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Refleksja 
Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się jednak 
przeczyć prawdzie o nieustannej opiece Boga nad człowiekiem i światem. Dziś w 
ludzkich sercach zamiast postawy zaufania wobec Stwórcy często pojawia się lęk, 
strach i niepewność. […] Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Papież skierował 
najpierw do świata, który był wówczas dramatycznie podzielony na dwa bloki 
polityczno-militarne. […] 

Jesteśmy dzisiaj świadkami cierpienia ludzi na całym świecie z powodu 
pandemii koronawirusa. Wielu chorych ostatnie chwile swojego życia przeżywało w 
bólu i opuszczeniu. Nie można zapomnieć o cierpieniu rodzin i przyjaciół, którzy 
stracili swoich bliskich. Dziś ludzkość zmaga się także z wieloma innymi tragediami. 
Głód, katastrofy naturalne, utrata dachu nad głową, przymusowa emigracja, handel 
ludźmi, nałogi i osamotnienie otwierają katalog ludzkich cierpień i tragedii. Każda z 
nich zdaje się już nawet nie pytać, ale wołać – gdzie jest Bóg?! 

Odpowiedzią Boga na pytanie o sens cierpienia jest osoba Jezusa Chrystusa, 
który jako niewinny wziął dobrowolnie na siebie krzyż naszych grzechów, cierpiał, 
umarł, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. W krzyżu Chrystusa – jak pisze do chorych 
św. Jan Paweł II – dokonało się nie tylko odkupienie przez cierpienie, ale także 
odkupione zostało samo cierpienie człowieka. Od Jezusa czerpiemy bowiem nadzieję, 
że możemy przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza niezawinionego, gdyż 
na drugiej stronie naszego krzyża przybity jest On. Tylko osobiste spotkanie z 
Jezusem, przeżyte we wspólnocie wierzących, może dać nam pokój w 
najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Dlatego tak ważna jest Eucharystia i adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Wtedy padając na kolana, niczym Jezus w Ogrójcu, 
szukamy siły by powstać i podjąć nasz osobisty krzyż. 
Nie zrozumiemy do końca dlaczego cierpi człowiek. Wobec cierpienia możemy się 
albo zbuntować, albo zaufać Bogu, otwierając się na duchową siłę do przejścia 
trudnego doświadczenia. Tylko bowiem w perspektywie życia wiecznego i tajemnicy 
zmartwychwstania, o których współczesny człowiek jakby zapomniał, lęk przed 
chorobą lub śmiercią ustępuje miejsca prawdziwej i najgłębszej nadziei. W ten sposób 
cierpienie przestaje przesłaniać nam Boga, ale staje się znakiem Jego szczególnej 
obecności i wezwaniem do naśladowania Chrystusa. 

Fragment List pasterski Episkopatu Polski  
zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego 

 
 
Złota myśl tygodnia  

Modlitwa uwielbienia przynosi więcej radości i mocy, niż modlitwa błagalna. 
bł. kardynał Stefan Wyszyński 

 
 



Na wesoło 
Sierżant zebrał kompanię wojskową. 
- Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków do siostry generalnej? 
Zgłosiło się dwóch. 
Sierżant skomentował: 
- Świetnie. Dwóch pojedzie autem, a reszta pójdzie piechotą. 
 
Wikariusz na katechezie pyta dzieci: 
- Ile mamy przykazań Bożych? 
- Dziesięć – odpowiadają dzieci. 
- A ile kościelnych? 
- Dwóch. Pan Leon i pan Norbert. 
 
Patron tygodnia – Święty Brunon Kartuz – 6 października 

Brunon urodził się w Kolonii około 1030 r. Pochodził ze znakomitej rodziny. 
Po ukończeniu szkół na miejscu udał się do Reims, gdzie była głośna szkoła 
katedralna. Następnie udał się do Tours, gdzie za nauczyciela miał słynnego wówczas 
Berengariusza. W roku 1048 powrócił do Kolonii, gdzie został kanonikiem przy 
kościele św. Kuniberta. Ok. roku 1055 przyjął święcenia kapłańskie. W rok potem 
powołał go do siebie biskup Reims, Manasses I, by prowadził mu szkołę katedralną. 
Pozostał tu 20 lat (1056-1075). Z jego szkoły wyszło wielu wybitnych mężów owych 
czasów. W roku 1075 arcybiskup Reims mianował Brunona swoim kanclerzem. Kiedy 
Brunon wystąpił przeciw niemu z powodu symonii, stracił urząd, majątek i musiał 
opuścić miasto. Wrócił do Reims w 1080 r., gdzie zaproponowano mu biskupstwo; nie 
przyjął jednak tej godności. 

