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Pokrzywa wspiera witalnoœæ oraz system
kostno-stawowy.
Korzystnie dzia³a na kr¹¿enie naczyniowe.
£agodzi uczucie zmêczonych i ciê¿kich nóg.
Mniszek pobudza trawienie; pomaga
utrzymaæ fizjologiczny odczyn ¿o³¹dka i
komfort trawienia przez dzia³anie
prebiotyczne w uk³adzie jelitowym.
Brzoza wspiera czynnoœæ w¹troby, nerek i
traktu jelitowego. Wp³ywa korzystnie na
trawienie i proces odtruwania organizmu,
przyczynia siê do prawid³owego poziomu
cholesterolu.

Franciszkañski Eliksir
Lekka jak Piórko
Eliksir zawiera mieszaninê ekstraktów zió³.
Siemiê lniane ogranicza ³aknienie. Wywo³uje
uczucie pe³noœci po spo¿ytym posi³ku. Pomaga
ograniczyæ wartoœæ kaloryczn¹ spo¿ytego
posi³ku oraz utrzymaæ prawid³ow¹ czynnoœæ
systemu jelitowego. Mniszek pobudza
trawienie. Przyczynia siê do utrzymania
fizjologicznego zrównowa¿onego odczynu
¿o³¹dka oraz do prawid³owej czynnoœci
w¹troby. Lubczyk wspiera trawienie, w¹trobê
i pracê dróg ¿ó³ciowych. Pomaga utrzymaæ
prawid³owy metabolizm t³uszczów w
organizmie. Skrzyp wspiera czynnoœæ
w¹troby; chroni komórki w¹troby przed
zwi¹zkami toksycznymi. Krwawnik
przyczynia siê do utrzymania prawid³owego
poziomu cholesterolu i kontroli masy cia³a,
wspiera metabolizm t³uszczów. Ketmia jest
Cena - 30 z³ pomocna w stanach zmêczenia. Dodaje
energii, wspiera witalnoœæ.
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Ewangelia wg œw. Jana (14,1-12)
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Niech siê nie trwo¿y serce wasze. Wierzycie w
Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o,
to bym wam powiedzia³. Idê przecie¿ przygotowaæ wam miejsce. A gdy odejdê i
przygotujê wam miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê was do siebie, abyœcie i wy byli
tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogê, dok¹d Ja idê».
Odezwa³ siê do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak wiêc mo¿emy
znaæ drogê?»
Odpowiedzia³ mu Jezus: «Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyœcie Mnie poznali, znalibyœcie i mojego Ojca.
Ale teraz ju¿ Go znacie i zobaczyliœcie».
Rzek³ do Niego Filip: «Panie, poka¿ nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedzia³ mu Jezus: «Filipie, tak d³ugo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
pozna³eœ? Kto Mnie widzi, widzi tak¿e i Ojca. Dlaczego wiêc mówisz: „Poka¿ nam
Ojca”? Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? S³ów tych, które wam
mówiê, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje
tych dzie³. Wierzcie Mi, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Je¿eli zaœ nie – wierzcie
przynajmniej ze wzglêdu na same dzie³a!
Wszystko to jest mo¿liwe tylko dlatego, ¿e Jezus jest jedynym prawdziwym i
najwy¿szym Kap³anem: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J
14,6). Zechcia³ On podzieliæ siê z nami swoim kap³añstwem. Œwiêconych biskupów i
prezbiterów w³¹czy³ w swoj¹ funkcjê G³owy Koœcio³a. Oni reprezentuj¹ Jezusa na ziemi.
A ich powinnoœci¹ jest s³u¿yæ ludowi Bo¿emu tak, jak s³u¿y³ mu sam Zbawiciel.
Pomagaj¹ im œwiêceni diakoni. Zaœ pozostali wierni s¹ w³¹czeni w ca³oœæ Cia³a Koœcio³a
oddaj¹cemu czeœæ Bogu Ojcu, przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym.
Drog¹ w³aœciw¹, wskazan¹ nam przez Jezusa jest zjednoczenie z Ojcem, przez Niego.
Tak jak On jest jedno z Ojcem, tak my mamy byæ jedno z Nim. Wtedy dzia³aæ bêdziemy
jednomyœlnie z Bogiem, czyli zawsze bêdziemy mi³oœci¹. W takim stanie bêdziemy
dokonywaæ dzie³ Jezusa i a nawet wiêkszych.

