
 
W wielu kościołach w czasie pandemii dzieci indywidualnie przystępują do Pierwszej Komunii 
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Kościół nas potrzebuje 
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Gdy w przyszłości ktoś będzie kreślił szkic z czasów epidemii koronawirusa, z 
pewnością dokona ocen skali zagrożenia i zachowań ludzi, także w kontekście 
praktyk religijnych. Być może postawione zostanie pytanie o to, czy 
rzeczywiście niebezpieczeństwo było tak duże, że usprawiedliwiało rezygnację 
wielu wiernych na długi czas z życia sakramentalnego na rzecz transmisji on-
line. Nie tylko przyszłe pokolenia, ale i każdy z nas będzie musiał za kilka 
miesięcy, rok, gdy wirus będzie bardziej poznany, skonfrontować się w 
sumieniu z własną postawą wobec uczestnictwa w liturgii, przyjętą w tych 
dniach. Czy naprawdę nie mogłem przeżywać Mszy św. i przyjmować Komunii 
św. w kościele? Czy obok reżimu sanitarnego jednym ze znaków „nowej 
normalności” nie powinien być właśnie nasz powrót do świątyń? 

Przełamać strach 
– O ile na początku pojawienia się koronawirusa ludzie mogli się bać, bo 
informacje spływające przede wszystkim z Włoch brzmiały zatrważająco, o tyle 
teraz widać, że wirus jest groźny, ale nie aż tak, by zabarykadować się w domu 
i nie przychodzić na Mszę św., gdy mamy już taką możliwość. A niestety nadal 
wiele osób rezygnuje z tego. Jestem odpowiedzialna za formację młodych w 
mojej parafii i widzę, że ciągle wielu rodziców nie puszcza dzieci, młodzieży do 



kościoła – mówi „Naszemu Dziennikowi” Mirosława Chmielewicz z Bydgoszczy, 
od lat wraz z mężem zaangażowana w działalność wspólnoty Domowego 
Kościoła. 
Jej zdaniem, dziś polem do działania dla wiernych świeckich jest indywidualna 
ewangelizacja – zachęcanie znajomych, parafian, by przełamywali barierę 
strachu, bo przecież chodzi tu o ducha, który musi być karmiony, pozostawać w 
relacji z żywym Jezusem, którego spotykamy w sakramencie Eucharystii. – 
Korzystanie z transmisji Mszy św. zawsze pozostanie pewną namiastką, z 
której powinniśmy korzystać w naprawdę wyjątkowych okolicznościach – 
zauważa nasza rozmówczyni. Pani Mirosława chodziła z rodziną do kościoła 
przez cały okres epidemii i przekonuje, że nie trzeba się bać, bo w świątyniach 
przestrzegane są rygory sanitarne. 
– Jeśli brakuje nam tej odwagi, by przyjść na Mszę św. w niedzielę, zacznijmy 
od dni powszednich, wtedy naprawdę w świątyniach jest bardzo mało osób. 
Myślę, że o tę odwagę i przełamywanie strachu trzeba się też modlić, a Pan 
Bóg wtedy da nam tę łaskę – tłumaczy z kolei Piotr Bonik z bydgoskiej 
wspólnoty Domowego Kościoła. 
W czasie epidemii wraz z żoną nie korzystali w ogóle z transmisji on-line, 
uczestniczyli w Liturgii w kościele. Jak podkreślają, są małżeństwem z już 27-
letnim stażem, wychowywali się w czasie komuny, pamiętają stan wojenny, 
wiele w życiu widzieli i może dlatego rozumieją, że nasza wiara ma nie tylko 
wymiar indywidualny, ale i wspólnotowy. A wydłużająca się nieobecność 
wiernych w świątyniach może osłabiać wspólnotę Kościoła. 

