Jan Paweł II
LIST APOSTOLSKI
DIES DOMINI
Do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o wi towaniu niedzieli
Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapła stwie,
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Dzie Pa ski — jak nazywano niedziel ju w czasach apostolskich1 — cieszył si
zawsze w dziejach Ko cioła szczególnym powa aniem ze wzgl du na sw cisł wi z sam
istot chrze cija skiego misterium. W rytmie tygodnia, wyznaczaj cym upływ czasu,
niedziela przypomina bowiem dzie zmartwychwstania Chrystusa. Jest Pasch tygodnia,
podczas której wi tujemy zwyci stwo Chrystusa nad grzechem i mierci , dopełnienie w
Nim dzieła pierwszego stworzenia i pocz tek «nowego stworzenia» (por. 2 Kor 5, 17). Jest
dniem, w którym z uwielbieniem i wdzi czno ci wspominamy pierwszy dzie istnienia
wiata, a zarazem zapowiedzi «dnia ostatniego», oczekiwanego z yw nadziej , w którym
Chrystus przyjdzie w chwale (por. Dz 1, 11; 1 Tes 4, 13-17) i Bóg «uczyni wszystko nowe»
(por. Ap 21, 5).
Słusznie zatem mo na odnie do niedzieli zawołanie Psalmisty: «Oto dzie , który Pan
uczynił: radujmy si ze i weselmy!» (Ps 118 [117], 24). To wezwanie do rado ci,
rozbrzmiewaj ce w liturgii paschalnej, wyra a zdumienie, jakiego doznały niewiasty, które
widziały ukrzy owanie Chrystusa, a gdy «wczesnym rankiem w pierwszy dzie tygodnia
przyszły do grobu» (Mk 16, 2), nie znalazły w nim nikogo. Jest to wezwanie, by niejako
prze y na nowo do wiadczenie dwóch uczniów z Emaus, którzy czuli, jak «serce pałało w
nich», gdy Zmartwychwstały przył czył si do nich w drodze, wyja niał im Pisma i objawił
si przy «łamaniu chleba» (por. Łk 24, 32. 35). Jest to echo rado ci, najpierw nie miałej, a
potem porywaj cej, jakiej zaznali Apostołowie wieczorem tego samego dnia, gdy przyszedł
do nich zmartwychwstały Jezus i gdy otrzymali dar Jego pokoju i Jego Ducha (por. J 20, 1923).
2. Zmartwychwstanie Jezusa jest pierwotnym faktem, na którym opiera si chrze cija ska
wiara (por. 1 Kor 15, 14): t wspaniał rzeczywisto mo na w pełni poj w wietle wiary,
ale historyczne wiadectwo pozostawili o niej ci, którym dane było ujrze
zmartwychwstałego Pana. To przedziwne wydarzenie nie tylko wyró nia si na tle całych
dziejów ludzko ci jako absolutnie niepowtarzalne, ale stanowi samo centrum tajemnicy czasu.
Do Chrystusa bowiem, jak przypomina obrz d przygotowania paschału, sprawowany podczas
podniosłej liturgii Wigilii Wielkanocnej, «nale y czas i wieczno ». Dlatego wspominaj c nie
tylko raz w roku, ale w ka d niedziel dzie zmartwychwstania Chrystusa, Ko ciół pragnie
wskazywa ka demu pokoleniu to, co stanowi zwornik całej historii, w którym tajemnica
pocz tków spotyka si z tajemnic ostatecznego przeznaczenia wiata.
Słusznie zatem mo na powiedzie za autorem homilii z IV stulecia, e «dzie Pana» jest
«panem dni» 2. Kto otrzymał łask wiary w zmartwychwstałego Pana, z pewno ci rozumie
znaczenie tego dnia, jakie ma w całym tygodniu i prze ywa go z gł bokim wzruszeniem,
które w. Hieronim wyraził słowami: «Niedziela to dzie zmartwychwstania, to dzie
chrze cijan, to nasz dzie » 3. Niedziela jest bowiem dla chrze cijan «najstarszym i pierwszym
dniem wi tecznym» 4, ustanowionym nie tylko po to, aby wyznaczał upływ czasu, ale by
objawiał jego gł boki sens.

3. Fundamentalne znaczenie tego dnia, uznawane w ci gu całej dwutysi cletniej historii,
zostało stanowczo potwierdzone przez Sobór Watyka ski II: «Zgodnie z tradycj apostolsk ,
która wywodzi si od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa, misterium paschalne
Ko ciół obchodzi co osiem dni, w dniu, który słusznie nazywany jest dniem Pa skim albo
niedziel » 5. Paweł VI ponownie podkre lił znaczenie niedzieli, zatwierdzaj c nowy ogólny
Kalendarz rzymski oraz powszechne przepisy okre laj ce porz dek roku liturgicznego 6.
Blisko trzeciego tysi clecia skłania wiernych do podj cia refleksji nad histori w wietle
Chrystusa, a zarazem zach ca ich, by z now gorliwo ci starali si odkrywa sens niedzieli:
jej «tajemnic », cel jej wi towania, jej znaczenie dla ycia chrze cija skiego i ludzkiego.
Czcigodni Bracia w biskupstwie, z zadowoleniem dowiaduj si o licznych wypowiedziach
waszego magisterium na ten wa ny temat oraz o wielu przedsi wzi ciach duszpasterskich,
jakie w okresie posoborowym podj li cie na tym polu, indywidualnie i kolegialnie,
wspomagani czynnie przez swoje duchowie stwo. U progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
pragn zwróci si do was w tym Li cie apostolskim, aby wesprze wasze działania
duszpasterskie w tej tak doniosłej dziedzinie. Zarazem jednak pragn si zwróci do was
wszystkich, drodzy bracia w wierze, i w pewien sposób sta si duchowo obecnym w
waszych wspólnotach, w których gromadzicie si ka dej niedzieli wraz ze swymi pasterzami,
aby sprawowa Eucharysti i wi towa «dzie Pa ski». Wiele spo ród refleksji i przemy le
wyra onych w tym Li cie apostolskim to owoc moich do wiadcze z lat posługi biskupiej w
Krakowie, a tak e z pó niejszego okresu, gdy ju jako Biskup Rzymu i Nast pca Piotra
odwiedzałem rzymskie parafie, regularnie udaj c si do nich wła nie w niedziele ró nych
okresów roku liturgicznego. Tak wi c List ten jest niejako kontynuacj ywego dialogu, jaki
ch tnie nawi zuj z wiernymi, aby rozwa y wraz z wami sens niedzieli i zwróci uwag na
motywy, dla których warto j prze ywa jako prawdziwy «dzie Pa ski» tak e w nowych
okoliczno ciach naszych czasów.
4. Wszyscy pami tamy bowiem, e jeszcze stosunkowo niedawno « wi towanie» niedzieli
było ułatwione w krajach o tradycji chrze cija skiej przez liczny udział rzesz wiernych i
niejako przez sam organizacj społecze stwa, w którym odpoczynek niedzielny stanowił
trwały element prawodawstwa dotycz cego ró nych form pracy. Dzisiaj jednak, nawet w
krajach, w których wi teczny charakter tego dnia jest zagwarantowany ustawowo, ewolucja
sytuacji społeczno-ekonomicznej doprowadziła w wielu przypadkach do gł bokich przemian
w zachowaniach zbiorowych i w konsekwencji tak e w samym charakterze niedzieli.
Powszechna stała si praktyka «weekendu», rozumianego jako cotygodniowy czas
odpoczynku, prze ywanego nieraz z dala od stałego miejsca zamieszkania i zwi zanego
cz sto z udziałem w ró nych formach aktywno ci kulturalnej, politycznej lub sportowej, które
zwykle s organizowane wła nie w dni wi teczne. Jest to zjawisko społeczne i kulturowe, w
którym nie brak z pewno ci elementów pozytywnych, je li tylko przyczynia si ono, w
duchu poszanowania autentycznych warto ci, do rozwoju człowieka i do post pu ycia
społecznego jako cało ci. Pozwala ono zaspokoi nie tylko potrzeb odpoczynku, ale tak e
« wi towania», wpisan w ludzk natur . Niestety, gdy niedziela zatraca pierwotny sens i
staje si jedynie «zako czeniem tygodnia», zdarza si czasem, e horyzont człowieka stał si
tak ciasny, e nie pozwala mu dojrze «nieba» 7. Nawet od wi tnie ubrany, nie potrafi ju
« wi towa ».
Od uczniów Chrystusa oczekuje si jednak, by nie mylili wi towania niedzieli, które
powinno by prawdziwym u wi ceniem dnia Pa skiego, z «zako czeniem tygodnia»,
rozumianym zasadniczo jako czas odpoczynku i rozrywki. Bardzo potrzebna jest tutaj
autentyczna dojrzało duchowa, która pomo e chrze cijanom «by sob » i sprawi, e
dochowuj c konsekwentnie wierno ci darowi wiary, b d umieli zawsze zda spraw z

