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ROCZNICA POŚWIĘCENIA 

KOŚCIOŁA – KIERMASZ 

PARAFIALNY 

 Dzień poświęcenia kościoła jest do 
pewnego stopnia porównywalny z chrztem 
człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga 
przez chrzest; budynek - przez poświęcenie i 
namaszczenie. Gdy dziecko przychodzi na świat, 
jest nowym istnieniem ludzkim, nowym 
człowiekiem. Od chwili chrztu - staje się 
dzieckiem Boga i miejscem Jego zamieszkania 
na ziemi, Jego świątynią.  
 

 
  
 Dzisiaj dziękujemy Bogu, że pozwolił 
wznieść, z Jego darów, kościół parafialny - tę 
„arkę przymierza”, stały symbol Jego zbawczej 
obecności wśród nas. Spoglądamy z dumą i 
radością na tę świątynię także dlatego, że jest 
ona znakiem wszystkich wierzących i każdego z 
osobna. Słowem „Kościół” określamy bowiem 
wszystkich wierzących w Chrystusa i przez 
chrzest oddanych Mu na własność. Tym samym 
słowem nazywamy także poświęcony i 
namaszczony budynek - miejsce, w którym 
dostępujemy Bożego miłosierdzia i 
otrzymujemy pokarm na życie wieczne. 

 
 
 

 

  

   

  
  Niektóre doświadczenia mistyczne ojciec 

Pio opisywał w listach do swojego powiernika i 

opiekuna duchowego, ojca Augustyna. Poniżej 

przytaczamy krótkie fragmenty jednego z nich. 

Korespondencja pochodzi z 7 kwietnia 1913 roku. 

A pisał ojciec Pio takie oto słowa: 

"Mój drogi Ojcze, w piątek rano [...] ukazał mi się 

Pan Jezus. Był zdruzgotany i załamany. Ukazał mi 

ogromny tłum księży, pośród których było wielu 

dygnitarzy z różnych kościołów. Jedni odprawiali 

msze święte bez należnego nabożeństwa, inni 

ubierali lub zdejmowali szaty liturgiczne bez 

żadnego szacunku. [...] Zapytałem dlaczego tak 

cierpi. Nie odpowiedział, tylko pokazał mi 

ukaranie tych księży. Za chwile jednak, patrząc na 

nich z wielkim smutkiem zapłakał i zobaczyłem jak 

dwie duże łzy spłynęły po Jego twarzy. Odwrócił 

się i odszedł stamtąd wypowiadając gorzko pod 

ich adresem 'Mordercy!'. 

 Zwracając się do mnie powiedział: 'Mój 

synu, nie wierz w to, że moja agonia trwała tylko 

trzy godziny. Moja agonia nadal trwa i będzie 

trwała do końca świata ze względu na Dusze, 

które bardzo umiłowałem. [...] To potęguje moje 

cierpienie i przedłuża agonię. A najgorsze jest to, 

że ludzie są obojętni, nie wierzą we mnie i gardzą 

moja miłością. Ileż to razy mój gniew jak piorun, 

chciałem obrócić przeciw nim, ale powstrzymali 

mnie Aniołowie i Duch miłości, który jest we 

mnie... [...]". 
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