Moc wiary 
Nasze świadectwo wiary może dodawać ducha i odwagi ludziom wokół nas. 
Takim wyjątkowym świadkiem jest pan Janusz. Kilka lat temu wyszedł z 
ciężkiej choroby nowotworowej, otarł się o śmierć. Jak sam mówi, odporność 
jego organizmu jest dziś zerowa. Od początku epidemii codziennie jest na Mszy 
św. w parafialnym kościele. Nie wchodzi do budynku, ale siada na własnym 
krzesełku na zewnątrz. Drzwi świątyni zawsze były otwarte, więc nie było 
problemu z uczestnictwem w Eucharystii. – O ile uczestnictwo w Mszy św. na 
świeżym powietrzu nie budziło od początku mojego niepokoju, o tyle z decyzją 
o przystępowaniu do Komunii św. musiałem się skonfrontować i stwierdziłem, 
że będę przyjmował Ciało Pańskie – opowiada. 
Pan Janusz od lat jest pod wielkim wrażeniem cudu eucharystycznego w 
Sokółce. W jego domu na ścianie wisi oprawione w ramę duże zdjęcie 
cudownej Hostii z Sokółki z fragmentem tkanki ludzkiego serca w trakcie 
agonii. – Jeśli wiem, że w konsekrowanej Hostii obecny jest żywy Jezus, mój 
Pan, nie mogę wyrzec się przyjmowania Komunii św. z obawy przed chorobą. 
Wierzę, że nie zarażę się, przyjmując Ciało Pańskie, ale jeśli nawet, to mówię 
sobie: jak mnie, Panie, zawołasz, to pójdę – stwierdza nasz rozmówca. Kiedyś 
– jak opowiada – obiecał Bogu i Matce Bożej, że dopóki żyje, nie opuści nigdy 
Mszy św. i Komunii św. w pierwszą sobotę miesiąca, jak prosiła o to Matka 
Boża Fatimska. To zobowiązanie także pomogło mu podjąć decyzję o 
przystępowaniu do Komunii św. w czasie epidemii. 

O trzeźwe myślenie 



Dla Katarzyny Bonik ważnym słowem, które ją prowadzi w tym czasie, jest 
fragment Listu św. Pawła do Tymoteusza: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha 
bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7). 
Szczególny nacisk kładzie na potrzebę trzeźwego myślenia. 
– W moim kościele limit osób wynosi 37, na ławkach ponaklejane są kartki, 
aby wiedzieć, gdzie można usiąść i czy jeszcze są miejsca. Zatem w kościele 
wokół siebie mamy ogrom wolnej przestrzeni. Wystarczy zwykły zdrowy 
rozsądek, by widzieć, że w takiej sytuacji nie ma mowy o narażeniu na bliski 
kontakt – mówi pani Katarzyna. 
Z kolei pani Mirosława wskazuje na potrzebę organizowania w parafiach – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami – dodatkowych wydarzeń liturgicznych, 
które będą jednoczyć ludzi wokół Jezusa, a kapłanom stworzą dodatkową 
szansę kontaktu z wiernymi. 
– U nas w kościele jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od 
18.30 do 21.00, z odmówieniem Różańca o godz. 20.30. To jest kapitalny 
moment, kiedy można ludzi zapraszać do świątyń. Nie ma oczywiście 
przekroczeń limitów – stwierdza pani Mirosława. Na wspólnej modlitwie 
adoracyjnej spotyka się także młodzież z parafii. 
– W małych grupach jeszcze nie możemy się spotykać, a jako że młodzi mieli 
spotkania w piątki, także w piątki zapraszamy ich na adorację. U jeszcze 
nielicznych młodych ludzi, którzy przyszli, widziałam wielkie wzruszenie. 
Staramy się robić to, co możemy – podsumowuje pani Mirosława. 
W tym starciu wiary ze zniewalającą mocą strachu życie sakramentalne, ale i 
nasze więzi z parafią, rola wspólnoty są nie do przecenienia. 
– Wspólnota jest nieoceniona, bo to ona jest najlepszym antidotum na smutki, 
problemy. Wymiar wspólnotowy dodaje ludziom nowych sił, świadomość, że są 
ludzie, którzy podobnie myślą, służą pomocą, radą, obdarowują dobrym 
słowem. Nie możemy się spotykać, ale widzimy się w kościele, po Mszy św., 
zachowując reżim sanitarny, możemy ze sobą rozmawiać. To wszystko buduje 
naszego ducha – dzieli się pani Mirosława. 
Inny aspekt naszej odpowiedzialności za Kościół w tym czasie to wkład w 
materialną stronę utrzymania naszych wspólnot. 
– Bardzo ważne jest także wspieranie mediów katolickich – Radia Maryja, 
„Naszego Dziennika”, Telewizji Trwam, kupienie dobrej książki – zauważają nasi 
rozmówcy. 
Ciężkie czasy zawsze były szczególną okazją dla ludzi wierzących do dawania 
świadectwa, do ukazywania prawd najwyższych, wykraczających ponad 
doczesność. Czy przekażemy młodemu pokoleniu świadectwo naszej wiary, czy 
też poddamy się zniewalającemu strachowi? Podczas gdy wielu wokół nas żyje 
w lęku, możemy swym życiem ukazywać przestrzeń światła i nadziei. 

 ( Nasz Dziennik 23.05.2020 )


