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Refleksja 

W dniu dzisiejszym przeżywamy rocznicę poświęcenia kościoła. Nasze myśli 

biegną w stronę świątyni, która ma ogromne znaczenie dla człowieka wierzącego. 

Nasze drogi powinny prowadzić do świątyni, bowiem to właśnie w niej można 

odpowiedzieć na pytanie z dzisiejszej Ewangelii: „Za kogo Mnie uważacie?”. Jeśli 

mamy odpowiedzieć: „Za Syna Bożego, za mojego Zbawiciela i Przyjaciela”, to 

musimy do świątyni podejść odpowiedzialnie i zrozumieć, czym ma ona dla nas być? 

Odpowiedź jest dość prosta. Kościół jest miejscem świętym, w którym mieszka Bóg. 

Nie można go więc omijać. Niektórzy parafianie praktykują codzienne nawiedzanie 

świątyni. To wspaniałe świadectwo dawane innym. Bóg czeka w swoim domu na 

nawiedzenie, na wyznanie: „Ty jesteś Miłością!”. Skoro jest to miejsce święte, 

zobowiązuje ono do odpowiedniego zachowania – pełnego godności i skupienia. Iluż 

to tak zwanych niedzielnych katolików nie potrafi zachować się w świątyni. A może i 

my przeżywamy ciągłe rozproszenia. Ile razy oglądamy się w kościele, jesteśmy 

zainteresowani tym, kto wszedł albo w co jest ubrany? Świątynia jako miejsce święte 

domaga się od nas specjalnego traktowania i właściwie nie ma od tej reguły wyjątków. 

Świątynia jest także swoistym źródłem. Człowiek przychodzi do niej, aby 

wzmocnić swoje siły. Większość sakramentów i błogosławieństw jest udzielana w 

kościele. To w nim człowiek zaczyna swoje życie i je kończy. Do źródła się 

przychodzi, by z niego zaczerpnąć. Człowiek, który unika tego źródła, staje się coraz 

słabszy, a jego wiara obumiera. Dla ilu parafian droga do świątyni porosła chwastami? 

Dlaczego niektórzy latami omijają z daleka kościół? Nie rozumieją istoty źródła. 

Trzeba je nawiedzać regularnie, a nie sporadycznie. Nikt z nas nie jest źródłem łaski. 

Chrystus mieszkający w tabernakulum takim źródłem jest! Może trzeba zatroszczyć 

się o tych, którzy nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć istoty Kościoła – Źródła. 

Świątynia jest także skarbem, za który każdy powinien poczuć się 

odpowiedzialny. Opieka nad nią nie jest tylko zadaniem księdza czy siostry zakonnej. 

Troska o wygląd, porządek, ale i o liturgię jest obowiązkiem każdego człowieka 

wierzącego. Poczujmy się więc współodpowiedzialni za ten skarb naszej wiary, za 

miejsce przebywania samego Boga. Powinniśmy się interesować tym, co się dzieje w 

naszym kościele. A przecież są tacy parafianie, którzy nie znają nawet patrona ich 

parafii. Jakże ważny jest kontakt, więź z parafią, która jako wspólnota lokalna dba o 

duchowe i materialne potrzeby kościoła. 

Świątyń w Polsce nie brakuje. Czy jednak nie pustoszeją one powoli, ale 

systematycznie? Ktoś powie: „Kościół nie ma nic atrakcyjnego do zaproponowania 

młodym ludziom”. Czyż Kościół ma być atrakcyjny? Świątynia powinna być 

wypełniona wiernymi nie dlatego, że jest atrakcyjna, ale dlatego, że jest miejscem 

spotkania Boga z człowiekiem. W świecie pełnym desakralizacji i deptania 

podstawowych praw człowieka świątynia jawi się jako miejsce, w którym człowiek 

niemalże dotyka sacrum. Ma to być miejsce refleksji, wyciszenia i uspokojenia. 

Trzeba na nowo odkryć ten wymiar świątyni. Ma ona dawać wierzącym poczucie 

bezpieczeństwa oraz nieustannej opieki Boga. 

Ks. Janusz Mastalski 

 



Złota myśl tygodnia  

„Kościół jest świątynią Boga, dziełem świętym, domem modlitwy, zgromadzeniem 

Ludu Bożego”. 

św. German z Konstantynopola 

Na wesoło 

Kościelny do grupy zwiedzającej kościół: 

- A na wieży mamy stary wielki dzwon, którym dzwoni się na pasterkę, rezurekcję, na 

wybór papieża, jak przyjeżdża biskup lub jak jest inne nieszczęście w okolicy. 

 

Pewien proboszcz był znany z celnych odpowiedzi. Wcześniej, aby nieco ogrzać 

zimny kościół postawił tam kilka piecyków akumulacyjnych na prąd. Później zapytano 

go zapytano, czy jest ciepło w świątyni. Odpowiedział: 

– Tak, raz na miesiąc, gdy rachunek przychodzi. 

 

Patron Kościoła 

W tym miejscu należy umieścić życiorys patrona kościoła lub tytularną tajemnicę z 

życia Chrystusa lub Matki Bożej. 

 

Opowiadanie 

Wizyta 

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy drzwiach 

kościoła i po kilku minutach odchodził. Nosił kraciastą koszulę i podarte dżinsy, tak 

jak wszyscy chłopcy w jego wieku. Miał w ręku papierową torebkę z bułkami na 

obiad. Proboszcz, trochę nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi. Wiadomo, że 

w obecnych czasach istnieją ludzie, którzy okradają również kościoły.  

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.  

- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko? – powątpiewał kapłan. 

- Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe i mówię tylko: 

"Jezu, przyszedł Jerzy", potem odchodzę. To maleńka modlitwa, ale jestem pewien, że 

On słucha – odpowiedział chłopak. 

W kilka dni później, w wyniku wypadku przy pracy, chłopak został 

przewieziony do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Umieszczono go w pokoju 

razem z innymi chorymi. Jego przybycie zmieniło oddział. Po kilku dniach, jego pokój 

stał się miejscem spotkań pacjentów z tego samego korytarza. Młodzi i starzy 

spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo otuchy dla każdego.   

Przyszedł odwiedzić go również proboszcz i w towarzystwie pielęgniarki stanął 

przy łóżku chłopaka.  

-Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale że pomimo to wszystkim 

dodajesz otuchy. Jak to robisz? – zapytał kapłan. 

-To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe – odpowiedział Jerzy. 



Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe... 

Odparł szybko: O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi: "Jerzy, to 

Ja, Jezus"- i odchodzi. 

Ta wysoka wieża woła, chodźcie dzieci do kościoła!  

Do kościoła chodzić trzeba, aby dostać się do nieba! 

 

Nauczanie papieskie o świątyni 

Świątynia z cegieł jest symbolem żywego Kościoła, wspólnoty chrześcijańskiej, którą 

już apostołowie Piotr i Paweł w swoich listach określali jako «budowlę duchową», 

wzniesioną przez Boga z «żywych kamieni», którymi są chrześcijanie, na jedynym 

fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, porównywany do «kamienia węgielnego». 

Bóg chce zbudować sobie w świecie duchową świątynię, wspólnotę, która będzie Go 

czcić w Duchu i prawdzie. Jednakże uroczystość dzisiejsza przypomina nam również o 

znaczeniu budowli materialnych, w których wspólnoty gromadzą się, by wysławiać 

Boga. Każda wspólnota ma zatem obowiązek dbać o swoje budynki sakralne, które 

stanowią cenne dziedzictwo religijne i historyczne.  

Benedykt XVI 


