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Refleksja 

W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują 

ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą 

reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe 

formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj Boże, aby w końcu nie było już 

innych», a tylko «my»”  (n. 35). 

Perspektywa ta jest obecna w samym stwórczym planie Boga. On stworzył nas 

jako mężczyznę i kobietę, istoty różne i uzupełniające się, abyśmy razem 

tworzyli «my», które miało stale rosnąć wraz pomnażaniem się pokoleń. Bóg stworzył 

nas na swój obraz, na obraz swego Jednego i Trójjedynego istnienia, komunii w 

różnorodności. 

Historia zbawienia dostrzega zatem pewne my na początku i pewne my na 

końcu, a w jej centrum znajduje się tajemnica Chrystusa, który umarł i 

zmartwychwstał, „aby wszyscy stanowili jedno”. Obecny czas pokazuje nam jednak, 

że «my», którego pragnie Bóg, jest rozbite i rozdrobnione, zranione i zniekształcone. 

A okazuje się to szczególnie w momentach poważniejszych kryzysów, tak, jak obecnie 

w przypadku pandemii. Zamknięte i agresywne nacjonalizmy oraz radykalny 

indywidualizm rozbijają czy też dzielą nas, zarówno w świecie, jak i w obrębie 

Kościoła. A najwyższą cenę płacą ci, którzy najłatwiej mogą zostać innymi: 

cudzoziemcy, migranci, zmarginalizowani, ci, którzy mieszkają na peryferiach 

egzystencjalnych. 

W rzeczywistości wszyscy znajdujemy się w tej samej łodzi i jesteśmy wezwani 

do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów, które nas oddzielają, aby nie 

było więcej innych, ale tylko jedno my, tak wielkie, jak cała ludzkość. Dlatego też 

korzystam z okazji jaką stanowi ten Dzień, by zwrócić się z podwójnym apelem o 

wspólne podążanie ku coraz większemu my, a zwracam się przede wszystkim do 

wiernych katolików, a następnie do wszystkich mężczyzn i kobiet świata. 

Fragmenty Orędzia Papieża Franciszka  

na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 

 

Złota myśl tygodnia  

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać. 

 Kardynał Stefan Wyszyński 

 

Na wesoło 

Do bram nieba puka nowa duszyczka. Święty Piotr pyta: 

- Co dobrego uczyniłaś na ziemi? 

- Raz dałam dziesięć złotych nieszczęśliwej kobiecie, a kiedy indziej pięć złotych 

głodnemu dziecku. 

- I cóż my z nią zrobimy? - mówi święty Piotr do Archanioła. 

- Oddajmy jej te piętnaście zł i niech idzie do diabła! 



Na pustyni wyczerpany człowiek wdrapał się na wielką wydmę. Na dole oaza, więc 

już całkiem bez sił zsuwa się w dół. Nagle patrzy, a na dole siedzi lew i się oblizuje na 

jego widok. 

- Panie Boże, wzbudź w tym lwie jakieś chrześcijańskie odruchy - woła wędrowiec! 

Na to lew: - Pobłogosław ten posiłek... 

 

Patron tygodnia – Święci Grzegorz Oświeciciel – 30 września 

Grzegorz Oświeciciel był synem księcia Armenii, Anaga, którego 

zamordowano wraz z całą rodziną. Ocalał tylko dwuletni Grzegorz - dzięki 

przytomności swojej mamki, która zdążyła z nim w porę uciec do Cezarei 

Kapadockiej. Pobożna niewiasta postarała się, by dziecko otrzymało chrzest i zostało 

wychowane w wierze chrześcijańskiej. Dla zachowania rodu zmuszono Grzegorza, by 

się ożenił. Święty ojciec miał także dwóch świętych synów: św. Aristagesa i św. 

Wertanesa. Małżonka niebawem wraz z młodszym synem poświęciła się na służbę 

Bogu. Grzegorz zaś powrócił do Armenii. Rozpoczęło się tam jednak wielkie 

prześladowanie chrześcijan. Ofiarą jego padł także Grzegorz. Został wrzucony do 

lochu, gdzie miał przebywać 13 lat. W więzieniu dał się poznać jako mąż Boży. 

