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eucharystycznym i rodzinnym 

 

Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo Pańskie: “W niedzielę oraz w inne dni 

świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej”. Eucharystia 

niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są 

zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane. Świętowanie niedzieli jest 

dziś zagrożone także od wewnątrz, wskutek wzrastającej obojętności chrześcijan 

i spłycenia wiary w tajemnicę zmartwychwstania, a zwłaszcza w wyniku praktycznego 

materializmu i pogoni za zyskiem, także w niedzielę. 

Bóg uczynił dzień Pański, aby człowiek porzucił zajęcia zwyczajnego życia i uświęcił ten 

dzień, przede wszystkim uczestnicząc we Mszy świętej i robiąc dobre uczynki dla ludzi. 

Powszechna stała się dziś praktyka tzw. weekendu, rozumianego jako cotygodniowy 

czas odpoczynku. Niedziela zatraca stopniowo pierwotny sens i staje się jedynie 

zakończeniem tygodnia. 

Jan Paweł II w liście Dies Domini wyjaśnia, że niedziela jest dniem ofiarowanym 

człowiekowi przez Boga, jako dar Jego miłości. Niedziela powinna być przede wszystkim 

dniem pamięci o wielkich Bożych dziełach. Bóg pobłogosławił i uświęcił ten dzień. 

W tym czasie człowiek przerywa codzienny rytm zajęć, nieraz bardzo uciążliwych, aby 

uznać swą zależność od Boga. 

Najważniejszą treścią trzeciego przykazania Dekalogu nie jest zatem zwykłe przerwanie 

pracy, ale świętowanie wielkich dzieł Bożych. Odpoczynek człowieka w dniu Pańskim 

zyskuje właściwy sens w takiej mierze, w jakiej żywa jest ta pamięć, przeniknięta 

wdzięcznością wobec Boga i Jego uwielbieniem.  

Człowiek powinien pamiętać, co stanowi istotę jego życia. Powinien myśleć 

o ostatecznym celu, a także o swoim powołaniu i o swoich życiowych zadaniach oraz 

obowiązkach, które sa drogą prowadzącą do zbawienia. Niedzielny odpoczynek winien 

usposabiać do refleksji nad istotą życia rodzinnego. Powinien być także zatrzymaniem 

się, czyli kontemplacją tego, co już zostało dokonane i zachwytem nad tym. Niedziela, 

bardziej niż jakikolwiek inny dzień tygodnia, sprzyja budowaniu rodzinnej jedności. 

Wypełnianiu tego zadania sprzyja zwłaszcza niedzielna Eucharystia. Dzień Pański jest 

dobrze przeżyty, jeżeli cały jest przenikniety wdzięczną i czynną pamięcią o zbawczych 

dziełach Boga.  

Niektórzy rodzice w ramach niedzielnego odpoczynku udaja się wraz z dziećmi do 

pobliskich sanktuariów czy kościołów, aby spędzić tam czas i przeżyć wraz z całą 

rodziną głębsze doświadczenie wiary. Niedzielny odpoczynek pozwala rodzinie także 



odkryć na nowo piękno przyrody i zachwycić się nim głęboko oraz uświadomić sobie, 

jak często jest ono niszczone przez ludzką żądzę panowania. 

Niedziela powinna być również dniem, w którym członkowie rodziny mogą się 

poświęcić dziełom miłosierdzia, działalności charytatywnej i apostolstwu. 

Niedzielna Msza święta, w której uczestniczy cała rodzina, wzbudza falę miłosierdzia, 

która ma przeniknąć całe życie wiernych, przede wszystkim zaś ma kształtować sam 

sposób przeżywania pozostałej części dnia Pańskiego. 

Jan Paweł II wzywa, aby niedziela stała się dniem refleksji nad istotą życia rodzinnego. 

Aby wzrastać w miłości, trzeba przeprowadzać refleksję nad jej rozwojem, mieć przed 

oczyma ideał miłości i do niego zmierzać. 

Przez udział w niedzielnej Eucharystii rodzina daje szczególne świadectwo jako 

domowy Kościół. 

 

 
 


