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1. ca³kowicie bez nawo¿enia nawozami chemicznymi.
2. Bez stosowania ochrony chemicznej.
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Ewangelia wg œw. Mateusza (13, 1-9)
Owego dnia Jezus wyszed³ z domu i usiad³ nad jeziorem. Wnet zebra³y siê ko³o Niego
t³umy tak wielkie, ¿e wszed³ do ³odzi i usiad³, a ca³y lud sta³ na brzegu. I mówi³ im wiele
w przypowieœciach tymi s³owami: «Oto siewca wyszed³ siaæ. A gdy sia³, jedne ziarna
pad³y na drogê, nadlecia³y ptaki i wydzioba³y je. Inne pad³y na grunt skalisty, gdzie
niewiele mia³y ziemi; i wnet powschodzi³y, bo gleba nie by³a g³êboka. Lecz gdy s³oñce
wzesz³o, przypali³y siê i usch³y, bo nie mia³y korzenia. Inne znowu pad³y miêdzy ciernie,
a ciernie wybuja³y i zag³uszy³y je. Inne wreszcie pad³y na ziemiê ¿yzn¹ i plon wyda³y,
jedno stokrotny, drugie szeœædziesiêciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj s³ucha!»
Oto Jezus obserwuje ¿ycie zwyk³ych ludzi, prostych rolników, zapewne mówi
w³aœnie do takich. Wykorzystuje codziennoœæ do pokazania zwyk³oœci obecnoœci Boga.
Znaczy to, ¿e ju¿ codzienne zwyk³e prace wystêpuj¹ jako pomoce do poznania Boga, bo
dla wierz¹cego wszystko prowadzi do Boga, potrafi u¿yæ dos³ownie wszystkiego, ¿eby
myœleæ o Bogu.
Tak wiêc Jezus wyjaœnia prawdy Bo¿e siêgaj¹c do ¿ycia swoich s³uchaczy. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e „profiluje przekaz” ze wzglêdu na odbiorcê: inaczej mówi do pasterzy,
inaczej do rybaków, a jeszcze inaczej do faryzeuszów i uczonych w Prawie. Taki zabieg
mia³ skutkowaæ zjednoczeniem siê s³uchaczy z treœci¹, bowiem s³uchaj¹c o sobie i o
swoich sprawach mo¿na bardziej otworzyæ siê na prawdê Bo¿¹. Powszechnie wiadomo,
¿e inaczej s³ucha siê kogoœ mówi¹cego nawet m¹drze, ale „ponad g³owami”, a inaczej
kogoœ celuj¹cego bezpoœrednio w serce. W drugim przypadku s³owo zabiera siê ze sob¹ i
s³ucha siê go wewn¹trz siebie. Treœci przez nie niesione mo¿na odtwarzaæ, przypominaæ
sobie, wyobra¿aæ i – co najwa¿niejsze – próbowaæ ¿yæ wed³ug nich.
Jak zareagowa³em na przypowieœæ o siewcy? Gdzie zacz¹³em myœleæ o sobie i o tym
jak¹ gleb¹ jestem? Noœmy s³owo w sercu. Pytajmy Go o to. Przynieœmy je do koœcio³a na
liturgiê. To samo S³owo – Chrystus, wyjaœni nam je ponownie. Miejmy ka¿dego dnia
jakieœ s³owo w sobie. Przypominajmy je sobie i chêtnie rozwa¿ajmy. Odpowiadajmy
ci¹gle na pytanie: Gdyby przyszed³ do mnie ktoœ i zapyta³ co oznacza to, co czytam; jak
dana treœæ do mnie przemawia – co bym odpowiedzia³?

IdŸ do lasu - Phil Bosmans
Nogê na gaz i dalej, szybciej ?
Zatrzymaj siê,wysi¹dŸ z samochodu!
IdŸ do lasu!
Papieros za papierosem, piwo, przemys³, ha³as?
WyjdŸ na powietrze, zanim ca³kiem siê zaczadzisz, zadymisz.
IdŸ do lasu!
Kalendarz pe³en terminów, wyœcig z jednego spotkania na drugie ?
IdŸ do lasu!