Dlatego kiedy władca Armenii zachorował na tajemniczą chorobę, wezwano 

Grzegorza. Ten uleczył króla, który z wdzięczności nie tylko wypuścił go na wolność, 

ale sam przyjął chrzest i zaprowadził chrześcijaństwo na nowo. Grzegorz czynnie w 

tym dopomagał, gdyż Armenia była jeszcze wówczas w większości pogańska. Dla 

skuteczniejszej akcji przyjął święcenia kapłańskie. Dzięki poparciu króla został 

również wyświęcony na biskupa. Zorganizował hierarchię kościelną, ustanowił 

biskupstwa. Pod koniec życia miał odwiedzić Konstantynopol i Rzym i postarać się o 

przywileje dla Kościoła w Armenii. Słusznie więc kraj ten czci Grzegorza jako 

Oświeciciela i swojego ojca. 

Kult św. Grzegorza Oświeciciela w Armenii jest bardzo żywy. Liturgia 

ormiańska obchodzi jego wspomnienie trzy razy w roku. W każdej Mszy świętej 

wspomina jego imię. W posiadaniu patriarchy ormiańskiego jest pilnie strzeżona 

relikwia ramienia Świętego. Na Zachodzie Święty ten jest nieznany. Tylko we 

włoskim Nardò i w Neapolu jego doroczna pamiątka jest połączona z ludowymi 

festiwalami. 

 

Opowiadanie 

Wystarczająco 

Pewien region nawiedziła wielka susza. Trawa bardzo szybko zżółkła, a potem 

całkowicie zwiędła. Mnóstwo krzewów i drzew zupełnie opadło z sił. Mimo tego 

strasznego nieszczęścia nie spadła z nieba ani jedna kropla deszczu, a o poranku nie 

wydobywała się z ziemi nawet ożywiająca ją rosa. 



Wiele małych i wielkich zwierząt umierało z pragnienia. Tylko te najsilniejsze 

zdobyły się na odwagę, aby uciec z pustyni, która uśmiercała wszystko po kolei. 

Z każdym dniem susza była coraz bardziej potworna. 

Nawet stare, potężne drzewa, których korzenie wrastały głęboko w ziemię, potraciły 

liście. Wszystkie źródła i zdroje kompletnie wyschły. Rzeki i strumyki przestały 

płynąć. 

Tylko jednemu kwiatkowi udało się przeżyć, a to dlatego, że rósł blisko malutkiego 

źródełka, z którego wypływało jeszcze kilka kropli wody. Ale i to źródełko, widząc 

naokoło to co się dzieje, było bardzo smutne: «Wszystko jest tak suche i spragnione, 

że będzie musiało niechybnie umrzeć. Jak mogę temu zapobiec? Jaki sens ma tych 

kilka kropli wody, które ze mnie wypływa?». 

Blisko źródełka stało stare, wielkie drzewo. Usłyszało ten lament i zanim zupełnie 

oddało ducha, zdążyło jeszcze wyszeptać: «Nikt nie oczekuje od ciebie tego, abyś 

użyźniało całą pustynię. Twoim zadaniem jest trzymać przy życiu ten kwiatek. Tylko 

to i nic więcej». 

Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakiś kwiatek. Kiedy jednak zaczynamy uskarżać 

się na wszystko, zapominamy natychmiast o naszej powinności i popadamy jedynie w 

smutek. 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

W tym Sakramencie chleba i wina, pokarmu i napoju, wszystko, co ludzkie, dostępuje 

szczególnego przemienienia i wyniesienia. Kult eucharystyczny nie tyle jest kultem 

niedostępnej transcendencji, ile kultem Boskiej kondescendencji i miłościwej, 

odkupieńczej przemiany świata w sercu człowieka. 

św. Jan Paweł II 


