¹ dla mnie dobrzy
i dziêki temu pozwalaj¹ mi myœleæ o dobrym Bogu.
Gdy znajdê siê kiedyœ u Boga, te¿ na pewno
o nich pomyœlê.