nadziei, która jest w nich (por. 1 P 3, 15). Wymaga to tak e gł bszego zrozumienia niedzieli,
aby nawet w trudnych okoliczno ciach mo na j było prze ywa w postawie pełnego
posłusze stwa Duchowi wi temu.
5. Sytuacja w tej dziedzinie jest dosy zró nicowana. Z jednej strony przykład niektórych
młodych Ko ciołów ukazuje, z jak wielk gorliwo ci mo na wi towa niedziel , i to
zarówno w miastach, jak i w najbardziej odległych wioskach. W innych regionach natomiast,
na skutek wspomnianych trudno ci socjologicznych, a mo e z powodu braku silnej motywacji
religijnej bardzo niewielki procent wiernych uczestniczy w niedzielnej liturgii. Wydaje si , e
wielu chrze cijan zatraca wiadomo nie tylko centralnej roli Eucharystii, ale nawet tego, e
powinni dzi kowa Bogu, modl c si wraz z innymi w łonie wspólnoty ko cielnej.
Dodatkowym problemem jest te brak wystarczaj cej liczby kapłanów, wyst puj cy nie
tylko w krajach misyjnych, ale tak e od dawna ju chrze cija skich, który czasem
uniemo liwia sprawowanie niedzielnej liturgii eucharystycznej w poszczególnych
wspólnotach.
6. Wydaje si , e w obliczu tych nowych sytuacji i zwi zanych z nimi problemów
konieczne jest ponowne odkrycie gł bokich uzasadnie doktrynalnych, które stanowi
podstaw przykazania ko cielnego, aby wszyscy wierni u wiadomili sobie wyra nie, jak
nieodzown warto ci jest niedziela w yciu chrze cija skim. D c do tego, idziemy ladem
odwiecznej tradycji Ko cioła, któr potwierdził zdecydowanie Sobór Watyka ski II,
nauczaj c, e w niedziel «wierni powinni schodzi si razem dla słuchania słowa Bo ego i
uczestniczenia w Eucharystii, tak aby wspomina M k , Zmartwychwstanie i chwał Pana
Jezusa i składa dzi kczynienie Bogu, który ich odrodził przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa ku nadziei ywej (1 P 1, 3)» 8.
7. Obowi zek wi towania niedzieli — zwłaszcza przez udział w Eucharystii i przez
odpoczynek w duchu chrze cija skiej rado ci i braterstwa — staje si bowiem w pełni
zrozumiały, je li pami tamy o ró norakich wymiarach tego dnia, na które zwrócimy uwag w
niniejszym Li cie.
Dzie ten stanowi samo centrum chrze cija skiego ycia. Je li od pocz tku pontyfikatu
niestrudzenie powtarzam słowa: «Nie l kajcie si ! Otwórzcie, na o cie otwórzcie drzwi
Chrystusowi!» 9, to dzi chciałbym z moc wezwa wszystkich do ponownego odkrycia
niedzieli: Nie l kajcie si ofiarowa waszego czasu Chrystusowi! Tak, otwórzmy Chrystusowi
nasz czas, aby On mógł go rozja ni i nada mu kierunek. On jest Tym, który zna tajemnic
czasu i tajemnic wieczno ci i ofiarowuje nam «swój dzie » jako zawsze nowy dar swojej
miło ci. Ponowne odkrycie sensu tego «dnia» jest łask , o któr nale y prosi nie tylko po to,
aby wypełnia w yciu nakazy wiary, ale tak e by da konkretn odpowied na prawdziwe i
gł bokie pragnienia ka dego człowieka. Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem
straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nada gł boko ludzki charakter naszym
relacjom z innymi i naszemu yciu.
Rozdział I
DIES DOMINI
wi towanie dzieła Stwórcy
«Wszystko przez Nie si stało» (J 1, 3)

8. W do wiadczeniu chrze cija skim niedziela jest przede wszystkim wi tem paschalnym,
całkowicie opromienionym przez blask chwały zmartwychwstałego Chrystusa. Jest
wi towaniem «nowego stworzenia». Ale wła nie ten jej charakter, je li rozumiemy cał jego
gł bi , wskazuje na nierozerwaln wi niedzieli z tym, co Pismo wi te ju na pierwszych
stronicach mówi nam o Bo ym zamy le wyra onym w stworzeniu wiata. Je li bowiem jest
prawd , e Słowo stało si ciałem, «gdy nadeszła pełnia czasu» (por. Ga 4, 4), to prawd jest
równie , e moc swej własnej tajemnicy, jako odwieczny Syn Ojca, jest Ono pocz tkiem i
ko cem wszech wiata. Stwierdza to w. Jan w Prologu swojej Ewangelii: «Wszystko przez
Nie si stało, a bez Niego nic si nie stało, co si stało» (1, 3). Podkre la to równie w.
Paweł, pisz c do Kolosan: «w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne (...). Wszystko przez Niego i dla Niego zostało
stworzone» (1, 16). Ta czynna obecno Syna w stwórczym dziele Boga objawiła si w pełni
w tajemnicy paschalnej, kiedy Chrystus, powstaj c z martwych jako «pierwszy spo ród tych,
co pomarli» (1 Kor 15, 20), dał pocz tek nowemu stworzeniu oraz zainicjował proces, który
On sam doprowadzi do ko ca, gdy powróci w chwale i «przeka e królowanie Bogu i Ojcu
(...), aby Bóg był wszystkim we wszystkich» (1 Kor 15, 24. 28).
Ju u witu stworzenia ta «kosmiczna misja» Chrystusa była zatem zawarta w Bo ym
zamy le. Ta wizja chrystocentryczna, ogarniaj ca cał przestrze czasu, towarzyszyła Bogu,
gdy spojrzawszy z uznaniem na własne dzieło, odpocz ł po całym swym trudzie i
«pobłogosławił ów siódmy dzie i uczynił go wi tym» (Rdz 2, 3). Według autora
pierwszego biblijnego opisu stworzenia, reprezentuj cego tradycj kapła sk , wtedy wła nie
został ustanowiony «szabat» — jeden z najbardziej znamiennych elementów pierwszego
Przymierza, który w jaki sposób zapowiada ju dzie wi ty nowego i ostatecznego
Przymierza. Ten sam motyw «odpoczynku Boga» (por. Rdz 2, 2) oraz odpoczynku, jakiego
zaznał w ziemi obiecanej lud po wyj ciu z Egiptu (por. Ps 95 [94], 11), zostaje odczytany w
Nowym Testamencie w nowym wietle — w perspektywie ostatecznego «odpoczynku
szabatniego» (por. Hbr 4, 9), do którego wszedł sam Chrystus przez swoje zmartwychwstanie
i do którego ma wej Lud Bo y, na laduj c wytrwale Jego synowskie posłusze stwo (por.
Hbr 4, 3-16). Trzeba zatem odczyta na nowo wspaniały opis stworzenia i pogł bi teologi
«szabatu», aby wej na drog wiod c do pełnego zrozumienia niedzieli.
«Na pocz tku Bóg stworzył niebo i ziemi » (Rdz 1, 1)
9. Poetycki styl narracji Ksi gi Rodzaju dobrze wyra a zdumienie człowieka w obliczu
ogromu stworzenia oraz płyn ce st d uwielbienie dla Tego, który wszystkie rzeczy
wyprowadził z nico ci. Stronice te maj gł bok wymow religijn — s hymnem na cze
Stwórcy wszech wiata i ukazuj Go jako jedynego Pana, przez co odpieraj pojawiaj ce si
wci na nowo pokusy ubóstwienia samego wiata, a zarazem s hymnem opiewaj cym
dobro rzeczywisto ci stworzonej, ukształtowanej przez wszechmocn i miłosiern dło
Boga.
«Bóg widział, e były dobre» (por. Rdz 1, 10. 12 itd.). Ten refren powracaj cy kilkakrotnie
w opowiadaniu rzuca pozytywne wiatło na wszystko, co znajduje si we wszech wiecie, a
zarazem wnika w tajemnic , która pozwala go wła ciwie zrozumie i otwiera przed nim
mo liwo odrodzenia: wiat jest dobry w takiej mierze, w jakiej pozostaje zł czony ze
swoim ródłem, a gdy oszpeci go grzech, staje si na powrót dobry, je li z pomoc łaski
powraca do Tego, który go stworzył. Jest oczywiste, e ta dialektyka nie dotyczy
bezpo rednio rzeczy nieo ywionych ani zwierz t, lecz istot ludzkich, które otrzymały
niezrównany dar wolno ci, ale zarazem ponosz ryzyko z ni zwi zane. Bezpo rednio po
opisach stworzenia Biblia celowo uwypukla dramatyczny kontrast mi dzy wielko ci