Jesteœ zmêczony ¿yciem, zamkniêty w ciasnym œwiecie
zbêdnych, nikomu niepotrzebnych rzeczy ?
IdŸ do lasu!
Tam jest wiosna. Kwiaty czekaj¹ na ciebie.
Cudowne drzewa, które milcz¹c, ¿ywi¹ siê cisz¹ i sokami,
kr¹¿¹cymi a¿ po koñce ga³¹zek. Tam ptaki zaœpiewaj¹ dla ciebie.
Gdzie ich pos³uchasz ? Tu jest spokój, niewypowiedziany pokój.
Chcesz intensywnie ¿yæ ?
Intensywne ¿ycie to nie wyœcig co dzieñ, nagonka,
ci¹g³y nacisk, setki ci¹¿¹cych rzeczy.
Chcesz wszystko wiedzieæ, wszystko zabraæ,
we wszystkim braæ udzia³,wszystko przetrawiæ chcesz dostaæ niestrawnoœci ¿o³¹dka ?
IdŸ do lasu! Po³ó¿ siê pod drzewem, w³ó¿ do ust trawkê
i rozkoszuj siê s³odkim nieróbstwem.
Przyjd¹ ci wtedy do g³owy najlepsze myœli,
najpiêkniejsze marzenia.
Znikn¹ wszystkie problemy,
które zostawi³eœ w czterech œcianach.
IdŸ do lasu!
Rozjaœni ci siê w g³owie, uspokoi siê dusza i serce.
Powiesz do mnie: "¯ebym móg³ tak zrobiæ! ".
A ja ci na to odpowiem: " Przecie¿ ju¿ jesteœ w drodze! ".

Komputer nie liczy sercem - Phil Bosmans
Byæ cz³owiekiem, dobrym cz³owiekiem to najwa¿niejsze na œwiecie. Ale kogo to obchodzi ?
Bycie dobrym wi¹¿e siê z paroma rzeczami z prostot¹, przyjazn¹ i dobrowoln¹ gotowoœci¹ do s³u¿enia,
z " z zapominaniem o sobie ". Ale komu to potrzebne ?
Takie rzeczy nigdy nie by³y w modzie.
To nie jest w naszym guœcie.
Tu i ówdzie rozbrzmiewa g³oœne nawo³ywanie
o powstanie nowego spo³eczeñstwa,
odnowionego œwiata, rzadko zaœ s³yszy siê coœ o niezbêdnych podstawach.
Dlatego mowy o odnowie spo³eczeñstwa i reformie
struktur pozostaj¹ tylko na papierze.
Przestaj¹ byæ wiarygodne, a ludzie na co dzieñ o tym nie myœl¹.
Wielki œwiat zauwa¿a jedynie wielkie sprawy, rzeczy,
które rzucaj¹ siê w oczy, a we wspó³czesnej skali wartoœci
zajmuj¹ najwa¿niejsz¹ pozycje - kariera, uznanie, maj¹tek.
Komu potrzebna twoja dobroæ, prostota, gotowoœæ do pomocy ?
Licz¹ siê tylko zdane egzaminy i dyplomy, twoje tytu³y, ambicje, funkcje.
Na czasie jest naukowo - techniczna umiejêtnoœæ
przystosowania siê i odnoszenia sukcesów.
Nie licz¹ siê ju¿ ludzkie uczucia, takie jak wspó³czucie,
zrozumienie, troska i uwaga poœwiêcona innym.
To zagro¿enie,jakie na nas czyha w skrupulatnie
zorganizowanym i doskonale administrowanym spo³eczeñstwie.
Komputer nie liczy sercem.
Czy inaczej by³oby mo¿liwe, ¿eby na œwiecie by³o tyle przeraŸliwej nêdzy ?
Dobrzy ludzie nie maj¹ ¿adnej w³adzy.
W³adzê i prawo decydowania dzier¿¹ wielcy tego œwiata, którzy nadal
postêpuj¹ tak, jakby ziemskie dobra nale¿a³y tylko do nich.
Nie daj siê zniechêciæ. B¹dŸ dobrym cz³owiekiem, bardzo dobrym !
Wtedy cz¹stka œwiata, na której ¿yjesz i pracujesz, tak¿e stanie siê lepsza.