Wkrótce z dwoma towarzyszami opuścił Reims i udał się do opactwa cystersów 
w Seche-Fontaine, by poddać się kierownictwu św. Roberta. Po pewnym jednak czasie 
opuścił wspomniany klasztor i w towarzystwie 8 uczniów udał się do Grenoble. Tam 
św. Hugo przyjął swojego mistrza z wielką radością i jako biskup oddał mu w 
posiadanie odległą od Grenoble o 24 kilometry pustelnię, zwaną Kartuzją. Tutaj w 
roku 1084 Bruno urządził sobie mieszkanie. Zbudowano również skromny kościółek. 
Konsekracji kościółka i poświęcenia klasztoru oraz uroczystego wprowadzenia do 
niego zakonników dokonał św. Hugo. Klasztor niebawem tak się rozrósł, że otrzymał 
nazwę "Wielkiej Kartuzji" (La Grande Chartreuse). Osada ta stała się kolebką nowego 
zakonu - kartuzów.  

W 1090 r. Bruno został wezwany do Rzymu przez swojego dawnego ucznia - 
papieża bł. Urbana II - na doradcę. Bruno zabrał ze sobą kilku towarzyszy i z nimi 
zamieszkał przy kościele św. Cyriaka. W tym czasie na Rzym najechał antypapież i bł. 
Urban wraz z Brunonem musieli chronić się ucieczką pod opiekę króla Normanów, 
Rogera. Daremnie Bruno błagał papieża, by mu pozwolił wrócić do Francji. Papież 



zgodził się jedynie, by mnich założył nową kartuzję w Kalabrii. Król Roger chętnie 
ofiarował mu ustronne miejsce, zwane La Torre. Tu z pomocą arcybiskupa Reggio 
Calabria wystawiono nową kartuzję w roku 1092, która istnieje do dziś. W pobliskim 
San Stefano in Bosco Bruno stworzył jej filię. Tam zmarł 6 października 1101 r. 
Jego śmiertelne szczątki pochowano w kościele opactwa. W roku 1513 znaleziono je 
jeszcze nienaruszone. Obecnie kości Brunona znajdują się w trumience wraz z 
relikwiami jego następcy. Jego kanonizacja nie odbyła się nigdy uroczyście. Na 
oddawanie św. Brunonowi kultu pozwolił Leon X w roku 1514. Grzegorz XV 
rozszerzył jego kult w 1623 r. na cały Kościół. Św. Brunon jest patronem kartuzów. 
 
Opowiadanie 
Cud 
- Wierzysz w cuda? 
- Tak. 
- Naprawdę? A czy widziałeś jakiś cud? 
- Cud? Oczywiście. 
- Jaki? 
- Ciebie. 
- Mnie? Czyżbym był cudem? 
- Tak. 
- Nie rozumiem? 
- Oddychasz. Masz delikatną i ciepłą skórę. Twoje serce bije. Widzisz. Słyszysz. 
Biegasz. Jesz. Śpiewasz. Myślisz. Śmiejesz się. Kochasz. Płaczesz... 
- Czy tak?... I to jest właśnie cud? 
Tak. To jest właśnie cud. 
 
Nauczanie papieskie o Eucharystii 
Właśnie z tym, co istotne i niezmienne w liturgii eucharystycznej, łączy się najściślej 
ów charakter „Sacrum”, czyli czynności świętej: świętej dlatego, że w niej stale 
obecny jest i działa Chrystus, Święty Boga,  Namaszczony Duchem Świętym, 
Poświęcony przez Ojca, aby oddał dobrowolnie i odzyskał swoje życie, Arcykapłan 
Nowego Przymierza. To on właśnie, reprezentowany przez celebransa, wchodzi do 
Sanktuarium i głosi swoją Ewangelię. On jest „ofiarującym i ofiarowanym, 
konsekrującym i konsekrowanym”. 


