
Klasa 1Lg, 1Fg, 1Ag, 1Dg 

Szczęść Boże, 

Zapraszam Cię do modlitwy „Ojcze Nasz….” 

TEMAT: Moja misja w Kościele. 

Dziś zastanowimy się nad rolą i znaczeniem Kościoła w naszym życiu oraz jakie jest moje miejsce w 

Kościele. 

Wprowadzenie  

Proszę wysłuchaj opowiadania a następnie odpowiedz na pytania do zeszytu. 

 „Ta wioska w górach jest bardzo biedna. Gospodarze maja jedynie małe poletka, które leżą na 

stromych zboczach. Wszystko trzeba robić własnymi rękoma. A to wymaga wiele pracy i daje mało 

pieniędzy. Kiedyś w tej wiosce był mały kościół z drewna. Niezgaszona świeczka spowodowała pożar. 

Od tej pory tam, gdzie wcześniej stał kościół, jest puste miejsce, a mieszkańcy przychodzą na Mszę 

Świętą do małej sali szkolnej. Wioska jest tak mała, że wszyscy się tam mieszczą. Naturalnie każdy 

chciałby, aby wioska miała nowy kościół. Ale najpierw trzeba oszczędzać. Kościół kosztuje dużo 

pieniędzy. Umiera pewna stara kobieta. Wszystkie swoje oszczędności przekazuje pozostałym 

mieszkańcom na budowę kościoła. A wtedy ludzie ci dowiadują się o trzęsieniu ziemi we Włoszech. 

Widzą straszne obrazy, mnóstwo zniszczonych domów. Widzą, ze są to biedne wioski, takie jak ich. 

„My chcemy budować kościół, a tam panuje taka bieda”? – powiedzieli. I szybko zdecydowali, że 

poślą wszystkie pieniądze dla ofiar tej klęski żywiołowej. Ale nikt nie zapomniał o własnym kościele. 

Każdy oszczędzał dalej, aż wreszcie stopniowo udało się zebrać potrzebną sumę, która wystarczyła na 

rozpoczęcie budowy. „Ciężkie chwile dla uciekinierów” – czytają w gazecie. „Nikt nie chce przyjąć 

osób, które uciekły z Azji na łódkach”. „Czy możemy budować kościół, gdy ludzie ci nie mają 

ojczyzny”? I bez wahania inwestują wszystkie pieniądze w odnowienie trzech starych domów, w 

których przyjmują z otwartymi ramionami uciekinierów. I znów zaczynają oszczędzanie. Ale za 

każdym razem, gdy mają już dość pieniędzy, słyszą o innych ludziach, którzy potrzebują pomocy, więc 

zawsze dzielą się z innymi tym, co posiadają „Nie mamy kościoła – mówią – ale mimo to bardzo nam 

się podoba w naszej wiosce. Jesteśmy jak duża rodzina”. W tym miejscu, gdzie kiedyś stanie kościół, 

teraz bawią się małe dzieci”.  

(W. Hoffsümmer. 229 krótkich opowiadań. Pomoce duszpasterskie i katechetyczne na cały rok. Kielce 

2001 s. 83-84).  

 1. Co skłania mieszkańców do podejmowania decyzji, które oddalają budowę kościoła?  

Ponieważ zostaliśmy ochrzczeni wszyscy należymy do „wielkiej rodziny” jaką stanowi wspólnota 

Kościoła. Niestety wielu ludzi ma dziś problem z tym, by odkryć w niej swoje miejsce i nie dostrzega 

potrzeby identyfikowania się z kościelną wspólnotą. Czy zatem Kościół jest nam potrzebny? A może 

prościej byłoby nam żyć „bez Kościoła? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania i odrobinę 

dokładniej przyjrzymy się Kościołowi. 

Aby móc dyskutować na temat Kościoła i szukać odpowiedzi na pytanie, czy go potrzebujemy warto 

najpierw precyzyjnie określić czym jest Kościół i uporządkować naszą wiedzę na jego temat. 

Czym jest Kościół?  

Niektórzy mówią, że Kościół to tylko biskupi i księża. To jednak nie jest prawda. Kościół to wspólnota 

wszystkich ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa i ochrzczonych w imię Trójcy Świętej. A więc także Ty 



jesteś częścią Kościoła. On jest jak Twój dom, Twoja rodzina a rodziny nie przestaje się kochać, nawet 

jeśli nie wszystko jest w niej doskonałe. 

Proszę przeczytaj fragmenty z Katechizmu Kościoła Katolickiego a następnie wybierz najważniejsze, 

najbardziej wartościowe określenia Kościoła uzasadnij swój wybór. ( zapisz do zeszytu) 

„Chrystus, jedyny Pośrednik, ustanowił tu na ziemi swój Kościół święty, wspólnotę wiary, nadziei i 

miłości, jako organizm widzialny; nieustannie go podtrzymuje i przez niego rozlewa na wszystkich 

prawdę i łaskę” (KKK 771). 

„Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego 

zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Bycie sakramentem wewnętrznego 

zjednoczenia ludzi z Bogiem jest pierwszym celem Kościoła” (KKK 775).  

„Kościół jest narzędziem Chrystusa. W jego rękach jest narzędziem Odkupienia wszystkich, 

powszechnym sakramentem zbawienia, przez który Chrystus ukazuje i zarazem realizuje tajemnice 

miłości Boga do człowieka” (KKK776).  

 „Kościół jest widzialnym planem miłości Boga do człowieka, planem, który pragnie, aby cały rodzaj 

ludzki utworzył jeden Lud Boży, zrósł się w jedno Ciało Chrystusa i scalił się w budowie jednej świątyni 

Ducha Świętego” (KKK 776). 

 

Czy można być zbawionym bez Kościoła?  

Czasami słyszysz jak niektórzy mówią, że wierzą w Boga ale z Kościołem nie chcą mieć nic wspólnego. 

Musisz jednak wiedzieć, że bez Kościoła nie można osiągnąć zbawienia. Potrzebujesz Słowa Bożego i 

sakramentów, żeby dojść do Boga. O własnych siłach nie dasz rady. 

Pochylaliśmy się dziś nad tajemnica Kościoła szukając odpowiedzi na pytanie dlaczego potrzebujemy 

Kościoła. Podczas jednej z audiencji papież Franciszek dostrzegając wartość Kościoła, mówił:             

„Nie można kochać Boga, nie kochając naszych braci, nie można kochać Boga poza Kościołem; nie 

można być w komunii z Bogiem, nie będąc w komunii z Kościołem i nie możemy być dobrymi 

chrześcijanami, jak tylko razem z tymi wszystkimi, którzy starają się naśladować Pana Jezusa, jako 

jeden lud, jedno ciało, a jest nim Kościół”. Mając świadomość przynależności do Kościoła i 

dostrzegając jego znaczenie w naszym życiu warto zapytać siebie: - czy pamiętam o tym, że jestem 

częścią Kościoła? - w jaki sposób daję świadectwo o swojej przynależności do Kościoła? - czy potrafię 

odważnie przyznać się do tego, że jestem człowiekiem wierzącym (członkiem Kościoła)?  

Podsumowując zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu czym jest Kościół? 

https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8 

Proszę odpowiedzi z dzisiejszej lekcji nie przesyłać na maila, tylko wykonać do zeszytu.  

Pozdrawiam 

Katarzyna Śmiałek.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8

