
Kościół – miejsce, budynek 
 

1. Modlitwa do Ducha Świętego. 
 
2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniego spotkania.  
 
3. Krótki wstęp dotyczący spotkania. 
 Na dzisiejszym spotkaniu chcemy porozmawiać o kościele jako budynku, miejscu 
gdzie zbierają się wierni aby modlić się. Świątynia jest miejscem, w którym wierni 
gromadzą się by wspólnotowo uwielbiać Boga – przede wszystkim sprawując Mszę 
Świętą.  
 Tabernakulum, a w nim Jezus obecny pod postacią chleba nadaje temu miejscu 
szczególny charakter. Tutaj wierni, również indywidualnie, przychodzą na osobistą 
modlitwę – rozmowę z Obecnym w szczególny sposób (substancjalnie) Chrystusem.  
 
4. Czy wiecie kiedy powstawały pierwsze kościoły na świecie? Jak myślicie? 
 Pierwsze kościoły, jako samodzielne budynki powstawały w IV wieku. W 313 roku 
Cesarz Konstantyn Wielki wydał Edykt Mediolański uznający chrześcijaństwo jako religię 
państwową. Wcześniej, ze względu na prześladowania chrześcijan, istniały jedynie 
kościoły domowe oraz kaplice w katakumbach, gdzie w ukryciu przed prześladowcami 
sprawowano Msze Święte o świcie w niedziele. Po roku 313 zaczęto budować pierwsze 
piękne i okazałe kościoły – miejsca kultu. 
 
5. Co to jest dedykacja kościoła?  
 Jest to uroczyste poświecenie nowego kościoła przez biskupa oraz nadanie 
wezwania, czyli imienia Patrona świątyni. Może być to święty, Matka Boska lub wezwanie 
związane z Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym albo Trójcą Świętą.  
 Podczas obrzędu dedykacji ksiądz biskup kropi wodą święconą ściany i ołtarz 
nowego kościoła, a potem namaszcza olejem krzyżma ołtarz oraz ściany. W miejscach 
namaszczenia umieszcza się specjalne znaki – świece zwane zacheuszkami , które 
zapala się w rocznicę poświęcenia kościoła. (W kościołach dedykowanych – pokazać te 
miejsca). 
 
6. Czy wiecie pod jakim wezwaniem jest nasz kościół?  
 
7. W którym roku była dedykacja naszego kościoła? (można zadać to pytanie jeżeli 
możliwe jest zdobycie odpowiednich informacji przez prowadzącego). 
 
8. Jak powinniśmy zachowywać się w kościele?  
 Kościół jest miejscem gdzie przychodzimy spotkać się z Jezusem. Powinniśmy 
zawsze zachowywać ciszę i powagę, unikać wszelkich rozmów aby nie przeszkadzać 
innym ludziom, którzy przyszli modlić się i trwają w skupieniu. Zakrystia też jest częścią 
kościoła i obowiązują w niej te same zasady.  
 
9. A teraz przejdziemy to omawiania poszczególnych części kościoła (przy omawianiu 
poszczególnych części kościoła przechodzimy do miejsca, które jest aktualnie omawiane). 
 Zaczniemy od kruchty.  Inaczej to przedsionek usytuowany przed głównym 
wejściem (niekiedy również przed bocznym) do naw lub zakrystii.  
 W starożytności chrześcijańskiej w kruchcie stali pokutnicy – osoby, które 
zgrzeszyły ciężko i nie mogły uczestniczyć przez to w Liturgii. Z płaczem prosili 



wchodzących na Mszę św. o modlitwę za nich, aby mogli kiedyś powrócić do wspólnoty 
wierzących przez pokutę i zadośćuczynienie. Specjalnym obrzędem pojednania mogli być 
przyjęci przez biskupa i dopuszczeni do udziału we Mszy Świętej. 
 Kolejną częścią kościoła są nawy.  Jest to część położona pomiędzy prezbiterium a 
kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Zazwyczaj wyróżniamy nawę główną i nawy boczne. 
Nawy są zazwyczaj oddzielone rzędem podpór – słupów, filarów lub kolumn. Występują 
kościoły: jedno, dwu, trzy, pięcio oraz siedmionawowe.  
 Najważniejsza cześć kościoła to prezbiterium . Jest ono przeznaczone dla 
duchowieństwa oraz służby liturgicznej (czyli dla nas). Zwykle jest wydzielone od reszty 
świątyni podwyższeniem lub balustradą. Wyodrębnia się wizualnie w bryle kościoła. 
Nazwa pochodzi od słowa prezbiter - ksiądz. 
 Centralne miejsce w prezbiterium zajmuje ołtarz , na którym jest sprawowana 
liturgia eucharystyczna. Ponadto kluczowymi miejscami są: umieszczona nieco z boku 
ambona , miejsce przewodniczenia (krzesło celebransa lub katedra biskupa) oraz 
tabernakulum .  
 Oprócz tego w prezbiterium znajdują się ławki dla duchowieństwa i służby 
liturgicznej oraz kredens (miejsce, gdzie przygotowuje się naczynia liturgiczne i dary 
ofiarne do celebracji). 
 Zakrystia  - miejsce służące do przechowywania naczyń i szat liturgicznych, 
przygotowywania się kapłanów i służby liturgicznej do odprawiania obrzędów liturgicznych.  
 Nad kruchtą lub w przedniej górnej części nawy głównej mieści się zwykle chór. 
Często składowymi częściami kościołów są wieże (dzwonnice) oraz sygnaturki.  
 
10. Na zakończenie należy poprosić uczestników o krótkie podsumowanie całego 
spotkania. Niech postarają się wymienić kilka najważniejszych miejsc i nazwać je.  
 
11. Czas na pytania uczestników. 
 
12. Modlitwa na zakończenie, np. dziesiątek różańca (Można zapytać o jakieś konkretne 
intencje). 
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