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PISEMKO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY NAZARETAOSKIEJ, wrzesieo 2011(28)

„Drodzy młodzi przyjaciele z Polski! To nasze modlitewne czuwanie przenika
obecność Chrystusa. Pewni Jego miłości zbliżcie się do Niego płomieniem waszej
wiary. On was napełni swoim życiem.

Budujcie wasze życie na Chrystusie

i Jego Ewangelii. Z serca wam błogosławię”.
Papież Benedykt XVI, Cuatro Vientos, 20 sierpnia 2011
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Kochani !
Witajcie w nowym roku duszpasterskim. To już naprawdę koniec
wakacji. Ostatni pielgrzymi wrócili już z Madrytu, jeszcze tylko
studenci zbierają okruszyny ciepła ze słonecznych dni, a reszta –
patrząc wstecz ma w oczach dużo blasku…
Benedykt XVI niesamowicie wyraził swoje wrażenia o XXVI Światowych Dniach
Młodzieży:
„Prawdziwa KASKADA ŚWIATŁA – doświadczenie braterstwa, spotkania z Panem, dzielenie
się i wzrastanie w wierze… Obraz „kaskady światła” pobudza naszą wyobraźnię do zobaczenia
rwącego wodospadu, który pokonuje progi życia z entuzjazmem i wewnętrzną mocą, odwagą i
płynie szybkim nurtem do celu…
W tegoroczną kaskadę światła wpisują się wszystkie religijne wydarzenia, które
porywały nas na spotkania z Panem i budziły do żywej wiary. Były wśród nich nasze
nazaretańskie FORA (5. Forum DMMN i 8.Forum DMN) oraz turnusy DMN-u : w
Zakopanem, w Brynicy. Działo się dużo i chwała Panu za każdy zachwyt Jego miłością i
cudami. Razem z Papieżem chcemy wielbić Boga:
„Dziękuję Bogu za ten cenny dar, który daje nadzieje na przyszłość Kościoła: Młodzi z silnym
i szczerym pragnieniem zakorzenienia swego życia w Chrystusie, mocnego trwania w wierze,
wspólnego kroczenia w Kościele…”
Zapraszamy Was Młodzi z Nazaretu do wspólnego kroczenia w Kościele z Biblią
w ręku, z nowym „Youcat” i poczujcie się jak w domu. „Kościół naszym domem” – to
horyzont następnego roku i hasło dla duchowego wzrastania. Dla ludzi Nazaretu to czas bogaty
w nowe propozycje, już dziś poczujcie się zaproszeni… a na nową codzienność - nazaretańską
i wcale nie szarą – życzymy Wam radości i nadziei i szaleństwa Bożego na ścieżkach Waszej
młodości.
- z modlitwa i zaproszeniem – Redakcja.
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W dniach 4-8 lipca 2011 w warszawskim Nazarecie odbyło się 5.Forum Młodszej Młodzieży
Nazaretańskiej. Hasłem wiodącym nas przez karty Ewangelii według św. Mateusza był zachwyt Jezusem Bogiem i Człowiekiem. Jak można nie zachwycić się klimatem Nazaretu i więzami rodzinnymi czytając
rodowód Jezusa. Jak można
nie

zauważyć, że gwarantem
naszych domów są Boże przykazania i bardzo wymagające Błogosławieństwa. Jak się nie dać wyrwać z
monotonnej codzienności niezwykłym cudom i prostym przypowieściom. Jak się nie poczuć świadkiem Jezusa
z Nazaretu doświadczając Jego działania..
Mamy wielką nadzieję, że tych 5 dni wystarczyło, aby 80 bardzo młodych chrześcijan doświadczyło
zachwytu Jezusem i w myśl hymnu: ruszyło na swoje drogi wzrastania krok w krok za Jezusem.
Niezwykle dynamiczny plan dni umożliwił wszystkim aktywny udział w Forum. Były to konferencje, Msze
święte, modlitwy, adoracje, spotkania w grupach dzielenia, warsztaty, rozgrzewki sportowe i mecze,
fantastyczne śpiewanie, wyprawy i zwiedzanie oraz pogodne wieczory.
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Wielką