człowieka, stworzonego na obraz i podobie stwo Bo e, a jego upadkiem, który rozpoczyna w
wiecie mroczn histori grzechu i mierci (por. Rdz 3).
10. Wszech wiat jest dziełem r k Boga, nosi zatem znami Jego dobroci. Jest pi kny i
godny podziwu, zasługuje na to, by my si nim cieszyli, ale istnieje te po to, aby my go
uprawiali i rozwijali. Potrzeba «doko czenia» dzieła Bo ego otwiera w wiecie przestrze dla
ludzkiej pracy. «Bóg uko czył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował» (Rdz 2, 2).
Przez ten antropomorficzny opis «pracy» Boga Biblia nie tylko otwiera nam drog do
zrozumienia tajemniczej relacji mi dzy Stwórc a wiatem stworzonym, ale rzuca te wiatło
na zadanie, jakie człowiek ma do spełnienia wobec wiata. «Praca» Boga jest niejako
przykładem dla człowieka. Jest on bowiem powołany nie tylko do tego, by mieszka w
wiecie, ale by go «budowa », staj c si w ten sposób «współpracownikiem» Boga. Jak
napisałem w Encyklice Laborem exercens, pocz tkowe rozdziały Ksi gi Rodzaju s w
pewnym sensie pierwsz «ewangeli pracy»10. Prawd t podkre la tak e Sobór Watyka ski
II: «Człowiek (...) stworzony na obraz Boga, otrzymał zlecenie, eby rz dził wiatem w
sprawiedliwo ci i wi to ci, podporz dkowuj c sobie ziemi ze wszystkim, co w niej jest,
oraz eby, uznaj c Boga Stwórc wszystkiego, odnosił do Niego siebie samego i wszystkie
rzeczy, tak aby przez poddanie człowiekowi wszystkiego przedziwne było po całej ziemi imi
Bo e»11.
Porywaj ca historia rozwoju nauki, techniki i kultury w jej wielorakich przejawach —
rozwoju coraz szybszego, dzisiaj post puj cego wr cz w zawrotnym tempie — jest w
dziejach wiata owocem misji, jak Bóg powierzył m czy nie i kobiecie, zlecaj c im
zadanie i obowi zek zaludniania ziemi i zapanowania nad ni przez prac , w sposób zgodny z
nakazami Jego Prawa.
«Szabat»: radosny odpoczynek Stwórcy
11. Skoro «praca» Boga, opisana na pierwszych stronicach Ksi gi Rodzaju, jest
przykładem dla człowieka, to jest nim równie Bo y «odpoczynek». «Odpocz ł dnia
siódmego po całym swym trudzie, jaki podj ł» (Rdz 2, 2). Tak e tutaj mamy do czynienia z
wizj antropomorficzn , której bogate przesłanie staje si zaczynem płodnej refleksji.
«Odpoczynku» Boga nie nale y rozumie powierzchownie jako swego rodzaju «braku
działania». Akt stwórczy, stanowi cy fundament wiata, jest bowiem ze swej natury
nieustanny, Bóg zatem nigdy nie przestaje działa , o czym sam Jezus z naciskiem
przypomina, mówi c wła nie o nakazie wi towania szabatu: «Ojciec mój działa a do tej
chwili i Ja działam» (J 5, 17). Odpoczynek Boga w siódmym dniu nie wskazuje zatem na
Boga, który przestał «pracowa », ale podkre la doskonało wykonanej pracy i ma raczej
oznacza , e zatrzymał si On przed dziełem swoich r k, kieruj c ku niemu spojrzenie pełne
rado ci i zadowolenia, gdy było «bardzo dobre» (Rdz 1, 31). Jest to wi c spojrzenie
«kontemplacyjne», które nie zwraca si ku nast pnym dziełom, lecz pozwala raczej
zachwyci si pi knem tego, co ju zostało dokonane. Kieruje si ono ku wszystkim rzeczom,
ale w szczególny sposób ku człowiekowi, który jest zwie czeniem stwórczego dzieła. W tym
spojrzeniu mo na ju w pewien sposób dostrzec «oblubie czy» charakter relacji, jak Bóg
pragnie nawi za ze stworzeniem uczynionym na Jego obraz, powołuj c je do zawarcia z
Nim przymierza miło ci. Bóg zrealizuje ten zamysł stopniowo, otwieraj c perspektyw
zbawienia przed cał ludzko ci poprzez zbawcze przymierze, zawarte najpierw z Izraelem i
doprowadzone do pełni w Chrystusie: wła nie Wcielone Słowo sprawi, zsyłaj c
eschatologiczny dar Ducha wi tego i ustanawiaj c Ko ciół jako swoje ciało i oblubienic , e
miłosierdzie i miło Ojca zostan ofiarowane całej ludzko ci.

