
NIEDZIELA - PASCHĄ CHRYSTUSA 

 

Wstęp 

 

Niedziela, jako uobecnienie Zmartwychwstania Chrystusa z 

pewnością służy pogłębieniu wiary, dlatego warto o niej pomedytować. 

Bowiem od początków dziejów chrześcijaństwa rola Niedzieli rosła, 

zwłaszcza od 313 roku, kiedy był wydany edykt mediolański i wtedy już 

prawnie uznano, iż Niedziela jest Dniem Pańskim i zarazem człowieka. 

Zauważył to Jan Paweł II, który przez  List Apostolski Dies Domini1 – 

Dzień Pański nawołuje do odkrycia Niedzieli i do jej ratowania, 

szczególnie przez duchownych, osoby konsekrowane, gdyż dzisiaj 

pojawiają się wielorakie jej zagrożenia.  

Zatem rozważmy tryptyk poświęcony niedzieli w trzech wątkach: 

teologia niedzieli (1), jej współczesne zagrożenia (2) i jaka winna być 

nasza postawa względem Dnia Pańskiego2. 

 

1. Teologia niedzieli 

 

Problematyce tej II Sobór Watykański poświęcił jeden artykuł 

Konstytucji o liturgii świętej (KL 106). Otrzymaliśmy w nim zwięzły 

wykład teologii Niedzieli. Spróbujmy w oparciu o ten tekst wydobyć sześć 

istotnych tez na temat teologii Niedzieli.  

                                                
1 List apostolski Dies Domini  Ojca Świętego  Jana Pawła II do biskupów, kapłanów 

i wiernych  o świętowaniu niedzieli z 31.05.1998 roku. 
2 Do skonstruowania konferencji posłużono się i wykorzystano tekst. S Czerwik,  

Słudzy Chrystusa-Szafarze Bożych Misteriów (Konferencje rekolekcyjne do Biskupów 

Polskich, Jasna Góra, 24-27 listopada 2003, s. 114-119. 
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a) Teza pierwsza: Niedziela zakorzeniona jest w Tradycji 

sięgającej samego dnia zmartwychwstania Chrystusa. W chrześcijaństwie 

jest jedna podstawowa prawda, którą jest Pascha Chrystusa. Jego śmierć 

i zmartwychwstanie określa się jako Misterium paschalne, które jest 

uobecniane w potrójnym cyklu: codziennym, coniedzielnym i corocznym. 

Tak na dobrą sprawę to przez 365 dni jest celebrowana Pascha. I to jest 

podstawowa prawda naszej wiary. Od początku chrześcijaństwa 

pierwszym świętem obchodzonym była Niedziela. To jest najstarszy 

obchód, który upowszechnia się od połowy II wieku. Jest ona podstawą i 

rdzeniem całego Roku liturgicznego mająca swoje korzenie w Passche 

Chrystusa.  

b) Teza druga: Niedziela jest dniem, w którym chrześcijanie winni się 

schodzić razem jako Kościół – ecclesia (por. KL 106). Zwoływani 

jesteśmy przez pośrednictwo Chrystusa i  w  Jego Imię. Gromadzimy się, 

aby urzeczywistnić Kościół jako Lud Boży pielgrzymujący do 

Niebieskiego Jeruzalem, a więc Niedziela jest gromadzeniem się Kościoła 

czyli wspólnoty. 

c) Trzecia teza: Niedziela jest dniem głoszenia i słuchania słowa 

Bożego (por. KL 106). Po to idziemy na spotkanie ze Zmartwychwstałym, 

aby usłyszeć Jego Słowo. Dlaczego? Bo to Słowo konstytuuje Kościół. 

Wtedy Bóg przemawia do swojego Ludu (por. KL 7). To Chrystus w 

dalszym ciągu głosi Ewangelię, aby odnawiać zawarte ze swoim Ludem 

przymierze. 

d) Czwarta teza: Niedziela jest dniem sprawowania Eucharystii. 

„Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę” (1 Kor. 11,25). W 

przekonaniu chrześcijan od samego początku nie ma Niedzieli bez 

Eucharystii. Znane jest wydarzenie z pierwszych wieków chrześcijaństwa. 