Ekipa prowadząca
łaską dla nas była radosna i
przyjazna atmosfera, która stała się znakiem Bożego
błogosławieństwa. Dobrze nam było razem – jak w domu i jak w
Nazarecie.
Służyli nam ofiarnie: ks. Radek Chałupniak i diakon Artur Józwa oraz animatorzy. Wielką pomocą okazały się
Panie i Katecheci z Kobylina
i Cielądza.
s. Joela

W dniach 10-14 lipca 2011 roku żdżarski Nazaret staną otworem dla 100 starszej
młodzieży. Już 8 raz odbywało się Forum Młodzieży Nazaretańskiej. Hasło tegorocznego święta młodych w
Nazarecie – na pierwszy rzut oka odbiegało od myśli wiodącej z papieskiego Listu do Młodych na Światowe
Dni Młodych w Madrycie ( „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze.”). Postanowiliśmy
zwrócić większą uwagę na fundament naszej wiary i jej korzenie, aby potem dochodzić do ugruntowania i
umocnienia postaw zgodnych z jej zasadami. Z pomocą przyszedł Kościół, który w tym roku rozważa
Ewangelię według św. Mateusza- „Zachwyć się Jezusem razem z Mateuszem” – Ufamy, że tego zachwytu było
bardzo dużo. Każdy uczestnik został zaproszony do tego, aby wyjść z komory swojej teraźniejszości i otworzyć
serce na spotkanie z Jezusem i z innymi.
Pierwszy dzień zaprowadził nas do rodzinnych domów, nasze korzenie zostały omodlone na szlaku
pielgrzymki do Roszkowej Woli, gdzie sięgają „korzenie” bł. Franciszki Siedliskiej.
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Drugiego dnia próbowaliśmy przyłożyć do swojego życia Błogosławieństwa – niezwykle trudne, ale konieczne
w drodze do nieba. Tego dnia były warsztaty,które pozwoliły odkryć ukryte w nas talenty. (muzyczny,
taneczny, sportowy, nazaretański, języka migowego...).
Trzeci dzień upłynął na szukaniu głębokiej
treści i wymowy przypowieści Jezusa (scenki i
pantomimy), a po południu przeżywaliśmy Misterium
Drogi Krzyżowej. Każdego dnia był pogodny wieczór
w wyremontowanej, przestrzennej stodole. Dużym
urozmaiceniem naszego Forum były koncerty
ewangelizacyjne . Ostatniego wieczoru można było
przekonać się o wielkim działaniu Pana słuchając
świadectw uczestników. I tak jest zawsze - Pan
przeprowadza nas przez kolejne Forum dzięki swej
nieogarnionej łasce i zachwyca nas bezmiarem swoich
delikatnych cudów. Wystarczy tylko zaufać i
pozwolić Mu działać. S. Joela
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Dostałem spam aby pisać swoje
odczucia
i wrażenia więc słówko wypada napisać :)
No więc odczucia rewelacyjne, szczególnie
ludzi, te uśmiechy i łzy, zresztą
wspominałem o tym na podziękowaniach, to
może poruszyć serca i zbliżyć
ludzi do siebie. Ja sam byłem otoczony z
trzech stron dziewczynami, dla
których wciąż musiałem zdobywać nowe
chusteczki :) Mam nadzieję że
takie spotkania będą w przyszłości coraz
częstsze. Na koniec dodam
tylko że w przyszłym roku forum mogło by trwać
jakieś 2-3 dni dłużej,
bo jednak było widać po minach że nie chcieli się
ludzie rozjeżdżać. I
na sam samiutki koniec zapraszam do nas, do Wytyczna :)
dla mnie, wizja zrobienia kilkudniowego dmn-u pod namiotami
pięknego jeziora brzmi świetnie :) Pozdrawiam i Szczęść Boże! :)