12. W zamy le Stwórcy porz dek stworzenia i porz dek zbawienia s od siebie odr bne,
ale zarazem wewn trznie zwi zane. Podkre la to ju Stary Testament, gdy wskazuje, e
przykazanie dotycz ce «szabatu» wi e si nie tylko z tajemniczym «odpoczynkiem» Boga
po dniach twórczego działania (por. Wj 20, 8-11), ale tak e z wybawieniem, jakie Bóg
ofiarował Izraelowi przez wyzwolenie go z niewoli egipskiej (por. Pwt 5, 12-15). Bóg, który
odpoczywa siódmego dnia, raduj c si swoim stworzeniem, jest tym samym Bogiem, który
objawia sw chwał wyzwalaj c swe dzieci z ucisku faraona. W jednym i w drugim
przypadku mo na by powiedzie — posługuj c si obrazem ch tnie stosowanym przez
Proroków — e Bóg objawia si tu jako oblubieniec wobec swojej oblubienicy (por. Oz 2, 1624; Jr 2, 2; Iz 54, 4-8).
Jak bowiem wskazuj niektóre elementy samej tradycji ydowskiej 12, aby zrozumie istot
«szabatu», Bo ego «odpoczynku», nale y u wiadomi sobie gł boko oblubie czy charakter
wi zi, jaka w Starym i Nowym Testamencie ł czy Boga z Jego ludem. Tak na przykład
zostaje ona ukazana w przepi knej wizji Ozeasza: «W owym dniu zawr z ni przymierze, ze
zwierzem polnym i ptactwem powietrznym, i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojn
wyniszcz z jej kraju, i pozwol jej y bezpiecznie. I po lubi ci sobie [znowu] na wieki,
po lubi przez sprawiedliwo i prawo, przez miło i miłosierdzie. Po lubi ci sobie przez
wierno , a poznasz Pana» (2, 20-22).
«Bóg pobłogosławił ów siódmy dzie i uczynił go wi tym» (Rdz 2, 3)
13. Tak wi c nakaz wi towania szabatu, który w pierwszym Przymierzu przygotowuje
niedziel nowego i wiecznego Przymierza, si ga korzeniami do samej istoty Bo ego zamysłu.
Wła nie dlatego nie został umieszczony w ród zwykłych przepisów kultowych, jak wiele
innych nakazów, ale jest cz ci Dekalogu — «dziesi ciu słów» stanowi cych filary ycia
moralnego, zaszczepionego w sercu ka dego człowieka. Rozpatruj c to przykazanie jako
element fundamentalnych struktur etyki, Izrael, a pó niej Ko ciół ukazuj , e nie uwa aj go
za jeden z wielu przepisów dyscyplinarnych, reguluj cych wspólnotow praktyk religijn ,
ale za istotny i nieodzowny znak relacji z Bogiem, której zapowied i propozycja jest zawarta
w Objawieniu biblijnym. Równie dzisiaj chrze cijanie powinni na nowo spojrze na to
przykazanie w tej wła nie perspektywie. Cho istnieje tak e pewna naturalna zbie no
mi dzy nim a ludzk potrzeb odpoczynku, nale y szuka jego gł bokiego sensu w wietle
wiary, aby go nie spłyci ani nie zafałszowa .
14. Tak wi c dzie odpoczynku zawdzi cza swój charakter przede wszystkim temu, e Bóg
go «pobłogosławił» i «u wi cił», to znaczy oddzielił od pozostałych dni, aby był po ród nich
«dniem Pa skim».
Aby w pełni zrozumie sens tego «u wi cenia» szabatu, jaki przedstawia pierwszy biblijny
opis stworzenia, trzeba przyjrze si cało ci tego tekstu, z którego wynika wyra nie, e ka da
bez wyj tku rzeczywisto winna by podporz dkowana Bogu. Do Niego nale czas i
przestrze . On nie jest Bogiem jednego tylko dnia, ale wszystkich dni człowieka.
Je li zatem Bóg «u wi ca» siódmy dzie szczególnym błogosławie stwem, tak e staje si
on «Jego dniem» w pełnym tego słowa znaczeniu, to nale y to rozumie wła nie w kontek cie
tej gł bokiej dynamiki dialogu przymierza, a w istocie rzeczy dialogu «oblubie czego». Jest
to dialog miło ci, który nigdy nie ustaje, ale mimo to nie jest monotonny, dokonuje si on
bowiem w ró nych tonacjach miło ci — od jej przejawów powszednich i po rednich a po
najgł bsze, których Pismo wi te oraz liczni mistycy nie wahaj si opisywa za pomoc
obrazów miło ci oblubie czej.

15. W rzeczywisto ci całe ycie człowieka i cały ludzki czas powinien by prze ywany
jako akt uwielbienia i dzi kczynienia składanego Stwórcy. Jednak e wi człowieka z
Bogiem musi si wyra a tak e w chwilach szczególnej modlitwy, aby stawa si gł bokim
dialogiem, ogarniaj cym wszystkie wymiary osoby. «Dzie Pa ski» jest dniem najpełniej
wyra aj cym t wi ; w tym dniu człowiek wznosi swój głos do Boga, staj c si rzecznikiem
całego stworzenia.
Wła nie dlatego jest to tak e dzie odpoczynku: przerwanie codziennego rytmu zaj ,
nieraz bardzo uci liwego, jest znakiem «nowo ci» i «oderwania», a tym samym wyra a
uznanie zale no ci człowieka i kosmosu od Boga. Wszystko nale y do Boga! Dzie Pa ski
wci
na nowo potwierdza t prawd . Do tego wła nie nawi zuje bardzo obrazowa
interpretacja «szabatu» jako swego rodzaju «architektury sakralnej» czasu, która
charakteryzuje objawienie biblijne 13. Dzie ten przypomina bowiem, e wszech wiat i
historia nale do Boga, a człowiek nie mo e wypełnia swojej misji współpracownika
Stwórcy w wiecie, je eli wci na nowo nie u wiadamia sobie tej prawdy.
«Pami ta », aby «u wi ca »
16. Przykazanie Dekalogu, w którym Bóg poleca zachowywa szabat, wyra one jest w
Ksi dze Wyj cia w znamiennej formule: «Pami taj o dniu szabatu, aby go u wi ci » (20, 8).
Nieco dalej natchniony tekst uzasadnia ten nakaz, przypominaj c dzieło dokonane przez
Boga: «W sze ciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemi , morze oraz wszystko, co jest w
nich, w siódmym za dniu odpocz ł. Dlatego pobłogosławił Pan dzie szabatu i uznał go za
wi ty» (w. 11). Przykazanie wskazuje najpierw na fakt, o którym nale y pami ta , a dopiero
potem nakazuje co czyni . Wzywa do odnowienia pami ci o wielkim i podstawowym dziele
Bo ym, jakim jest stworzenie. Pami powinna o ywia całe ycie religijne człowieka, aby
potem wypełni dzie , w którym człowiek jest wezwany do odpoczynku. Odpoczynek zyskuje
zatem charakter sakralny: człowiek wierz cy ma odpoczywa nie tylko jak Bóg, ale tak e
odpoczywa w Bogu, oddaj c Jemu całe stworzenie w postawie uwielbienia, dzi kczynienia,
synowskiego przywi zania i oblubie czej przyja ni.
17. Motyw «pami ci» o wielkich dziełach Bo ych pojawia si w kontek cie odpoczynku
szabatowego tak e w Ksi dze Powtórzonego Prawa (5, 12-15), gdzie jednak uzasadnieniem
przykazania jest nie tyle dzieło stworzenia, co raczej wyzwolenie, jakiego Bóg dokonał
wyprowadzaj c Izraela z Egiptu: «Pami taj, e byłe niewolnikiem w ziemi egipskiej i
wyprowadził ci stamt d Pan, Bóg twój, r k mocn i wyci gni tym ramieniem: przeto ci
nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu» (Pwt 5, 15).
Ta formuła zdaje si uzupełnia poprzedni : rozpatrywane ł cznie, obydwie ukazuj sens
«dnia Pa skiego» w perspektywie jednocz cej teologi stworzenia i zbawienia.
Najwa niejsz tre ci przykazania nie jest zatem zwykłe przerwanie pracy, ale wi towanie
wielkich dzieł Bo ych.
«Odpoczynek» człowieka w dniu Pa skim zyskuje wła ciwy sens w takiej mierze, w jakiej
ywa jest ta «pami », przenikni ta wdzi czno ci i uwielbieniem Boga. Znaj c ten sens
człowiek mo e wej gł boko w wymiar «odpoczynku» Boga i mie w nim udział, a dzi ki
temu prze y to samo radosne wzruszenie, jakiego zaznał Stwórca, gdy doko czywszy dzieła
stworzenia zobaczył, e wszystko, co uczynił, «było bardzo dobre» (Rdz 1, 31).
Od szabatu do niedzieli