Trzeba wytrzymaæ - Phil Bosmans
Na najmniejszy ból - œrodek przeciwbólowy,
co wieczór tabletka nasenna,
na przykre myœli - œrodek uspokajaj¹cy.
Jesteœ beznadziejnie rozpieszczony.
Ze wszystkiego robisz problem.
Najmniejszy k³opot - i puszczaj¹ ci nerwy.
Problemy trzeba rozwi¹zywaæ.
Problemy,które zaczynaj¹ nabrzmiewaæ.
Jest jednak mnóstwo takich,
które wi¹¿¹ siê z ¿yciem,
z ma³¿eñstwem,z wychowywaniem,z dorastaniem,
z byciem razem,z prac¹.
Musisz odwa¿nie je przyj¹æ,musisz wytrzymaæ,
dzielnie,bez dyskusji.
Jeœli przed nimi uciekniesz,bêd¹ ciê przeœladowaæ,
bêd¹ ci le¿eæ na w¹trobie.
Nie mo¿esz wykreœliæ krzy¿a z twojego ¿ycia,
nie mo¿esz zrzuciæ tego ciê¿aru.

Przed oczami - Phil Bosmans
Kiedy skar¿¹c siê,poruszasz niebo i ziemiê,
idzie mi coraz gorzej.Czarne myœli o nieszczêœciu
coraz szczelniej zaæmiewaj¹ mój umys³.
Muszê ¿yæ dniem dzisiejszym,pozostawiæ za sob¹ to,
co minê³o - i tak niczego nie mo¿na ju¿ zmieniæ.
Trzeba zostawiæ jedynie maleñk¹ szparkê,przez któr¹
bêdzie mo¿na spojrzeæ na piêkne wspomnienia
i nie myœleæ z trosk¹ o jutrze.

Co jest dziœ w moich rêkach ? Moje zdrowie.
S³oñce na niebie. To,co jem,co pijê.
Dziecko,które siê do mnie uœmiecha.
Kwiaty w domu.
Mo¿e szukam szczêœcia za daleko.
To tak jak z okularami - nie widzê ich,
chocia¿ mam je na nosie. Przed oczami !
.................................
POTRZEBUJESZ MI£OŒCI
Szukasz wygody,relaksu w mi³ej atmosferze.
I zaczynasz kupowaæ,kupowaæ,
bo byæ mo¿e wiêcej masz w portfelu ni¿ w g³owie i w sercu.
Kupujesz stare meble,
ciê¿kie zas³ony i piêkne dywany.
Szukasz wygody: skórzana kanapa,
komplet wypoczynkowy do salonu,
naro¿ny komplet do jadalni.
Wystarczy,¿e naciœniesz guzik i dostajesz wszystko,
czego tylko dusza zapragnie.
Masz w³asny barek, naciskasz guzik,
a ca³y dom nape³nia muzyka.
Biedna ofiaro dobrobytu !
***
Dlaczego nie wygl¹dsz na szczêœliwego ?
Dlaczego tak rzadko siê œmiejesz i jesteœ taki nerwowy ?
Dlaczego mimo tych luksusowych rzeczy
jesteœ nieszczêœliwy i wypalony?
Bo one s¹ martwe, mimo,¿e praktyczne i wygodne.
Mo¿na ich u¿ywaæ,ale one nie potrafi¹ kochaæ.
A to,czego ci trzeba,to mi³oœæ.
Mi³oœci jednak nie mo¿na kupiæ.
Mi³oœæ,za któr¹ p³acisz,przestaje byæ mi³oœci¹.