już
Jak
niedaleko
Łukasz Kunach

Wyruszamy znów do Żdżar do miejsca które kochamy nad życie. Pełne dobrego humoru i
oczekiwania na wspaniałe wspomnienia i świetnych ludzi. Długa droga i przygody jak zawsze, coraz większa
euforia bo jesteśmy coraz bliżej. 3 kilometry przed Żdżarami z plecakami na plecach czekamy aż bus dojedzie i
otworzy drzwi. By być juz tam w ukochanym miejscu. Przywitać się i pójść do kaplicy, w której dokładnie rok
temu wypłakiwałyśmy
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wszystkie swoje uczucia. Jesteśmy tam, przybyłyśmy... nadal to do nas nie dociera. gdy tylko wchodzimy do
kaplicy wierzymy, ze to nie żart, ze naprawdę tu jesteśmy. Nikt nie spodziewa sie tego co sie wydarzy..
Powitania, nowi ludzie, znajomości i stare wspomnienia.
Jak zwykle najpiękniejsze były Adoracje i mój ulubiony punkt programu- Jutrznia. Żdżary jak zwykle
wspaniałe, pełne kwiatów. Byli cudowni ludzie, każdy na swój sposób. Gdyby ktoś mi przed wyjazdem
powiedział to co będzie, wyśmiałabym go. Ale w tym roku Żdżary będą mi się kojarzyły jak zwykle z Bogiem,
Modlitwą, Ludźmi, uśmiechem i łzami, ale też z przytulaniem, patrzeniem w oczy i uczuciem, że komuś zależy
na mnie. Zdżary to znów niezapomniany czas. Wspaniały czas z milionami zdjęć, w których zamknięte są
wspaniałe chwile.
Dziękuję, za Żdżary, za DMN. Za wszystko... Za to, że za każdym razem wyjeżdżając z nich jestem innym
człowiekiem. Chcę zmienić swoje życie i dalej iść za Bogiem..
Alicja

W dniach 23-29 lipca 2011 roku w Zakopanem odbyły się rekolekcje: Czas
rozeznawania powołania. Poprowadził je ks. Radek Chałupniak, a oprócz s. Bogny, „gościnnie”
była także s. Joela. Ponieważ pogoda była raczej deszczowa, było dużo czasu na modlitwę,
przemyślenia, spotkania, bycie z Panem
Jezusem i ze sobą wzajemnie! Z
największych osiągnięć górskich

możemy
się pochwalić zdobyciem Giewontu! To był
dobry czas i chwała Panu za niego!

W dniach 7-17 sierpnia 2011 roku w Brynicy odbyła się historyczna, pierwsza oaza,
czyli rekolekcje ruchu Światło-Życie. Wzięło w niej udział w sumie 13 osób, w tym oczywiście
ks. Radek, kleryk Sebastian, s. Bogna i animatorki: Dorotka i Iza. Domowa, serdeczna
atmosfera, dobre humory i jedzenie, piękna pogoda… wszystko to sprzyjało przeżywaniu
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tajemnic

związanych z I stopniem oazy.
Ciężko było się rozstać, ale… już jest zaplanowane kolejne spotkanie, więc …super!
Na koniec wakacji