18. Ze wzgl du na t zasadnicz wi trzeciego przykazania z pami ci o zbawczych
dziełach Bo ych, chrze cijanie, dostrzegaj c wyj tkowo i odmienno nowej i ostatecznej
epoki rozpocz tej przez Chrystusa, postanowili wi towa pierwszy dzie po szabacie, to w
nim bowiem dokonało si zmartwychwstanie Pana. Paschalne misterium Chrystusa jest
bowiem pełnym objawieniem misterium pocz tków, zwie czeniem historii zbawienia i
zapowiedzi eschatologicznego ko ca wiata. To, czego Bóg dokonał w stworzeniu i co
uczynił dla swego ludu wyprowadzaj c go z Egiptu, dopełniło si w mierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa, cho ostatecznie wyrazi si dopiero w momencie paruzji, kiedy
On przyjdzie w chwale. W Nim urzeczywistnia si w pełni «duchowy» sens szabatu, jak
podkre la w. Grzegorz Wielki: «Dla nas prawdziwym szabatem jest osoba naszego
Odkupiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa» 14. Dlatego rado , z jak w pierwszy szabat
dziejów człowieka Bóg przygl da si stworzeniu wydobytemu z nico ci, wyra a si teraz
przez rado , z jak Chrystus objawił si swoim uczniom w niedziel Wielkanocy,
przynosz c im dar pokoju i Ducha (por. J 20, 19-23). W misterium paschalnym bowiem
ludzko , a wraz z ni całe stworzenie, które «a dot d j czy i wzdycha w bólach rodzenia»
(Rz 8, 22), prze yła swój nowy exodus ku wolno ci dzieci Bo ych, które mog woła razem z
Chrystusem: «Abba, Ojcze!» (Rz 8, 15; Ga 4, 6). W wietle tej tajemnicy sens
starotestamentowego nakazu wi towania dnia Pa skiego zostaje odzyskany, ubogacony i w
pełni ukazany w chwale, która ja nieje na obliczu Chrystusa zmartwychwstałego (por. 2 Kor
4, 6). Od «szabatu» przechodzimy tu do «pierwszego dnia po szabacie», od siódmego dnia do
«dnia pierwszego»: dies Domini staje si dies Christi!
Rozdział II
DIES CHRISTI
Dzie zmartwychwstałego Pana i daru Ducha wi tego
Pascha tygodnia
19. «My wi tujemy niedziel , aby wspomina chwalebne zmartwychwstanie naszego Pana
Jezusa Chrystusa nie tylko w dzie Wielkanocy, ale ka dego tygodnia»: tak pisał na pocz tku
V w. papie Innocenty I 15, po wiadczaj c praktyk powszechnie ju przyj t , która zacz ła
si rozpowszechnia w pierwszych latach po zmartwychwstaniu Pa skim. w. Bazyli mówi o
« wi tej niedzieli, uczczonej zmartwychwstaniem Pa skim, która jest pierworodnym po ród
wszystkich dni» 16. w. Augustyn nazywa niedziel «sakramentem Paschy» 17.
Ta gł boka wi mi dzy niedziel a zmartwychwstaniem Pa skim jest bardzo mocno
podkre lana przez wszystkie Ko cioły, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Zwłaszcza
w tradycji Ko ciołów Wschodnich ka da niedziela jest anastásimos heméra — dniem
zmartwychwstania 18 — i wła nie ze wzgl du na ten swój charakter stanowi centrum całego
kultu.
W wietle tej nieprzerwanej i powszechnej tradycji wida wyra nie, e chocia korzenie
dnia Pa skiego si gaj — jak powiedzieli my — a dzieła stworzenia, a ci lej bior c
biblijnej tajemnicy «odpoczynku» Boga, to jednak aby zrozumie w pełni jego sens, trzeba
odwoła si bezpo rednio do zmartwychwstania Chrystusa. To wła nie stanowi tre
chrze cija skiej niedzieli: dzi ki niej ka dego tygodnia wci na nowo w my lach i w yciu
wiernych staje si obecne wydarzenie paschalne, które jest ródłem zbawienia wiata.
20. Wedle zgodnego wiadectwa Ewangelii zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nast piło
«pierwszego dnia po szabacie» (J 20, 1; por. Mk 16, 2. 9; Łk 24, 1). Tego samego dnia
Zmartwychwstały ukazał si dwóm uczniom na drodze do Emaus (por. Łk 24, 13-35) i

objawił si jedenastu Apostołom jednocze nie (por. Łk 24, 36; J 20, 19). Osiem dni pó niej
— jak za wiadcza Ewangelia Janowa (por. 20, 26) — gdy uczniowie znów byli zgromadzeni,
Jezus przyszedł do nich i dał si pozna Tomaszowi, ukazuj c lady swojej m ki. Była
niedziela, dzie Pi dziesi tnicy, pierwszy dzie ósmego tygodnia po ydowskim wi cie
Paschy (por. Dz 2, 1), kiedy przez zesłanie Ducha wi tego wypełniła si obietnica, jak
Jezus dał Apostołom po zmartwychwstaniu (por. Łk 24, 49; Dz 1, 4-5). Był to dzie
pierwszego przepowiadania i pierwszych chrztów: Piotr ogłosił zgromadzonym tłumom, e
Chrystus został wskrzeszony z martwych, po czym ci, «którzy przyj li jego nauk , zostali
ochrzczeni» (Dz 2, 41). Była to epifania Ko cioła, objawionego jako lud, w którym
rozproszone dzieci Bo e, mimo wszelkich dziel cych je ró nic, gromadz si w jedno ci.
Pierwszy dzie tygodnia
21. Z tych wła nie przyczyn ju w czasach apostolskich «pierwszy dzie po szabacie»,
czyli pierwszy dzie tygodnia zacz ł wyznacza cały rytm ycia uczniów Chrystusa (por. 1
Kor 16, 2). Wła nie w «pierwszym dniu po szabacie» wierni w Troadzie zgromadzili si «na
łamaniu chleba», gdy Paweł wygłosił do nich mow po egnaln i w cudowny sposób
przywrócił do ycia młodego Eutycha (por. Dz 20, 7-12). Ksi ga Apokalipsy wiadczy o
zwyczaju nadawania temu pierwszemu dniowi tygodnia nazwy «dzie Pa ski» (1, 10). Ten
obyczaj stał si ju wówczas cech wyró niaj c chrze cijan spo ród otaczaj cego ich wiata.
Zauwa ył to ju na pocz tku II w. gubernator Bitynii Pliniusz Młodszy, stwierdzaj c, e
chrze cijanie «zwykli gromadzi si zawsze tego samego dnia przed wschodem sło ca i
piewa razem hymn do Chrystusa, którego czcz jako boga» 19. Istotnie, chrze cijanie
u ywaj c okre lenia «dzie Pa ski», nadawali mu pełni znaczenia, jakie wypływa z or dzia
paschalnego: «Jezus Chrystus jest Panem» (Flp 2, 11; por. Dz 2, 36; 1 Kor 12, 3). W ten
sposób przyznawali Chrystusowi ten sam tytuł, którym tłumacze Septuaginty oddawali
objawione w Starym Testamencie imi własne Boga, JHWH, którego nie było wolno
wymawia .
22. W tym pierwszym okresie istnienia Ko cioła podział dni na cykle tygodniowe nie był
powszechnie stosowany w regionach, gdzie szerzyła si Ewangelia, za dni wi teczne
greckie i rzymskie nie przypadały w te same dni, co chrze cija ska niedziela. Dlatego
regularne wi towanie dnia Pa skiego co tydzie nastr czało chrze cijanom znaczne
trudno ci. Tłumaczy to, dlaczego wierni musieli si gromadzi przed wschodem sło ca 20.
Jednak e wierne zachowywanie rytmu tygodniowego było postrzegane jako powinno oparta
na Nowym Testamencie i zwi zana z objawieniem starotestamentowym. Podkre laj to cz sto
apologeci i Ojcowie Ko cioła w swoich pismach i w kaznodziejstwie. Tajemnica paschalna
była ukazywana w wietle tych tekstów Pisma wi tego, które wedle wiadectwa w.
Łukasza (por. Łk 24, 27. 44-47) miał wyja ni uczniom sam zmartwychwstały Chrystus. W
ich perspektywie wi towanie dnia zmartwychwstania zyskiwało wymow doktrynaln i
symboliczn , zdoln w pełni wyrazi nowo chrze cija skiego misterium.
Stopniowe odró nianie niedzieli od szabatu
23. Na t wła nie nowo kładzie nacisk katecheza w pierwszych wiekach, staraj c si
ukaza odmienno niedzieli od ydowskiego szabatu. W szabat ydzi mieli obowi zek
gromadzi si w synagodze i zachowywa odpoczynek przepisany przez Prawo. W
pierwszym okresie Apostołowie, a zwłaszcza w. Paweł nadal ucz szczali do synagogi, aby
głosi tam Jezusa Chrystusa, komentuj c «słowa Proroków, odczytywane co szabat» (por. Dz
13, 27). W niektórych wspólnotach współistniał zwyczaj zachowywania szabatu i
wi towania niedzieli. Bardzo wcze nie jednak zacz to coraz wyra niej odró nia te dwa dni,

