
Temat: Oto jest dzień, który Pan uczynił Ps 118,24 
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Przeczytaj poniższe teksty i odpowiedz na pytania. 
Odpowiedzi mogą być na oddzielnej kartce, którą należy oddać nauczycielowi religii po powrocie 
do szkoły.

Tekst 1. Niedziela jako świętowanie dzieła Stwórcy 

„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie 
twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu 
tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka, ani twój niewolnik, ani twoja 
niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach
bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu 
odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty” (Wj 20,8-11). 

1.O jakim fakcie przypomina tekst z Księgi Wyjścia? 
2. Do czego wezwany jest człowiek we wspomnianym fragmencie biblijnym? 

Tekst 2. Dzień zmartwychwstałego Pana 

„My świętujemy niedzielę, aby wspominać chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa 
Chrystusa nie tylko w dzień Wielkanocy, ale każdego tygodnia” – tak napisał Innocenty I (papież od
401 do 417 roku), poświadczając praktykę powszechnie przyjętą już w pierwszych latach po 
zmartwychwstaniu Pańskim. Św. Bazyli Wielki (329-379) mówi o „świętej niedzieli, uczczonej 
zmartwychwstaniem Pańskim, która jest pierworodnym pośród wszystkich dni”. Św. Augustyn 
(354-430) nazywa niedzielę „sakramentem Paschy”. W świetle nieprzerwanej i powszechnej 
tradycji widać wyraźnie, że chociaż korzenie dnia Pańskiego sięgają dzieła stworzenia, a ściślej 
biorąc, biblijnej tajemnicy „odpoczynku” Boga, to jednak aby zrozumieć w pełni jego sens, trzeba 
odwołać się bezpośrednio do zmartwychwstania Chrystusa. Właśnie ono stanowi treść 
chrześcijańskiej niedzieli. Dzięki niej każdego tygodnia, wciąż na nowo w myślach i w życiu 
wiernych staje się obecne wydarzenie paschalne, które jest źródłem zbawienia świata (por. list 
apostolski Jana Pawła II Dies Domini – O świętowaniu niedzieli, nr 19). 

3. Z jakiego powodu od początku swego istnienia chrześcijanie świętowali pierwszy dzień tygodnia,
czyli niedzielę? 
4. Dlaczego tajemnica zmartwychwstania Jezusa Chrystusa stała się dla chrześcijan głównym 
argumentem do świętowania niedzieli jako Dnia Pańskiego?



Tekst 3. Zgromadzenie eucharystyczne jest sercem niedzieli
 Oto tekst św. Justyna z pierwszej połowy II wieku, zawierający szczegółowy opis niedzielnego 
zgromadzenia chrześcijan: „W dniu zaś zwanym dniem słońca odbywa się zebranie w jednym 
miejscu wszystkich razem i z miast, i ze wsi. Tedy czyta się pamiętniki apostolskie oraz pisma 
prorockie, póki czas na to pozwala. Potem, gdy lektor skończy, przełożony daje żywym głosem 
upomnienie i zachętę do naśladowania tych nauk znakomitych. Następnie wszyscy z miejsc 
powstajemy i modlimy się. Po czym, jak się już powiedziało, gdy modlitwa się skończy, przynoszą 
chleb oraz wino i wodę, a przełożony zanosi modlitwy tudzież dziękczynienie, ile tylko może, lud 
zaś z radością odpowiada: Amen. Wreszcie następuje rozdawanie i rozdzielanie wszystkim tego, co 
się stało Eucharystią, nieobecnym zaś rozsyła się ją przez diakonów” (Apologia I, 67.3-5). W 
pierwotnym Kościele sprawowanie Eucharystii miało miejsce tylko w niedzielę. Dlatego najpierw 
przez zwyczaj, a następnie przez prawo pisane uczestnictwo we Mszy Świętej w niedzielę stało się 
najważniejszym obowiązkiem chrześcijan. „W dniu Pańskim porzućcie wszystko – czytamy w 
traktacie z II wieku zatytułowanym Didaskalia Apostolskie – i spieszcie, nie zwlekając na swoje 
zgromadzenie, bo przez nie oddajecie chwałę Bogu. W przeciwnym razie czym usprawiedliwią się 
przed Bogiem ci, co nie gromadzą się w dniu Pańskim, aby słuchać słowa życia i spożywać Boski 
pokarm, który trwa na wieki?”.

5.  Dlaczego zgromadzenie eucharystyczne jest sercem niedzieli?
6.  Z jakiego powodu chrześcijanie są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej?

Tekst 4. Niedziela dniem radości i odpoczynku 

„Obowiązek świętowania niedzieli – zwłaszcza przez udział w Eucharystii i przez odpoczynek w 
duchu chrześcijańskiej radości i braterstwa – staje się bowiem w pełni zrozumiały, jeśli pamiętamy 
o różnorakich wymiarach tego dnia, na które zwrócimy uwagę w niniejszym liście. 

1. Dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia. Jeśli od początku pontyfikatu 
niestrudzenie powtarzam słowa: «Nie lękajcie się! Otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi 
Chrystusowi!», to dziś chciałbym z mocą wezwać wszystkich do ponownego odkrycia niedzieli: 
Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi! Tak, otwórzmy Chrystusowi nasz czas, aby 
On mógł go rozjaśnić i nadać mu kierunek. On jest Tym, który zna tajemnicę czasu i tajemnicę 
wieczności i ofiarowuje nam «swój dzień» jako zawsze nowy dar swojej miłości. Ponowne 
odkrycie sensu tego «dnia» jest łaską, o którą należy prosić nie tylko po to, aby wypełniać w życiu 
nakazy wiary, ale także by dać konkretną odpowiedź na prawdziwe i głębokie pragnienia każdego 
człowieka. Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który
zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu” (Jan 
Paweł II, Dies Domini, nr 7).

7. Na czym polega obowiązek świętowania niedzieli poza uczestnictwem we Mszy Świętej? 
8. Jaki jest sens radosnego świętowania Dnia Pańskiego? 