został jeszcze wyjazd do Madrytu

na
Światowe Dni Młodzieży z

Ojcem Świętym Benedyktem XVI. To
była szalona wyprawa! Nasza mała,
14 osobowa grupa przyłączyła się do
wielkiej grupy opolskiej-ok. 180
osób. Ruszyliśmy 15.08 wieczorem,
samolotem do Madrytu. Nad ranem
znaleźliśmy się w upalnej Hiszpanii,
gdzie temperatura poniżej 30 stopni
raczej nie spadała:)! Zostaliśmy
zakwaterowani poza Madrytem, w jednej ze
szkół, na sali gimnastycznej. Ale ponieważ
były bardzo ciepłe noce, spaliśmy przy szkole, na
świeżym powietrzu, w „hotelu wielogwiazdkowym”.
Było
dobrze:)!
Codzienny program przewidywał rożne spotkania, katechezy,
modlitwy
a także zwiedzanie stolicy Hiszpanii. Do najważniejszych spotkań należała
Msza św. na rozpoczęcie ŚDM w środę wieczorem, pod przewodnictwem bpa Madrytu. W
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czwartek powitał nas sam Ojciec Święty-podczas wieczornego Nabożeństwa. W piątek
uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, a w sobotę na lotnisku Cuatro Vientos mieliśmy
wspaniałe czuwanie z Ojcem Świętym. Co prawda burza trochę nam przerwała to spotkanie, ale
przetrwaliśmy ją spokojnie. A dzięki deszczowi było trochę chłodniej i więcej powietrza:). W
niedziele, uroczystą Mszą św. zakończyliśmy ŚDM w Madrycie.
Dużo spotkań, dużo ludzi, dużo trudu, upały…. W tym wszystkim wielka radość i
entuzjazm! Jak dobrze być chrześcijaninem! Jak dobrze wierzyć! Jak piękny jest młody
Kościół! Jak piękni i bogaci wiarą są młodzi ludzi! Jak dobry jest Piotr naszych czasów-papież
Benedykt XVI! Jak zatroskany o przyszłość i teraźniejszość swoich owieczek! Ta wewnętrzna
radość chyba najbardziej zostanie w moim sercu po tych dniach.
Piękne też były różne dodatkowe niespodzianki. Na terenie parafii, gdzie mieszkaliśmy
był klasztor sióstr karmelitanek, z jedną siostrą z Polski. Kilkakrotnie spotykaliśmy się z
siostrami, razem z nimi modliliśmy się i mogliśmy zobaczyć ich prawdziwe szczęście!
Miłym upominkiem, i to od samego Ojca Świętego, był katechizm dla
młodzieży YOUCAT, który każdy z uczestników ŚDM otrzymał w
Madrycie. Oczywiście były też dla wszystkich plecaczki, smycze,
kapelusze, wachlarze(nieocenione i niezbędne w tych upałach)…
W drodze powrotnej do Polski(wracaliśmy autokarami)
zatrzymaliśmy się na 2 dni we Włoszech, nad morzem. Młodzi
pluskali się w wodzie a ja…zbierałam muszelki:)! S. Bogna

