
TEMAT 23: KOŚCIÓŁ 

Każdy z nas mieszka w jakimś domu. Dom jest miejscem, gdzie spotykacie się z tymi, których kochacie 
i którzy was kochają. Czujecie się w nim bezpiecznie. 
Szczególne miejsce w domu zajmuje stół, przy którym spotykacie się na wspólnych posiłkach. Tutaj 
wasi rodzice rozmawiają z wami o ważnych sprawach, tutaj najczęściej przyjmują gości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bóg również chce się z nami spotykać w swoim domu. Jaki to dom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To jest kościół – wyjątkowy dom, ponieważ jest to dom Boga. 
 
– Czym kościół różni się od innych domów? 

 
W kościele spotykają się ludzie kochający Boga. Dziękują Bogu za to, co od Niego otrzymali: 
za życie, piękny świat, rodzinę. Proszą Boga o opiekę i pomoc. Ta wspólna modlitwa w 
kościele odbywa się podczas Mszy Świętej. To właśnie wtedy Jezus przychodzi, aby się z nami 
spotkać. 
 

Kościół to dom Boga. Bóg mieszka w kościele. 
Pójdę Go odwiedzić dzisiaj i w niedzielę. 
 

Kościół to dom Boży 
Julka w niedzielny poranek wybrała się z rodzicami do kościoła. Przy drzwiach wejściowych mama 
pomogła jej umoczyć rękę w wodzie święconej i Julka uczyniła znak krzyża. Następnie cała rodzina 
weszła do środka. Julka uklękła obok mamy, by przywitać się z dobrym Bogiem. Kiedy cicho usiadła w 
ławce, zauważyła Kacpra, który stał niedaleko ze swoim tatą. 
Gdy zaczęła się Msza Święta, ksiądz Jan, kuzyn mamy Julki, zaprosił wszystkie dzieci, aby podeszły 
bliżej, i powiedział: 



– Kościół jest domem Boga. Jest miejscem, do którego przychodzimy, aby przypominać sobie o Bogu, 
słuchać o Nim i modlić się. Niektórzy ludzie wchodzą chętnie do kościoła, gdy przechodzą obok niego, 
aby się chwilę pomodlić. Wiedzą, że tutaj mogą łatwiej spotkać się z Bogiem. W kościele gromadzimy 
się przy specjalnym stole, który nazywa się ołtarz. Wygląda on bardzo odświętnie: jest przykryty 
białym obrusem, stoją na nim świece, a przy nim kwiaty. Wszystko, co znajduje się w kościele, 
przypomina nam o dobrym Bogu. 
Po skończonej Mszy Świętej, gdy wszyscy wyszli z kościoła, Julka zapytała mamę, dlaczego w kościele 
jest tak dużo kwiatów. 
– Ludzie chcą w ten sposób podziękować Bogu za to, że troszczy się o nich. 
– A jeśli nie mam kwiatka, to jak mogę podziękować Bogu? 
– Wystarczy, że powiesz Mu „dziękuję”. Na pewno cię usłyszy. 
Julka wróciła do kościoła, uklękła przy ołtarzu i najpiękniej jak umiała podziękowała Bogu za to, że 
opiekuje się nią i jej rodziną. 
 
– Co Julka uczyniła po wejściu do kościoła? 
– Czyim domem jest kościół? 
 
Zagadka 
CO NIEDZIELĘ TU WCHODZIMY 
I W NIM WSPÓLNIE SIĘ MODLIMY. 
(KOŚCIÓŁ) 