Oto w Północnej Afryce w Abitynii zakazano chrześcijanom uczestniczyć 

we Mszy świętej i wtedy padła odpowiedź: Pójdziemy na śmierć, nie 
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możemy żyć bez Eucharystii. Około 50. męczenników oddało życie, ażeby 

pokazać, że nie można przeżywać Niedzieli bez Mszy świętej3. 

e) Piąta teza: Niedziela jest dniem chrześcijańskiej radości. Ma ona 

swoje źródło w rzeczywistej obecności Zmartwychwstałego Pana we 

wspólnocie zebranej w Jego Imię. W życiu  uczniów Pana w każdą 

Niedzielę aktualne stają się słowa wypowiedziane o Apostołach, którzy 

byli w zamkniętej sali „Uradowali się […] uczniowie, ujrzawszy Pana” (J 

20,20).  

Niekiedy za mało jest w nas radości płynącej z wiary i powołania, a 

przecież mamy tyle powodów. Jest z nami „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, 

ten sam także na wieki” (por. Hbr 13,8), któremu całkowicie 

zawierzyliśmy i oddaliśmy siebie.  

f) Szósta teza: Niedziela jest dniem odpoczynku od pracy. 

Podyktowany jest on potrzebą poświęcenia odpowiedniego czasu na udział 

w Eucharystii, ale i też do zaspokojenia wyższych aspiracji jako osoby 

powołanej czy nawet członka rodziny, a więc do szukania tego, co jest dla 

mnie konieczne. Czasami zapominamy, że Niedziela jest dniem 

odpoczynku, to nie jest czas na pracę. Mimo wszystko powinniśmy 

odpocząć tzn. według C. K. Norwida „począć się na nowo”. Począć się na 

nowo tzn. począć się duchowo i  fizycznie. Nie ma lepszego odpoczynku 

jak odpoczywać w Bogu4. Można powiedzieć. że Konstytucja o liturgii 

świętej wynosi na szczyt wzniosłości teologię Niedzieli. Ale jaka jest 

rzeczywistość przeszło 50 lat po ogłoszeniu tego dokumentu? 

 

                                                
3 Zob. Wszyscy byli chrześcijanami zamieszkałymi w Abitynie, miasteczku niedaleko 

Kartaginy. W roku 304 zostali aresztowani i przewiezieni do Kartaginy. Tu zostali 

skazani na śmierć. Saturnin Młodszy lektor, Feliks lektor, Maria i Hilarion byli 

potomstwem Saturnina Starszego, kapłana. Saturnin Starszy i Młodszy, Datyw, Ewa, 

Saturnina, Feliks, Hilarion i Ampeliusz lektor figurują w dniu 12 lutego.  

Podaję za: http://www.wikalim.republika.pl/0690_patroni0211.html (dostęp z dnia 18 

stycznia 2015 roku). 
4 Por. S Czerwik, Słudzy Chrystusa - Szafarze Bożych misteriów…, s. 14-16. 

http://www.wikalim.republika.pl/0690_patroni0211.html
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2. Współczesne zagrożenia niedzieli 

 

Niedziela dzisiaj jest zagrożona. Chciałbym wskazać na trzy czynniki. 

Jan Paweł w liście  Dies Domini stwierdza, że niedziela daleka jest od 

ideału jaki przedstawia Konstytucja o liturgii świętej w artykule 106. 

Papież w swojej adhortacji wskazuje  na trzy zagrożenia.  

a) Po pierwsze: upowszechniło się traktowanie Niedzieli jako 

elementu weekendu, a więc tego czasu, który jest przeżywany daleko od 

miejsca zamieszkania często przeznaczonego na wszelkiego rodzaju 

aktywności kulturalne, rozrywki polityczne lub sportowe. W 4. art. Dies 

Domini zaznacza: „Zdarza się czasem, że horyzont człowieka staje się tak 

ciasny, że nie pozwala mu dojrzeć nieba. Nawet odświętnie ubrany nie 

potrafi już świętować”.  

b) Po drugie: zauważa się brak motywacji religijnej aby okazywać 

Bogu wdzięczność przez Eucharystię. Często ludzie nie poczuwają się do 

niej. A przecież, jak mówi święta. Teresa z Àvili „wszystko w życiu jest 

łaską, łzy i radość”. A więc brak poczucia wdzięczności. Tenże brak 

powoduje spadek uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Badania 

socjologiczne ostatnich lat w Polsce wykazały, że spadek uczestnictwa 

dominicantes sięga nawet do 20-25 % co w Polsce jeszcze kilkanaście lat 

temu było nie do pomyślenia. Ponieważ niektórzy wierni nie zawsze 

potrafią być wdzięczni Bogu, stąd nie ma u nich motywacji niedzielnego 

uczestnictwa.  

