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Dlaczego trzeba chodzic ́ do kościoła? 

 

Stawiamy dzis ́ drugi krok na naszej adwentowej drodze do Betlejem. 

Razem idziemy na spotkanie z Panem Jezusem. Dobrze, że jest Adwent, 

z ̇e są Roraty, że mamy sporo czasu – w tym roku ponad trzy tygodnie – by 

dobrze się do Bożego Narodzenia przygotować.  

Przeczytajcie teraz krótką historię pewnego chłopca: 

– Pewien chłopiec powiedział kiedys ́, że chciałby przenieśc ́ się w czasy, 

kiedy z ̇ył Pan Jezus, że chciałby Go zobaczyc ́, porozmawiac ́ z Nim, a 

najbardziej chciałby zobaczyc ́ jakiś cud, który Pan Jezus uczynił. 

„Gdybym to wszystko widział, na pewno bym w Pana Jezusa bardziej 

uwierzył i mocniej Go kochał” – mówił chłopiec. „A tak w ogóle to 

niesprawiedliwe, z ̇e Pan Jezus był z tamtymi ludz ́mi, a z nami nie 

pozostał...”. Tymczasem Pan Jezus powiedział swoim uczniom: 

„Pożyteczne jest dla was moje odejs ́cie” (J 16,7). 

Teraz odpowiedzcie sobie na poniżasze pytania: 

Dlaczego tak powiedział, dlaczego musiał odejśc ́?  

 

Pan Jezus musiał odejśc ́, żeby BYC ́ INACZEJ ze wszystkimi. Kiedy 

mroźna ̨ zima ̨ ktos ́ wieczorem wystawi na balkon albo za okno wode ̨ w 

garnku, co zobaczy rano? Lód! Wody ani kropli! Ale nie zapyta przecież, 

kto zabrał wode ̨, bo dobrze wie, że lód to woda, tylko w innej postaci. Pan 

Jezus został z nami włas ́nie inaczej. JEST pod postacia ̨ Chleba, i to ze 

wszystkimi ludźmi na całym sẃiecie jednocześnie. I tu, w naszym 

kościele, i w Rzymie, i w Nowym Jorku, i w kos ́ciele na niewielkiej wyspie. 

Wsze ̨dzie JEST. Prawdziwy, żywy Pan Jezus, który kaz ̇dego słucha, 

którego każdy może zobaczyć, a nawet dotkna ̨c ́. Wyobraźcie sobie, gdyby 

Pan Jezus został na ziemi, ile czasu potrzebowałby, żeby spotkac ́ sie ̨ z 

każdym... Na świecie żyje prawie 8 miliardów ludzi. Ile czasu 

musielibys ́my czekać, z ̇eby dotarł do naszej parafii? Nikt nie potrafi byc ́ z 

drugim człowiekiem tak blisko jak Pan Bóg. Raz przybliz ̇amy się do 

drugiego, raz oddalamy. Spotykamy sie ̨ również wirtualnie, ale ta 



obecnos ́ć to nie to samo co obecnos ́ć prawdziwa. Bliskośc ́ z Bogiem to 

CUD NAD CUDAMI. W dzisiejszej Ewangelii powiedział swoim uczniom 

tak jakby specjalnie do nas. Posłuchajcie: „Szcze ̨s ́liwe oczy, które widza ̨ 

to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragne ̨ło 

ujrzec ́ to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszec ́, co słyszycie, a nie 

usłyszeli” (Łk 10,23-24).  To Jezus pomaga człowiekowi wyrwać sie 

również z niewoli grzechu. 

Pan Jezus skruszył ściane ̨ grzechu i s ́mierci i otworzył ludziom 

brame ̨ do wolnos ́ci. I ktoś moz ̇e powiedziec ́: „I co z tego, skoro ja i tak 

cia ̨gle popełniam grzechy, a na dodatek, jak wszyscy ludzie, kiedys ́ 

umre ̨”. To prawda, ale zwróc ́cie uwagę, że Pan Jezus otworzył brame ̨, a 

teraz od nas zalez ̇y, czy ja ̨ znajdziemy i przez nia ̨ przejdziemy. Gdzie 

szukac ́ bramy? Na MSZY S ́WIET̨EJ!  

Poznajcie pewna ̨ mamę, która tę ważna ̨ prawde ̨ odkryła juz ̇ jako mała 

dziewczynka, a nazywa się Joanna Beretta Molla. Joanna mieszkała we 

Włoszech. Miała wspaniała ̨ rodzine ̨, kochaja ̨cego męz ̇a i czwórke ̨ dzieci. 

