Uśmiech…

Coś dla ducha…

„Małe modlitwy”
Pewien człowiek miał możliwość zwiedzenia
nieba. Jego przewodnikiem był św. Piotr. Pod
koniec wędrówki weszli do dużej sali wypełnionej paczkami. Były to paczki o bardzo różnej
wielkości - od maleńkich jak pudełka zapałek, aż
do ogromnych, jak kontenery. Aniołowie wynosili
te paczki z sali. Wtedy człowiek zapytał św. Piotra: - Co oznaczają te paczki, które noszą aniołowie? - Są to wysłuchane modlitwy ludzi - odpowiedział św. Piotr. - To dlaczego są to tylko
małe paczki? - pytał dalej człowiek. - Dlatego, że
o te wielkie ludzie nie proszą - wyjaśnił św. Piotr.
"Modlitwy idą i wracają - nie ma nie wysłuchanej"
/Autor nieznany/
/c.d./ 18. Nigdy nie jest zbyt późno, by mieć szczęśliwe dzieciństwo. Ale czas biegnie, więc
postaraj się zdążyć.; 19. Kiedy przychodzi to co kochasz w życiu nie pytaj tego- dlaczego?;
20. Zapal świecę, używaj pięknego papieru listowego. Nie oszczędzaj tego na specjalną okazję. Dzisiaj jest specjalna.; 21. Kiedy jesteś gotowy, płyń ze strumieniem.; 22. Bądź ekscentryczny teraz. Nie czekaj, aż starość pozwoli nosić purpurę.; 23. Nikt nie jest odpowiedzialny
za twoje szczęście- oprócz Ciebie.; 24. Czy nie oprawiasz każdej porażki w ramki katastrofy,
ze słowami „tak będzie”?; 25. Zawsze wybierz życie; 26. Wybacz każdemu wszystko; 27. Co
inni ludzie myślą o tobie niech nie będzie należeć do twojego biznesu…; 28. Czas uzdrawia
prawie wszystko. Daj sobie czas. Czas…; 29. Jakakolwiek dobra, albo zła byłaby sytuacja, to
się zmienia.; 30. Nie bierz siebie tak poważnie. Nie jeden tak robi.; 31. Wiara cuda czyni.; 32.
Bóg kocha Ciebie, ponieważ, Bóg jest z Tobą, a nie z tym cokolwiek zrobiłeś albo nie zrobiłeś.; 33. Nie sprawdzaj życia. Pokazuj siebie z najlepszej strony i wykorzystaj najlepiej to już
teraz.; 34. Jeśli boisz się starzenia - umierasz młody. Widzisz alternatywę?; 35. Twoje dzieci
dostają tylko jedno dzieciństwo; 36. Wszystko w życiu tylko to naprawdę ma znaczenie
w końcu - że kochałeś.; 37. Wyjdź na zewnątrz każdego dnia. Cuda oczekują Cię wszędzie.;
38. Gdybyśmy wszyscy rzucili swoje problemy na stos, widząc problemy innych, natychmiast
chwycilibyśmy nasze z powrotem.; 39. Zawiść jest marnowaniem czasu. Już masz wszystko
co potrzebujesz.; 40. To jest najlepsze, że możesz urzeczywistniać; 41. Obojętnie czy masz
chęć, wstań, wystrój się i ukaż się.; 42. Twórz, zyskuj.; 43. Życie to nie ukłon, ale to nadal jest
prezent.
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1. Życie nie zawsze bywa piękne, ale
nadal jest dobre.; 2. Kiedy wątpisz,
zrób choć mały krok do przodu; 3. Życie jest zbyt krótkie, by stracić czas
nienawidząc kogoś lub czegoś; 4.
Twoja praca nie będzie troszczyła się
o Ciebie kiedy jesteś chory. Twoi przyjaciele i rodzice będą. Pozostań z nimi
w kontakcie; 5. Spłata kredytu krępuje
co miesiąc; 6. Nie każdy twój argument wygrywa, zgódź się z tą „niezgodnością”; 7. Krzycz i płacz
z kimś. To więcej uzdrawia niż płakanie samotnie.; 8. Oszczędzaj na emeryturę od pierwszej swej wypłaty; 9.
Jeśli masz ochotę na czekoladę opór
jest daremny; 10. Zawrzyj pokój ze
swoją przeszłością, by to wpływało na
teraźniejszość; 11. To w porządku, by
czasem pokazać twoim dzieciom, jak
płaczesz;12. Nie porównuj twojego życia z innymi. Nie masz żadnych podstaw wiedzieć, czym ich podróż życia dla nich jest.; 13.
Jeśli czyjaś wzajemna relacja ma być sekretem, nie wciskaj się w to.; 14. Wszystko może się
zmienić-drgnięcie powieki. Ale nie niepokój się, Bóg nigdy nie mruga.; 15. Weź głęboki oddech, to uciszysz umysł.; 16. Pozbądź się tego, co nie jest przydatne, piękne albo radosne.;
17. Co Cię nie zabije, to wzmocni;
/c.d. na drugiej stronie/

Kupon z odpowiedziami do konkursu z 100-nego numeru SANCTUSA

Konkurs SANCTUSA

Wypełniony kupon proszę zanieść w najbliższą niedzielę do zakrystii lub przekazać księdzu
Rafałowi Nowińskiemu. Zwycięzca zostanie ogłoszony za 2 tygodnie

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Zostaną wylosowane nagrody rzeczowe. Kupon
na odpowiedzi umieszczony jest z drugiej strony. Pytania konkursowe:
1. Kiedy ukazał się 1-szy numer „Sanctusa”?
2. Kiedy ukazał się dodatek do SANCTUSA z listą księży i sióstr zakonnych którzy pochodzą
z naszej parafii? Proszę podać datę dodatku
3. Do którego numeru dołączony był Cudowny Medalik MB Niepokalanej?
4. Kiedy ukazał się 50-ty nr „Sanctusa” Proszę podać datę
5. Kiedy po raz pierwszy ukazała się krzyżówka „Sanctusa”? Proszę podać datę lub nr
„Sanctusa” do którego była dołączona
6. Czyje komentarze ewangelii umieszczane są w każdym numerze?
7. Jakie są stałe rubryki w naszym Piśmie? Wymienić kilka.
8. Kogo przedstawiały obrazki dołączane do Sanctusa? Wymienić kilka.
9. Co to jest Cingulum?

Imię i nazwisko:
Miejscowość:

Nr tel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