przede wszystkim po to, by oprze si naciskom tych chrze cijan, którzy wywodzili si z
judaizmu i uwa ali za konieczne zachowywanie nakazów starego Prawa. w. Ignacy z
Antiochii pisze: «Je eli ci, którzy yli w starym porz dku rzeczy, przyszli do nowej nadziei i
nie zachowuj ju szabatu, ale obchodz dzie Pa ski, dzie , w którym nasze ycie powstało
z martwych przez Chrystusa i Jego mier (...) — a z tej tajemnicy my otrzymali my wiar i
w niej trwamy, aby my zostali uznani za uczniów Chrystusa, naszego jedynego Nauczyciela
— to jak e mogliby my y bez Niego, skoro nawet Prorocy oczekiwali Go jako nauczyciela,
gdy byli Jego uczniami w Duchu?» 21. w. Augustyn natomiast stwierdza: «Dlatego tak e
nasz Pan poło ył sw piecz na swoim dniu, to znaczy na trzecim dniu po m ce. W porz dku
tygodniowym jest to jednak dzie ósmy, przypadaj cy po siódmym, czyli po szabacie, a wi c
w pierwszym dniu tygodnia» 22. Ró nica mi dzy niedziel a ydowskim szabatem stawała si
coraz wyra niejsza w wiadomo ci chrze cijan, ale w niektórych okresach historii, gdy
kładziono szczególny nacisk na obowi zek zachowania wi tecznego odpoczynku, mo na
było zauwa y pewn tendencj do «szabatyzacji» dnia Pa skiego. Nie brakło te
chrze cija skich rodowisk, w których szabat i niedziela były obchodzone jako «dwa bratnie
dni» 23.
Dzie nowego stworzenia
24. Spojrzenie na chrze cija sk niedziel z perspektywy szabatu, typowej dla Starego
Testamentu, stało si tak e punktem wyj cia do bardzo interesuj cych rozwa a
teologicznych. Zwrócono zwłaszcza uwag na szczególn wi
istniej c mi dzy
zmartwychwstaniem a stworzeniem. Chrze cija ska refleksja spontanicznie bowiem
powi zała zmartwychwstanie, które nast piło «w pierwszym dniu tygodnia», z pierwszym
dniem owego kosmicznego tygodnia (por. Rdz 1, 1-2. 4), w którym według opisu Ksi gi
Rodzaju dokonały si kolejne etapy dzieła stworzenia, a mianowicie z dniem stworzenia
wiatła (por. Rdz 1, 3-5). To powi zanie pozwalało rozumie zmartwychwstanie jako
pocz tek nowego stworzenia, którego pierwocin był uwielbiony Chrystus — «Pierworodny
wobec ka dego stworzenia» (por. Kol 1, 15) i «Pierworodny spo ród umarłych» (Kol 1, 18).
25. W niedziel bowiem, bardziej ni w jakikolwiek inny dzie , chrze cijanin ma pami ta
o zbawieniu, które zostało mu ofiarowane przez chrzest i dzi ki któremu stał si nowym
człowiekiem w Chrystusie. «Jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w Nim te razem
zostali cie wskrzeszeni przez wiar w moc Boga, który Go wskrzesił» (por. Kol 2, 12; Rz 6,
4-6). Liturgia podkre la ten chrzcielny wymiar niedzieli, zach caj c do sprawowania obrz du
chrztu nie tylko w wigili Paschy, ale równie w tym dniu tygodnia, «w którym Ko ciół
wspomina zmartwychwstanie Pa skie» 24, a ponadto proponuj c, aby akt pokutny
rozpoczynaj cy Msz w. miał posta pokropienia wod wi con , która przypomina wła nie
wydarzenie chrztu jako moment narodzin ka dego chrze cija skiego ycia 25.
Dzie ósmy - zapowied wieczno ci
26. Z drugiej strony fakt, e szabat jest siódmym dniem tygodnia, stał si podstaw dla
interpretacji dnia Pa skiego według innego jeszcze klucza symbolicznego, bardzo ch tnie
stosowanego przez Ojców: niedziela jest nie tylko dniem pierwszym, ale tak e «dniem
ósmym», to znaczy, e w stosunku do tygodniowego cyklu siedmiu dniu zajmuje pozycj
wyj tkow i transcendentn , symbolizuj c zarazem pocz tek czasu i jego kres w «przyszłym
wieku». w. Bazyli wyja nia, e niedziela jest znakiem tego naprawd jedynego dnia, który
nast pi po obecnym czasie — dnia trwaj cego bez ko ca, nie znaj cego zmierzchu ani witu,
nieprzemijaj cej epoki, która nigdy si nie zestarzeje; niedziela jest nieustannym
zwiastowaniem ycia wiecznego, które podtrzymuje nadziej chrze cijan i dodaje im sił w

