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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 (10,1-10)
Jezus powiedzia³: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto nie wchodzi do
owczarni przez bramê, ale wdziera siê inn¹ drog¹, ten jest z³odziejem i rozbójnikiem.
Kto jednak wchodzi przez bramê, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odŸwierny, a owce
s³uchaj¹ jego g³osu; wo³a on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaœ postêpuj¹ za nim, poniewa¿ g³os jego znaj¹.
Natomiast za obcym nie pójd¹, lecz bêd¹ uciekaæ od niego, bo nie znaj¹ g³osu obcych».
Tê przypowieœæ opowiedzia³ im Jezus, lecz oni nie pojêli znaczenia tego, co im mówi³.
Powtórnie wiêc powiedzia³ do nich Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Ja
jestem bram¹ owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mn¹, s¹ z³odziejami i
rozbójnikami, a nie pos³ucha³y ich owce. Ja jestem bram¹. Je¿eli ktoœ wejdzie przeze
Mnie, bêdzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Z³odziej przychodzi
tylko po to, aby kraœæ, zabijaæ i niszczyæ. Ja przyszed³em po to, aby owce mia³y ¿ycie, i
Chrystus sam przeszed³ drogê, do której Bóg zaprosi³ ka¿dego cz³owieka – osi¹gn¹³ jej
cel zasiadaj¹c po prawicy Ojca. Owa droga wiod³a przez cierpienie nie do pokonania, a
by³ nim grzech, który uniemo¿liwia³ dojœcie do Boga. W konsekwencji ¿aden z ludzi nie
móg³ przebyæ tej drogi. Zbawiciel, niczym ratownik w korytarzu pe³nym p³omieni,
przeszed³ przez gehennê Mêki i œmierci, gdzie dozna³ œmiertelnych ran. Ostatecznie
powróci³ do ¿ycia i usun¹³ wszelk¹ przeszkodê na drodze do Boga. Wróci³ do nas jako
pewna: droga, prawda i ¿ycie. Odt¹d wejœcie do wiecznoœci jest otwarte i wiedzie tylko
przez Niego.
Dlatego œw. Piotr nawo³uje swoich s³uchaczy w dniu Piêædziesi¹tnicy, aby poszli za
Jezusem. Czyli przyjêli prawdê o Nim i o sobie, przyjêli chrzest w³¹czaj¹cy ich w
Chrystusa i pod Jego imieniem, niczym wojsko pod chor¹gwi¹ króla, szli ku spotkaniu z
Bogiem w wiecznoœci.
Droga chrzeœcijañstwa nie jest mo¿liwa do przejœcia ludzkimi wysi³kami. Dlatego Bóg
w chrzcie œwiêtym udziela cz³owiekowi swojego Ducha Œwiêtego. On pomaga dobieraæ
œrodki na ka¿d¹ okolicznoœæ ¿ycia i wybiera zawsze te, które w sposób pewny prowadz¹
do Boga. Namaszczony Duchem Œwiêtym Jezus zosta³ przedstawiony w Pierwszym
Liœcie œw. Piotra, jako wzór do postêpowania za Nim. Oto jawi siê Pasterz-wzór.

W rytmie morza - Phil Bosmans
Dziwne,niepojête ludzkie ¿ycie.
Rok za rokiem,dzieñ za dniem przechodzisz obok ludzi i rzeczy.
S¹ dni,gdy œwieci s³oñce i nie wiesz,dlaczego tak jest.
Jesteœ szczêœliwy. Widzisz dobre i piêkne strony ¿ycia,
œmiejesz siê,jesteœ wdziêczny, móg³byœ skakaæ z radoœci.
Praca idzie ci jak z p³atka. Wszyscy s¹ uprzejmi - i nie wiesz,dlaczego.
Mo¿e siê wyspa³eœ, mo¿e spotka³eœ dobrego cz³owieka
i czujesz siê rozumiany,bezpieczny.
Myœlisz : " Ju¿ zawsze tak bêdzie ", ogarnia ciê taka b³ogoœæ i radoœæ.
Ale nagle wszystko siê zmienia. Jakby chmury przys³oni³y s³oñce.
Nachodzi ciê smutek,bez powodu.
Znowu wszystko widzisz w czarnych kolorach.
Wydaje ci siê,¿e nikt ciê nie lubi.
W b³ahostkach szukasz powodu
do skarg,narzekania,do zazdroœci,pretensji.
Myœlisz : " Ju¿ zawsze tak bêdzie,
to siê nigdy nie zmieni ". I nie wiesz,dlaczego tak jest.
Mo¿e jesteœ zmêczony. Nie wiesz o tym.
Dlaczego tak musi byæ? Bo cz³owiek jest cz¹stk¹ natury,
z jej wiosn¹,jesieni¹, z ciep³em lata, z ch³odem zimy.
Cz³owiek ¿yje w rytmie morza :
przyp³yw,odp³yw. Nasz byt to ci¹g³e powtarzanie,
to ¿ycie i umieranie.
Kiedy to zrozumiesz, bêdziesz ¿y³ odwa¿nie,z ufnoœci¹,
bo bêdziesz wiedzia³, ¿e po ka¿dej nocy nastêpuje poranek.
Kiedy siê z tym pogodzisz,kiedy to zaakceptujesz,
te przyp³ywy i odp³ywy pomog¹ ci dotrzeæ do sensu ¿ycia, do radoœci.

¯ycie jest jak loteria - Phil Bosmans
¯ycie jest jak loteria - myœli wielu ludzi.
Gdyby tylko mogli wyci¹gn¹æ szczêœliwy los.
S¹ o tym przekonani.S¹siad,ten to dopiero szczêœciarz !
Czêœciej ma powody do radoœci, jego los jest o wiele lepszy.
Tak bardzo jednak ludzie od siebie siê nie ró¿ni¹.
Jeden mo¿e sobie pozwoliæ na kilka ozdóbek
wiêcej ni¿ drugi. Ró¿nica polega na tym jak siebie widz¹,
jak siebie traktuj¹. A to ju¿ zale¿y od nich.
Spotka³em wielu ludzi,ka¿dy z nich by³ inny.
S³ucha³em ich najskrytszych tajemnic.
Nikt nie wyci¹gn¹³ szczêœliwego losu,
doskona³ego,idealnego szczêœcia.
Wszystkich kiedyœ spotka³o nieszczêœcie,
wszyscy nieœli ciê¿ar, bywali zranieni,
Wierz¹cy nazywaj¹ to "niesieniem krzy¿a".
Inni dodaj¹ : " Nie mam szczêœcia".
Niektórzy mimo nieszczêœæ uwa¿ali siê za szczêœliwych,
radosnych.Inni za³amywali siê,kiedy im by³o ciê¿ko,
kiedy coœ im nie wychodzi³o,nie udawa³o siê.
Czêsto robili to samo, a wychodzi³o im zupe³nie coœ innego.
¯ycie jest jak loteria - ale my sami mo¿emy w nim wiele zdzia³aæ.
Panie, uwolnij mnie od moich sukcesów,
którym siê podporz¹dkowa³em, a które zabieraj¹ mi zdrowie.
Uwolnij mnie od iluzji, które mnie wypaczy³y i czyni¹ mnie tak ma³ym.
Uwolnij mnie od ¿¹dzy posiadania,
która mnie oszuka³a i sprawia,¿e jestem nikczemny.
Panie, uwolnij mnie od uzale¿nieñ od rzeczy,
które przecie¿ mi nie wystarcz¹,
a jedynie podsycaj¹ mój wilczy nienasycony g³ód.

