
Gołębie widzą więcej…. 
 

                    Dla takiego jak ja to zaszczyt znaleźć się w 

Kościele- pomyślał mały biały gołąb stojący w 

klateczce na stopniach ołtarza- Och! Ale trafiłem - 

szepnął rozglądając się wokół. To akurat Msza 

święta dla dzieci - i właśnie rozpoczyna się kazanie. 

Chętnie posłucham, o czym ono jest…  

Ksiądz Robert oparł ręce na drewnianej 

ambonie, patrzył na dzieci dobrymi oczami i 

mówił:  

- Drogie dzieci! Słyszałyście o Duchu Świętym, 

prawda? Nie widać Go, nie słychać… A ON JEST! Kiedyś, gdy 

święty Jan chrzcił Pana Jezusa w rzece Jordan, Duch Święty 

ukazał się ludziom pod postacią białej gołębicy. Modlimy się do 

Niego: i "Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło, Duchu Blasku, 

Duchu Wichrze i Pożarze…" A dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam 

Ducha Świętego jako płomyk.  

Ale czy jest to taki zwyczajny ogień, który może spalić las? Lub może 

takie światło, jakie daje żarówka albo słońce? A może taki wicher, co 

to porusza listkami drzew? O, nie! To jest Ogień, który rozpala serce 

miłością. To jest Światło, od którego robi się na duszy jasno i 

radośnie. To taki Wicher, który przynosi naszym sercom różne dobre 

myśli i natchnienia. Właśnie ten cichutki głos na dnie serca każdego z 

nas, to jest Jego głos. Lecz kto nie słucha tych Jego natchnień, 

zasmuca Go...  

Tym czasem gołąbek dumny z tego, że jest symbolem Ducha Świętego 

zaczął przyglądać się dzieciom. 

O, na przykład Julia - schowała się za plecami siedzącej 

przed nią koleżanki i cała pochłonięta jest oglądaniem 

pozłacanych obrazków z książeczki do nabożeństwa. Co 

prawda obrazki są z Panem Jezusem i Matką Bożą, ale czy 

dla Julii nie powinno być ważniejsze to, o czym mówi 

Ksiądz?  



Dwie ławki za Julią siedzą Michał i Kuba. Ich policzki są czerwone z 

emocji - kto kogo szybciej trafi w kostkę? W tej szamotaninie 

zapomnieli o całym świecie. 

 Zosia opowiada przyjaciółce o nowej lalce, która ma śliczne rude 

włosy, a Piotruś już wysiedzieć nie może na swoim miejscu. Wierci się 

i rozgląda nerwowo. Umówił się z kolegami po Mszy i już nie może 

doczekać się końca. 

 Tylko Marcin, który dzisiaj po raz pierwszy 

przyszedł do Kościoła jako przyszły ministrant 

siedział dumny i słuchał. 

Gołąbek zasmucił się, schował głowę w pióra. 

Czy aby na pewno te dzieci wsłuchały się w głos 

Ducha Świętego w swoich serduszkach? - pytał sam 

siebie. Jeżeli nie słuchały tego, co Ksiądz mówił, to 

nawet nie będą wiedziały, że Go zasmuciły. Jeżeli 

nie uważały, to dalej nie będą wiedziały, że słuchać 

mają swoich serduszek we wszystkim, co robią.  

 

Nim skończyła się na dobre Msza Święta ksiądz wziął gołąbka w dłonie 

i wraz z dziećmi wyszedł przed kościół. Dzieci pogłaskały gołąbka a 

ksiądz uniósł wysoko do góry ręce i wypuścił go. 

- czas wracać do domu- pomyślał gołąb- mam nadzieję, że kiedyś 

jeszcze się spotkamy, a wy będziecie pamiętać o Duchu Świętym.  

I tuż przed odlotem zrobił rundkę nad głowami dzieci radośnie 

trzepocząc skrzydłami. 

A z głośników kościoła słychać było jeszcze długo: 

„Taki duży, taki mały, może świętym być...  

Taki gruby, taki chudy, może świętym być...  

Taki ja i taki ty może świętym być...  

Taki ja i taki ty może świętym być...”. 
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