Poniższy tekst w niespotykany i zaskakujący sposób wyjaśnia definicję „Wiary”:
- Pozwólcie, że wyjaśnię wam problem jaki nauka ma z religią.
Niewierzący profesor filozofii stojąc w audytorium wypełnionym studentami zadaje pytanie jednemu z nich:
- Jesteś chrześcijaninem synu, prawda?
- Tak, panie profesorze.
- Czyli wierzysz w Boga.
- Oczywiście.
- Czy Bóg jest dobry?
- Naturalnie, że jest dobry.
- A czy Bóg jest wszechmogący? Czy Bóg może wszystko?
- Tak.
- A Ty – jesteś dobry czy zły?
- Według Biblii po grzechu pierworodnym mam skłonność do zła..
Na twarzy profesora pojawił się uśmiech wyższości – Ach tak, Biblia! - A po chwili zastanowienia dodaje:
- Mam dla Ciebie pewien przykład. Powiedzmy że znasz chorą i cierpiącą osobę, którą możesz uzdrowić. Masz
takie zdolności. Pomógłbyś tej osobie? Albo czy spróbowałbyś przynajmniej?
- Oczywiście, panie profesorze.
- Więc jesteś dobry…!
- Myślę, że nie można tego tak ująć.
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- Ale dlaczego nie? Przecież pomógłbyś chorej, będącej w potrzebie osobie, jeśli byś tylko miał taką
możliwość. Większość z nas by tak zrobiła. Ale Bóg nie.
Wobec milczenia studenta profesor mówi dalej – Nie pomaga, prawda? Mój brat był chrześcijaninem i zmarł na
raka, pomimo że modlił się do Jezusa o uzdrowienie. Zatem czy Jezus jest dobry? Czy możesz
mi odpowiedzieć na to pytanie?
Student nadal milczy, więc profesor dodaje – Nie potrafisz udzielić odpowiedzi, prawda? – aby dać studentowi
chwilę zastanowienia profesor sięga po szklankę ze swojego biurka i popija łyk wody.
- Zacznijmy od początku chłopcze. Czy Bóg jest dobry?
- No tak… jest dobry.
- A czy szatan jest dobry?
Bez chwili wahania student odpowiada – Nie.
- A od kogo pochodzi szatan?
Student aż drgnął:
- Od Boga.
- No właśnie. Zatem to Bóg stworzył szatana. A teraz powiedz mi jeszcze synu – czy na świecie istnieje zło?
- Istnieje panie profesorze …
- Czyli zło obecne jest we Wszechświecie. A to przecież Bóg stworzył Wszechświat, prawda?
- Prawda.
- Więc kto stworzył zło? Skoro Bóg stworzył wszystko, zatem Bóg stworzył również i zło. A skoro zło istnieje,
więc zgodnie z regułami logiki także i Bóg jest zły.
Student ponownie nie potrafi znaleźć odpowiedzi..
- A czy istnieją choroby, niemoralność, nienawiść, ohyda? Te wszystkie okropieństwa, które pojawiają się w
otaczającym nas świece?
Student drżącym głosem odpowiada – Występują.
- A kto je stworzył?
W sali zaległa cisza, więc profesor ponawia pytanie – Kto je stworzył? - wobec braku odpowiedzi profesor
wstrzymuje krok i zaczyna się rozglądać po audytorium. Wszyscy studenci zamarli.
- Powiedz mi – wykładowca zwraca się do kolejnej osoby – Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa synu?
Zdecydowany ton odpowiedzi przykuwa uwagę profesora:
- Tak panie profesorze, wierzę.
Starszy człowiek zwraca się do studenta:
- W świetle nauki posiadasz pięć zmysłów, które używasz do oceny otaczającego cię świata. Czy kiedykolwiek
widziałeś Jezusa?
- Nie panie profesorze. Nigdy Go nie widziałem.
- Powiedz nam zatem, czy kiedykolwiek słyszałeś swojego Jezusa?
- Nie panie profesorze.
- A czy kiedykolwiek dotykałeś swojego Jezusa, smakowałeś Go, czy może wąchałeś? Czy kiedykolwiek
miałeś jakiś fizyczny kontakt z Jezusem Chrystusem, czy też Bogiem w jakiejkolwiek postaci?
- Nie panie profesorze. Niestety nie miałem takiego kontaktu.
- I nadal w Niego wierzysz?
- Tak.
- Przecież zgodnie z wszelkimi zasadami przeprowadzania doświadczenia, nauka twierdzi że Twój Bóg nie
istnieje… Co Ty na to synu?
- Nic – pada w odpowiedzi – mam tylko swoją wiarę.
- Tak, wiarę… – powtarza profesor – i właśnie w tym miejscu nauka napotyka problem z Bogiem. Nie ma
dowodów, jest tylko wiara. Student milczy przez chwilę, po czym sam zadaje pytanie:
- Panie profesorze – czy istnieje coś takiego jak ciepło?
- Tak.
- A czy istnieje takie zjawisko jak zimno?
- Tak, synu, zimno również istnieje.
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- Nie, panie profesorze, zimno nie istnieje.
Wyraźnie zainteresowany profesor odwrócił się w kierunku studenta. Wszyscy w sali zamarli. Student zaczyna
wyjaśniać:
- Może pan mieć dużo ciepła, więcej ciepła, super-ciepło, mega ciepło, ciepło nieskończone, rozgrzanie do
białości, mało ciepła lub też brak ciepła, ale nie mamy niczego takiego, co moglibyśmy nazwać
zimnem. Może pan schłodzić substancje do temperatury minus 273,15 stopni Celsjusza (zera absolutnego), co
właśnie oznacza brak ciepła – nie potrafimy osiągnąć niższej temperatury. Nie ma takiego zjawiska jak zimno,
w przeciwnym razie potrafilibyśmy schładzać substancje do temperatur poniżej 273,15stC. Każda substancja
lub rzecz poddają się badaniu, kiedy posiadają energię lub są jej źródłem. Zero absolutne jest całkowitym
brakiem ciepła. Jak pan widzi profesorze, zimno jest jedynie słowem, które służy nam do opisu braku ciepła.