drodze 26. W perspektywie ostatniego dnia, który w pełni urzeczywistnia to, co zapowiada
symbolika szabatu, w. Augustyn pisze w zako czeniu Wyzna , e éschaton b dzie «pokojem
wytchnienia, pokojem szabatu, pokojem bez zmierzchu» 27. wi towanie niedzieli, dnia
«pierwszego» i zarazem «ósmego», wprowadza chrze cijanina na drog ku yciu wiecznemu
28
.
Dzie Chrystusa- wiatło ci
27. Ta perspektywa chrystocentryczna pozwala zrozumie inne jeszcze znaczenie
symboliczne, jakie refleksja chrze cija ska i praktyka duszpasterska wi e z dniem Pa skim.
Id c bowiem za trafn intuicj duszpastersk , Ko ciół nadał chrze cija ski sens okre leniu
«dzie sło ca», u ywanemu przez Rzymian na oznaczenie niedzieli i do dzi obecnemu w
niektórych j zykach europejskich 29; w ten sposób chronił wiernych przed niebezpiecznym
wpływem kultów oddaj cych bosk cze sło cu oraz sprawiał, e celebracja tego dnia
zwracała si ku Chrystusowi jako prawdziwemu «sło cu» ludzko ci. w. Justyn, pisz c do
pogan, posługuje si tym potocznie stosowanym okre leniem, aby zaznaczy , e chrze cijanie
gromadzili si «w dniu zwanym dniem sło ca» 30, ale wyra enie to nabiera ju dla chrze cijan
nowego znaczenia, w pełni ewangelicznego 31. Chrystus jest bowiem wiatło ci wiata (por.
J 9, 5; por. tak e J 1, 4-5. 9), a dzie upami tniaj cy Jego zmartwychwstanie jest — w rytmie
tygodnia, wyznaczaj cym upływ czasu — niegasn cym odblaskiem objawienia Jego chwały.
Motyw niedzieli jako dnia rozja nionego triumfem Chrystusa zmartwychwstałego znajduje
miejsce w Liturgii Godzin 32, a w liturgiach wschodnich zostaje szczególnie podkre lony w
czuwaniu nocnym wprowadzaj cym w niedziel . Gromadz c si w tym dniu, Ko ciół z
pokolenia na pokolenie do wiadcza zdumienia Zachariasza, gdy wpatruje si w Chrystusa,
ogłaszaj c Go jako «Wschodz ce Sło ce, [które] nas nawiedzi, by zaja nie tym, co w mroku
i cieniu mierci mieszkaj » (por. Łk 1, 78-79), i zaznaje tej samej rado ci, z jak starzec
Symeon wzi ł w ramiona Bo e Dzieci , które przyszło jako « wiatło na o wiecenie pogan»
(Łk 2, 32).
Dzie daru Ducha wi tego
28. Niedziela jest dniem wiatło ci, mo na wi c nazwa j tak e dniem «ognia»,
nawi zuj c do Ducha wi tego. wiatło Chrystusa jest bowiem gł boko zwi zana z
«ogniem» Ducha, a obydwa te obrazy wskazuj na sens chrze cija skiej niedzieli33. Ukazuj c
si Apostołom wieczorem w dniu Paschy, Jezus tchn ł na nich i powiedział: «We mijcie
Ducha wi tego! Którym odpu cicie grzechy, s im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s
im zatrzymane» (J 20, 22-23). To tchnienie Ducha wi tego było wielkim darem, jaki
Zmartwychwstały ofiarował swoim uczniom w wieczór niedzieli paschalnej. Równie w
niedziel , pi dziesi t dni po zmartwychwstaniu, Duch zst pił z moc — niczym «uderzenie
gwałtownego wichru» i w postaci «j zyków ognia» (por. Dz 2, 2-3) — na Apostołów
zgromadzonych razem z Maryj . Pi dziesi tnica jest nie tylko wydarzeniem, które dało
pocz tek istnieniu Ko cioła, ale tajemnic , która nieustannie go o ywia 34. Chocia liturgia
wi tuje w szczególny sposób to wydarzenie podczas dorocznej uroczysto ci, która ko czy
«wielk niedziel » 35, jest ono wpisane — wła nie ze wzgl du na sw cisł wi z tajemnic
paschaln — tak e w gł bokie znaczenie ka dej niedzieli. «Pascha tygodnia» staje si wi c w
pewien sposób «Pi dziesi tnic tygodnia», w której chrze cijanie wci na nowo prze ywaj
radosne spotkanie Apostołów ze Zmartwychwstałym, a On o ywia ich tchnieniem swego
Ducha.
Dzie wiary

29. Wszystkie te wymiary niedzieli, stanowi ce o jej szczególnym charakterze, sprawiaj ,
e jest ona w pełnym tego słowa znaczeniu dniem wiary. W nim to za spraw Ducha
wi tego, ywej «pami ci» Ko cioła (por. J 14, 26), ka dy z uczniów Chrystusa na nowo
prze ywa w swoim «dzisiaj» pierwsze objawienie si Zmartwychwstałego. Staj c przed Nim
w niedzielnym zgromadzeniu, wierni słysz wezwanie skierowane niegdy do apostoła
Tomasza: «Podnie tutaj swój palec i zobacz moje r ce. Podnie r k i włó [j ] do mego
boku, i nie b d niedowiarkiem, lecz wierz cym!» (J 20, 27). Tak, niedziela jest dniem wiary.
Podkre la to fakt, e podczas niedzielnej liturgii eucharystycznej, podobnie zreszt jak w
uroczysto ci liturgiczne, odmawia si wyznanie wiary. Credo, recytowane lub piewane,
uwypukla charakter chrzcielny i paschalny niedzieli, czyni c z niej dzie , w którym człowiek
ochrzczony w szczególny sposób odnawia postanowienie wierno ci Chrystusowi i Jego
Ewangelii i z now moc u wiadamia sobie przyrzeczenia chrzcielne. Przyjmuj c słowo i
spo ywaj c Ciało Pa skie, patrzy jakby w oczy samemu zmartwychwstałemu Jezusowi,
obecnemu w « wi tych znakach», i razem z apostołem Tomaszem wyznaje: «Pan mój i Bóg
mój!» (J 20, 28).
Dzie niezast piony!
30. Wszystko to pozwala zrozumie , dlaczego w obliczu trudno ci, jakie stwarza nasza
epoka, nale y chroni to samo tego dnia, a nade wszystko gł boko j prze ywa . Jeden ze
wschodnich autorów, yj cy na pocz tku III stulecia, odnotowuje, e ju wówczas we
wszystkich regionach wierni regularnie wi towali niedziel 36. Praktyka ukształtowana
spontanicznie stała si potem reguł zatwierdzon przez prawo: dzie Pa ski wyznaczał rytm
całej dwutysi cletniej historii Ko cioła. Czy jest do pomy lenia, by nie odmierzał tak e jego
przyszło ci? Ko ciół z pewno ci potrafi zrozumie problemy, jakie w naszych czasach mog
utrudnia zachowywanie obowi zku niedzielnego, i jest po macierzy sku wra liwy na los
ka dego ze swoich dzieci. Za swoje szczególne zadanie uwa a podj cie nowych wysiłków na
polu katechezy i duszpasterstwa, aby w normalnych warunkach yciowych adne z nich nie
było pozbawione dost pu do tego ródła obfitych łask, jakim jest wi towanie dnia
Pa skiego. W tym wła nie duchu Sobór Watyka ski II wypowiedział si na temat mo liwo ci
reformy kalendarza ko cielnego w zwi zku ze zmianami w kalendarzach cywilnych,
stwierdzaj c, e Ko ciół «nie sprzeciwia si tym tylko rozmaitym systemom, (...) które
zachowuj i zabezpieczaj siedmiodniowy tydzie z niedziel »37. U progu trzeciego
tysi clecia wi towanie chrze cija skiej niedzieli — ze wzgl du na zawarte w niej znaczenia
i wymiary, powi zane z podstawowymi prawdami wiary — pozostaje kluczowym elementem
chrze cija skiej to samo ci.

Rozdział III
DIES ECCLESIAE
Zgromadzenie eucharystyczne sercem niedzieli
Obecno

Zmartwychwstałego

31. «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do sko czenia wiata» (Mt 28, 20). Te słowa
Chrystusowej obietnicy nadal rozbrzmiewaj w Ko ciele, to ona stanowi sekret jego
ywotno ci i ródło jego nadziei. Je eli niedziela jest dniem zmartwychwstania, to nie tylko
jako pami tka wydarzenia z przeszło ci, ale jako wi towanie ywej obecno ci
Zmartwychwstałego po ród wierz cych.