Zawsze elegancka, interesowała sie ̨ moda ̨, malowała i grała na pianinie. 

Bardzo lubiła tan ́czyć i jez ́dzic ́ na nartach. Kochała góry, gdzie cze ̨sto 

zabierała dzieci. Zawsze z serdecznym uśmiechem, che ̨tnie pomagała 

innym. Czasem zastanawiano się, jak ona to wszystko robi? Jak znajduje 

na wszystko czas? Myśle ̨, z ̇e tajemnica leży w... spotkaniach Joanny z 

Panem Jezusem, do którego codziennie przychodziła od czasu, kiedy Go 

poznała. Z Nim omawiała najpierw swoje dziecięce sprawy, potem 

przychodziła jako nastolatka, jako lekarka i przede wszystkim jako 

mama.  

Przeczytajcie teraz kolejne opowiadanie: 

Pan Molla zatrzymał samochód.– Chodz ́cie, cos ́ wam pokaz ̇ę.- Z 

samochodu wysiedli Mariolina, Pierluigi i Laura. Tata wziął na re ̨ce 

malutką Giannine ̨. Stane ̨li przed małym drewnianym kościołem ws ́ród 

ośniez ̇onych gór.– To ulubione miejsce mamy – zaczął tata. – Kiedy sie ̨ 

poznalis ́my, duz ̇o jez ́dziła na nartach. O, tam, po drugiej stronie. Zawsze 

jednak najpierw przychodziła do kościoła, by porozmawiac ́ z Panem 

Jezusem. I uwaz ̇nie słuchała, co do niej mówił. – A o czym jej opowiadał? – 

zapytała zaciekawiona Laura.– To tajemnica – odparł Piotr. – Wiem, z ̇e 

uczył ją kochac ́ ludzi.  



– Czego uczył Pan Jezus Joanne ̨?  

– Pani Joanna marzyła o wielkiej rodzinie. Kiedy spodziewała sie ̨ 

czwartego dziecka, dowiedziała sie ̨, że jest cięz ̇ko chora, że jej życie jest 

zagrożone. „Jeżeli trzeba będzie wybierac ́ między mna ̨ a dzieckiem, prosze ̨ 

cię, wybierz dziecko, nie mnie...” – prosiła me ̨ża. Nie chciała umierac ́. 

Bardzo kochała zẏcie i swoją rodzine ̨. Gdy papież Jan Paweł II 

kanonizował ja ̨, jej ma ̨z ̇ Piotr Molla powiedział: „Nigdy nie 

przypuszczałem, że zẏje ̨ z osoba ̨ świe ̨ta ̨”.  

Posłuchajcie, jak wspominał swoja ̨ z ̇one ̨: Byłaś wspaniałym człowiekiem. 

Umiłowana ̨ mego serca. Szcze ̨śliwa ̨ i ma ̨dra ̨ mama ̨. Przed naszymi 

zare ̨czynami zaproponowałas ́, byśmy podczas Mszy Świe ̨tej za nas 

dzie ̨kowali Bogu. 10 czerwca napisałaś: „Piotrze! Bardzo, bardzo Cie ̨ 

kocham. Od samego rana podczas Mszy Świe ̨tej ofiaruje ̨ Bogu wraz z 

moja ̨ Twoja ̨ pracę, Twoje radości, Twoje cierpienia, i tak przez cały dzień, 

aż do wieczora”. W każdej sytuacji powierzałas ́ sie ̨ Bogu. Pamiętam, 

każdego dnia miałaś czas zarezerwowany na rozmowe ̨ z Bogiem, któremu 

zawsze dzie ̨kowałaś za dar naszych cudownych dzieci. Byłaś taka 

szcze ̨s ́liwa...  

W historii zẏcia tej świętej znajdziemy odpowiedz ́, dlaczego warto 

przychodzic ́ do kościoła, do Pana Jezusa. On daje siłę, by po prostu byc ́ 

dobrym człowiekiem.  

 

Odpowiedz sobie na pytania:  

1. Co trzyma człowieka w niewoli?  

2. Gdzie człowiek dostaje pomoc do walki ze złem, z grzechem, ze swoimi 

słabościami?  

3. Jak nazywa się sẃie ̨ta mama, która codziennie podczas Mszy szukała 

u Jezusa wskazówek, jak żyć?  