Nie potrafimy mierzyć zimna. Ciepło mierzymy w jednostkach energii, ponieważ ciepło jest energią. Zimno nie
jest przeciwieństwem ciepła, zimno jest jego brakiem.
W sali wykładowej zaległa głęboka cisza. W odległym kącie ktoś upuścił pióro, wydając tym odgłos
przypominający uderzenie młota.
- A co z ciemnością panie profesorze? Czy istnieje takie zjawisko jak ciemność?
- Tak – profesor odpowiada bez wahania – czymże jest noc jeśli nie ciemnością?
- Jest pan znowu w błędzie. Ciemność nie jest czymś, ciemność jest brakiem czegoś. Może pan mieć niewiele
światła, normalne światło, jasne światło, migające światło, ale jeśli tego światła brak, nie ma wtedy nic i
właśnie to nazywamy ciemnością, czyż nie? Właśnie takie znaczenie ma słowo ciemność. W rzeczywistości
ciemność nie istnieje. Jeśli istniałaby, potrafiłby pan uczynić ją jeszcze ciemniejszą, czyż nie?
Profesor uśmiecha się nieznacznie patrząc na studenta. Zapowiada się dobry semestr.
- Co mi chcesz przez to powiedzieć młody człowieku?
- Zmierzam do tego panie profesorze, że założenia pańskiego rozumowania są fałszywe już od samego
początku, zatem wyciągnięty wniosek jest również fałszywy.
Tym razem na twarzy profesora pojawia się zdumienie:
- Fałszywe? W jaki sposób zamierzasz mi to wytłumaczyć?
- Założenia pańskich rozważań opierają się na dualizmie – wyjaśnia student – twierdzi pan, że jest życie i jest
śmierć, że jest dobry Bóg i zły Bóg. Rozważa pan Boga jako kogoś skończonego, kogo możemy poddać
pomiarom. Panie profesorze, nauka nie jest w stanie wyjaśnić nawet takiego zjawiska jak myśl. Używa pojęć z
zakresu elektryczności i magnetyzmu, nie poznawszy przecież w pełni istoty żadnego z tych zjawisk.
Twierdzenie, że śmierć jest przeciwieństwem życia świadczy o ignorowaniu faktu, że śmierć nie istnieje jako
mierzalne zjawisko. Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, tylko jego brakiem. A teraz panie profesorze
proszę mi odpowiedzieć – czy naucza pan studentów, którzy pochodzą od małp?
- Jeśli masz na myśli proces ewolucji, młody człowieku, to tak właśnie jest.
- A czy kiedykolwiek obserwował pan ten proces na własne oczy?
Profesor potrząsa głową wciąż się uśmiechając, zdawszy sobie sprawę w jakim kierunku zmierza argumentacja
studenta. Bardzo dobry semestr, naprawdę.
- Skoro żaden z nas nigdy nie był świadkiem procesów ewolucyjnych i nie jest w stanie ich prześledzić
wykonując jakiekolwiek doświadczenie, to przecież w tej sytuacji, zgodnie ze swoją poprzednią
argumentacją, nie wykłada nam już pan naukowych opinii, prawda? Czy nie jest pan w takim razie bardziej
kaznodzieją niż naukowcem?
W sali zaszemrało. Student czeka aż opadnie napięcie.
- Żeby panu uzmysłowić sposób, w jaki manipulował pan moim poprzednikiem, pozwolę sobie podać panu
jeszcze jeden przykład – student rozgląda się po sali – Czy ktokolwiek z was widział kiedyś mózg
pana profesora?
Audytorium wybucha śmiechem.
- Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek słyszał, dotykał, smakował czy wąchał mózg pana profesora? Wygląda
na to, że nikt. A zatem zgodnie z naukowa metodą badawczą, jaką przytoczył pan wcześniej,
można powiedzieć, z całym szacunkiem dla pana, że pan nie ma mózgu, panie profesorze. Skoro nauka mówi,
że pan nie ma mózgu, jak możemy ufać pańskim wykładom, profesorze?
W sali zapada martwa cisza. Profesor patrzy na studenta oczyma szerokimi z niedowierzania. Po chwili
milczenia, która wszystkim zdaje się trwać wieczność profesor wydusza z siebie:
- Wygląda na to, że musicie je brać na wiarę.
- A zatem przyznaje pan, że wiara istnieje, a co więcej – stanowi niezbędny element naszej codzienności. A
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teraz panie profesorze, proszę mi powiedzieć, czy istnieje coś takiego jak zło?
Niezbyt pewny odpowiedzi profesor mówi – Oczywiście że istnieje. Dostrzegamy je przecież każdego dnia.
Choćby w codziennym występowaniu człowieka przeciw człowiekowi. W całym ogromie przestępstw i
przemocy obecnym na świecie. Przecież te zjawiska to nic innego jak właśnie zło.
Na to student odpowiada:
- Zło nie istnieje panie profesorze, albo też raczej nie występuje jako zjawisko samo w sobie. Zło jest po prostu
brakiem Boga. Jest jak ciemność i zimno, występuje jako słowo stworzone przez człowieka dla określenia
braku Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło pojawia się w momencie, kiedy człowiek nie ma Boga w sercu. Zło jest
jak zimno, które jest skutkiem braku ciepła i jak ciemność, która jest wynikiem braku światła.
Profesor osunął się bezwładnie na krzesło.
Jeśli udało Ci się dotrwać do końca tego tekstu i wywołał on na Twojej twarzy uśmiech podczas czytania
końcówki, daj go do przeczytania również swoim Przyjaciołom i Rodzinie.
PS.
Tym drugim studentem był Albert Einstein. Einstein napisał książkę zatytułowaną „Bóg a nauka” w
roku 1921.