c) Po trzecie: stwierdza się niezrozumienie sensu obowiązku 

uczestnictwa wynikającego z  trzeciego przykazania Bożego i z 

pierwszego przykazania kościelnego. Pamiętaj, pamiętaj abyś dzień święty 

święcił – jedyne przykazanie z  słowem „pamiętaj”. 

W Polsce na obecnym interwale historii, który określamy mianem 

super czy hipermarketów, ,Niedziela staje się coraz bardziej zagrożona. 

Zagęszcza się sieć wielkich sklepów supermarketów, najczęściej będących 
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ekspozyturami zagranicznego kapitału i otwartych przez większą część 

dnia, a niekiedy przez całą dobę. Dzisiaj dla wielu ludzi świątynią stają się 

wieżowce i mrówkowce łącznie z super hipermarketami, a liturgią staje się 

biznes i handel. W obliczu nasilającego się bezrobocia wiele osób 

podejmuje w tych obiektach pracę na zasadzie umowy z wszechwładnym 

właścicielem, który praktycznie uniemożliwia udział w niedzielnej Mszy 

świętej. Nie rzadko sklepy te stwarzają pokusę do spędzenia w nich 

wolnego czasu od rana do wieczora. O tyle to jest przykre, że w Polsce 

kiedyś zwalczano Niedzielę, a dzisiaj tak łatwo ją oddaliśmy5.  

 

3. Nasza postawa wobec niedzieli 

 

Jaką postawę winniśmy przyjąć, żeby tę niedzielę poświęcić  Bogu 

i drugiemu człowiekowi?  

a) Jan Paweł apeluje: „Wydaje się, że w obliczu tych nowych 

sytuacji i związanych z nimi problemów konieczne jest ponowne odkrycie 

głębokich uzasadnień doktrynalnych, które stanowią podstawę przykazania 

kościelnego, aby wszyscy wierni na czele z osobami poświęconymi Bogu 

uświadomili sobie wyraźnie jak nieodzowną wartością jest niedziela w 

życiu chrześcijańskim” (Dies Domini, nr 6). Chociaż świat i warunki 

współczesne nie sprzyjają świętowaniu niedzieli, my jako osoby powołane 

i wybrane winniśmy być jej świadkami. 

b) Obok świadectwa z naszej strony, ważne jest ciągłe 

pogłębianie listu Dies Domini, czasami w ramach różnych 

duszpasterskich spotkań. Trzeba formować dzieci i młodzież w duchu 

Ojca Założyciela,  o tej niedzieli mówić, że to jest wyjątkowy dzień w 

porównaniu z innymi. Nade wszystko podkreślać, że to jest mała 

Wielkanoc.  

 

                                                
5 Por. S Czerwik, Słudzy Chrystusa - Szafarze Bożych misteriów…, s.117-119. 
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Zakończenie 

 

1. Pamiętajmy, że niedziela jest dniem Zmartwychwstania, dniem 

uczestnictwa w Eucharystii, dniem radości i odpoczynku. Niech 

przeżywana przez nas niedziela będzie okazją do duchowego wzmocnienia 

się na cały tydzień, na naszą pracę, która czasami może być niewdzięczna, 

trudna, a niekiedy nużąca. 

2. Kończę słowami Jana Pawła z Dies Domini art. 87: „Wzywam 

[…] wszystkich będących na drodze rad ewangelicznych abyście treść tego 

świętego dnia bardziej poznawali i przeżywali, byście byli przykładem dla 

pozostałych […], przyniesie to korzyść chrześcijańskim wspólnotom i z 

pewnością wywrze też dobroczynny wpływ na całe społeczeństwo. Oby 

ludzie trzeciego tysiąclecia spotykając się w każdą niedzielę z Kościołem 

radośnie świętującym tajemnicę z której czerpie całe swoje życie mogli 

spotykać samego Zmartwychwstałego Chrystusa”. Tak żyjcie.  

 

 

 


