
2 TYDZIEŃ NAUKI: 23 – 27 MARCA 2020r. 
 

1. Na co poświęcić czas w niedzielę? 

 
Młoda Polka, Karolina, postanowiła podczas wakacji pojechać do pracy w Szkocji. 

Znalazła tam pracę w starym zamku przerobionym na hotel. Kiedy zajechała na miejsce, 

zapytała właścicielkę o najbliższy kościół katolicki. Wyjaśniła, że jest osobą wierzącą i 

w niedziele chce chodzić na Mszę Świętą. W odpowiedzi Karolina usłyszała, że w tej 

miejscowości kościoła nie ma, ale jeżeli chce, to ona będzie woziła Karolinę do innej 

miejscowości, w której kościół jest. Rzeczywiście tak było w każdą niedzielę. 

Właścicielka zawoziła ją do kościoła i czekała, aż skończy się Msza, bo sama był 

niepraktykująca. Zaprzyjaźniły się ze sobą. Gdy przedstawiała Karolinę, to mówiła o 

niej: „Karolina jest z Polski i jest katoliczką”. 

– Jakie świadectwo wiary dała Karolina? 

– Dlaczego uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej było dla Karoliny oczywiste? 

– Jaki wpływ na jej pracodawczynię mogła mieć postawa Karoliny? 

– Jak reagowalibyście na przedstawianie was np. „To jest Ania, jest katoliczką”? 

 

Obejrzyj film: „Katoliczka w sądzie” 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy93NHKjNgo 

Szabat, o którym przeczytacie z Księgi Wyjścia, to sobota. W tym dniu świętowali i 

świętują Żydzi. Pierwszy dzień po szabacie to niedziela. W tym dniu świętują 

chrześcijanie. Zastanówcie się, dlaczego Pan Bóg ustanowił dzień święty.  

„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i 

wykonywał wszystkie twoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, 

Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy (...). 

W sześciu dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co 

jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień 

szabatu i uznał go za święty”.(Wj 20,8-11) 

 „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria 

Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie 

ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i 

usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe 

jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. 

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że 

szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak 

zapowiedział»”. (Mt 28,1-6) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy93NHKjNgo


Pytania: 

– Dlaczego ludzie poświęcili dzień siódmy Bogu? 

– Co wydarzyło się w pierwszym dniu po szabacie? 

– Co wspominamy w każdą niedzielę? 

– Dlaczego jeden dzień w tygodniu poświęcamy Bogu? 

 
 

UWAGA! 

Z powodu epidemii, zgodnie z rozporządzeniem władz kościelnych i 

państwowych, obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św. 

Zachęcamy do uczestnictwa w transmisjach Mszy św. radiowo-telewizyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Moja parafia i moja historia. 

 

 

 
Objazdowi parafianie 

Z rozeznania pewnego księdza wynika, że jedna czwarta „jego” wiernych 

uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej poza własnym kościołem parafialnym. 

– Do nas znowuż przychodzą inni – mówi ksiądz. W ostatnią niedzielę na różaniec i 

popołudniową Mszę Świętą przyjechał autokar ludzi z Tarnowa. Chcieli zobaczyć 

kościół. Powody takiego przemieszczania się ludzi są różne, czasem bardzo 

prozaiczne. Na przykład kwestia przykościelnego parkingu, jakość kazania, długość 

ogłoszeń. Niekiedy ludzie szukają kontaktu z jakąś grupą, której nie ma w ich 

parafialnym kościele. Są tacy, którzy uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej łączą 

z „obiadem u mamy”, odwiedzinami znajomych. Zdecydowana większość wiernych 

to jednak osoby o silnym poczuciu wspólnotowości, przynależności do swojej 

parafii. U nas elementem bardzo integrującym była budowa kościoła – zauważa 

ksiądz proboszcz. 

 

Zagraniczna swoja wspólnota. 

Maria, londyńska policjantka, mówi, iż kiedy przyjechała do Anglii, od razu zaczęła 

rozglądać się za polskojęzycznym duszpasterstwem:– Przylgnęłam do niego całym 

sercem. Kościół stał się moim domem i rodziną. W parafii zetknęłam się z rodakami 

z różnych części Polski, również z moich rodzinnych stron. – Z religią za granicą 

bywa różnie – przyznaje Włodek, pracujący sezonowo w Niemczech. – Zdarza się, 



że pracodawca celowo tak układa robotę, że człowiek nie da rady być na Mszy. 

Wielu chce zarabiać w niedziele i nie interesuje ich żadna parafia. Zdaniem Eli, 

studentki dorabiającej na wakacjach w Stanach Zjednoczonych, żądza pieniądza 

często przesłania naszym rodakom sprawy religijne i trzeba wiele trudu, żeby więź 

z Bogiem nie uległa rozluźnieniu: – Z koleżankami znalazłyśmy kościół katolicki, 

choć tylko anglojęzyczny. Menager zgodził się, żebyśmy w niedziele mogły 

zaczynać pracę później. Ksiądz cieszył się, że mamy tyle wiary, by z daleka 

przybywać do domu Bożego. Poczułam się, jakbym należała do tej wspólnoty. 

Świadomość, że nie jestem sama, pomogła mi w trudnych chwilach. 

 
(oprac. na podst.: B. Malec-Suwara, A. Turek, Rozstaje za chrzcielnicą, „Tarnowski Gość 

niedzielny”, <http://www.tgn.diecezja.tarnow.pl/archiwum/!2006/1029/art7.php>, dostęp: 

22.04.2014)  

 

Pytania: 

– Dlaczego ludzie chodzą do konkretnego kościoła? 

– Co ma wpływ na ich wybór?– Co jednoczy ludzi w parafii? 

– Kiedy parafia, kościół parafialny może być domem? 

– Pod jakim wezwaniem jest kościół i parafia, do której wy należycie? 

 

Od chwili chrztu jesteśmy włączeni we wspólnotę Kościoła jako Mistycznego Ciała 

Chrystusa. Wasi rodzice, prosząc o ten sakrament, zobowiązali się do wychowania 

was po katolicku, w łączności z Kościołem powszechnym, czyli zgromadzeniem 

wszystkich żyjących i zmarłych chrześcijan, którego Głową jest Jezus Chrystus. Ta 

łączność polega także na funkcjonowaniu w strukturach lokalnego Kościoła. Każdy 

powinien znać nazwę swojej parafii, nazwisko proboszcza i wikariuszy. 

 

UWAGA! 

Zapoznaj się pokrótce z historią twojej parafii. 