CIASTO Z OWOCAMI
Składniki:
pół kostki miękkiego masła (125 g)
10 łyżek cukru
3 jajka
szczypta soli
10 łyżek mąki
1½ łyżeczki proszku do pieczenia
około 40 dag dowolnych owoców
Do posypania:
cukier biały lub jasny brązowy

Wszystkie składniki dokładnie zmiksować. Przelać ciasto do foremki (o średnicy 20 - 22
cm) wyłożonej papierem do pieczenia, na wierzch wyłożyć owoce (owoce typu nektarynki,
śliwki - skórką do dołu, rozcięciem do góry). Posypać cukrem - wg uznania.
Piec w temperaturze 180ºC przez około 40 minut (do tzw. suchego patyczka).
Smacznego :)
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Witamina C
Owoce są doskonałym źródłem niezbędnych dla zdrowia witamin. Co ważne, witaminy
dostarczane do organizmu w takiej postaci są łatwo przyswajalne i nie ma ryzyka ich
przedawkowania. Zachęcamy, aby właśnie teraz, jesienią, jeść jak najwięcej świeżych
owoców!
Witamina C jest jedną z najważniejszych
witamin. Wykazuje działanie antyoksydacyjne,
zmniejszając ryzyko rozwoju raka i chorób układu
krążenia, wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega
krwotokom i przyspiesza proces gojenia ran,
uczestniczy w syntezie kolagenu. Skutki niedoboru
witaminy C to między innymi krwotoki, utrudnione
gojenie, obniżona odporność i podatność na infekcje.
Objawy te towarzyszą chorobie wywołanej zbyt niską
podażą witaminy C – szkorbutowi. Witaminę C
znajdziemy przede wszystkim w owocach dzikiej róży (1700 mg/100 g), owocach guawy (228
mg/100 g), czarnej porzeczce (183 mg/100 g), kiwi (92,7 mg/100 g), owocach papai (61,8
mg/100 g), truskawkach (58,8 mg/100 g), pomarańczach (53,2 mg/100 g), cytrynach (53
mg/100 g), ananasach (47,8 mg/100 g), czerwonej porzeczce (46 mg/100 g), grejpfrutach (34,4
mg/100 g).
Wyobraź sobie, co by się mogło wydarzyd, gdybyśmy traktowali Biblię tak, jak traktujemy telefony
komórkowe:
- nosilibyśmy ją wszędzie, czy to w kieszeni czy w torebce, jak telefon
- wracalibyśmy się po nią, jeśli zapomnielibyśmy jej zabrad,
tak jak się dzieje w przypadku telefonu
- przeglądalibyśmy ją kilka razy dziennie
- używalibyśmy jej do odczytywania wiadomości tekstowych
- traktowalibyśmy ją tak, jak gdyby nie dało się bez niej żyd
- dawalibyśmy ją dzieciom w prezencie
- używalibyśmy jej w podróży
Czy coś nie każe Ci poszukiwad Twojej Biblii?
I jeszcze jedno:
Z Biblią nie jest tak, jak z naszą komórką – nigdy nie musimy się
martwid, że będziemy rozłącznie, bo Pan Jezus już zapłacił rachunek.
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