Aby we wła ciwy sposób głosi i prze ywa t obecno , uczniowie Chrystusa nie mog
poprzestawa na modlitwie indywidualnej ani wspomina Jego mierci i zmartwychwstania
tylko w swoim wn trzu, w skryto ci serca. Wszyscy bowiem, którzy otrzymali łask chrztu,
zostali zbawieni nie tylko jako pojedyncze osoby, ale jako członki Mistycznego Ciała,
wł czone do społeczno ci Ludu Bo ego38. Wa ne jest zatem, by gromadz c si wyra ali w
pełni to samo
Ko cioła jako ekklesía — zgromadzenia zwołanego przez
zmartwychwstałego Pana, który oddał ycie w ofierze, «by rozproszone dzieci Bo e
zgromadzi w jedno» (J 11, 52). Stały si one «jednym» w Chrystusie (por. Ga 3, 28) dzi ki
darowi Ducha wi tego. Ta jedno staje si widoczna, gdy chrze cijanie gromadz si we
wspólnocie: u wiadamiaj sobie wówczas i wiadcz wobec wiata, e s ludem
odkupionych, zło onym z «[ludzi] z ka dego pokolenia, j zyka, ludu i narodu» (Ap 5, 9). W
zgromadzeniu uczniów Chrystusa trwa obraz pierwszej chrze cija skiej wspólnoty, który
Łukasz przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład dla nas, pisz c, e pierwsi
ochrzczeni «trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach»
(Dz 2, 42).
Zgromadzenie eucharystyczne
32. Ta rzeczywisto
ycia Ko cioła nie tylko wyra a si w sposób szczególnie gł boki w
Eucharystii, ale w pewnym sensie z niej si «wywodzi»39. Eucharystia karmi i kształtuje
Ko ciół: «Poniewa jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy
bowiem bierzemy z tego samego chleba» (1 Kor 10, 17). Dzi ki tej ywotnej wi zi z
Sakramentem Ciała i Krwi Pa skiej wła nie w Eucharystii mo na t tajemnic Ko cioła
najdoskonalej głosi , do wiadcza i prze ywa 40.
Wymiar eklezjalny wpisany w sam istot Eucharystii urzeczywistnia si za ka dym
razem, gdy jest ona sprawowana. Tym pełniej jednak wyra a si w dniu, w którym cała
wspólnota zostaje zwołana, aby obchodzi pami tk zmartwychwstania Chrystusa.
Znamienne jest stwierdzenie Katechizmu Ko cioła Katolickiego, e «niedzielna celebracja
dnia Pa skiego i Eucharystii stanowi centrum ycia Ko cioła»41.
33. Wła nie bowiem podczas niedzielnej Mszy w. chrze cijanie szczególnie mocno
prze ywaj to, czego do wiadczyli Apostołowie wieczorem w dniu Paschy, gdy
Zmartwychwstały objawił si im wszystkim, zgromadzonym w jednym miejscu (por. J 20,
19). W tej niewielkiej wspólnocie uczniów, stanowi cej zal ek Ko cioła, był w pewien
sposób obecny Lud Bo y wszystkich czasów. Dzi ki ich wiadectwu wszystkie pokolenia
wierz cych słysz echo pozdrowienia Chrystusa, przynosz cego mesja ski dar pokoju, który
On nabył za cen swojej krwi i ofiarował razem ze swym Duchem: «Pokój wam!» W
ponownym przyj ciu Chrystusa do uczniów «po o miu dniach» (J 20, 26) mo na dostrzec
najbardziej pierwotny obraz chrze cija skiej wspólnoty, która gromadzi si co osiem dni, w
dniu Pa skim czyli w niedziel , aby wyznawa wiar w Jego zmartwychwstanie i zbiera
owoce obiecanego przeze błogosławie stwa: «Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli» (J 20, 29). T gł bok wi mi dzy objawieniem si Zmartwychwstałego a
Eucharysti odzwierciedla Ewangelia Łukasza, gdy opowiada o dwóch uczniach id cych do
Emaus, do których sam Chrystus przył czył si w drodze, a potem wyja niał im Pisma, a
nast pnie zasiadł z nimi do stołu. Rozpoznali Go, gdy «wzi ł chleb, odmówił
błogosławie stwo, połamał go i dawał im» (24, 30). Jezus czyni tutaj te same gesty co
podczas Ostatniej Wieczerzy, nawi zuj c wyra nie do «łamania chleba», jak w pierwszym
pokoleniu chrze cijan nazywano Eucharysti .
Eucharystia niedzielna

34. To prawda, e Eucharystia niedzielna, sama w sobie, ma takie samo znaczenie jak
sprawowana w dowolny inny dzie oraz e nie mo na jej oddziela od cało ci ycia
liturgicznego i sakramentalnego. ycie to jest ze swej natury epifani Ko cioła 42, której
najbardziej znamienny moment nast puje wówczas, gdy wspólnota diecezjalna gromadzi si
na modlitwie wraz ze swoim pasterzem: «Ko ciół ujawnia si przede wszystkim w pełnym i
czynnym uczestnictwie całego wi tego Ludu Bo ego w tych samych obchodach
liturgicznych, zwłaszcza w tej samej Eucharystii, w jednej modlitwie, przy jednym ołtarzu
pod przewodnictwem biskupa, otoczonego kapłanami i sługami ołtarza» 43. Wi z biskupem
i z cał ko cieln wspólnot jest wpisana w ka d liturgi eucharystyczn , niezale nie od
tego, czy przewodniczy jej biskup i w jakim dniu tygodnia zostaje odprawiona. Wyrazem tego
jest wspomnienie biskupa w modlitwie eucharystycznej.
Niemniej Eucharystia niedzielna, która wi e si z obowi zkiem uczestnictwa całej
wspólnoty i odznacza szczególnie uroczystym charakterem, wła nie dlatego e jest
sprawowana w «dniu, w którym Chrystus zwyci ył mier i dał nam udział w yciu
wiecznym» 44, ukazuje szczególnie wyrazi cie swój wymiar eklezjalny i jawi si jako
pierwowzór innych liturgii eucharystycznych. Ka da wspólnota, gromadz c wszystkich
swoich członków na «łamaniu chleba», u wiadamia sobie, e jest miejscem, w którym
urzeczywistnia si konkretnie tajemnica Ko cioła. W tej samej liturgii wspólnota otwiera si
tak e na komuni z Ko ciołem powszechnym 45, prosz c Ojca, aby «pami tał o Ko ciele
rozproszonym po całym wiecie» i pozwolił mu wzrasta — w jedno ci wszystkich wiernych
z Papie em i pasterzami poszczególnych Ko ciołów — do doskonałej miło ci.
Dzie Ko cioła
35. Tak wi c dies Domini jawi si tak e jako dies Ecclesiae. Jest zatem zrozumiałe,
dlaczego na płaszczy nie duszpasterskiej nale y szczególnie podkre la wspólnotowy wymiar
liturgii niedzielnej. Jak ju przypomniałem przy innej okazji, po ród ró nych form
działalno ci parafii « adna nie ma tak ywotnego znaczenia i tak silnego wpływu
formacyjnego na wspólnot , jak niedzielna celebracja dnia Pa skiego poł czona z
Eucharysti » 46. Z t wła nie my l Sobór przypomniał, e nale y rozwija «poczucie
wspólnoty parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu niedzielnych Mszy wi tych» 47.
W tym samym kierunku zmierzaj tak e pó niejsze instrukcje dotycz ce liturgii, zalecaj ce,
aby w niedziel i w dni wi teczne celebracje eucharystyczne odprawiane na co dzie w
ró nych ko ciołach i oratoriach były skoordynowane z celebracj sprawowan w ko ciele
parafialnym, a to wła nie po to, by «rozwija poczucie przynale no ci do ko cielnej
wspólnoty, które umacnia si i wyra a w szczególny sposób przez wspólnotowe wi towanie
niedzieli, zarówno w obecno ci biskupa, zwłaszcza w katedrze, jak i w zgromadzeniu
parafialnym, którego pasterz zast puje biskupa» 48.
36. W zgromadzeniu niedzielnym najpełniej urzeczywistnia si jedno : w nim bowiem
sprawowane jest sacramentum unitatis, które stanowi istotny element natury Ko cioła — ludu
zgromadzonego «przez jedno » i «w jedno ci» Ojca, Syna i Ducha wi tego 49.
Chrze cija skie rodziny znajduj w nim jeden z najbardziej wyrazistych znaków swej
to samo ci i «posługi» jako «ko cioły domowe», gdy rodzice przyst puj wraz z dzie mi do
jednego stołu słowa i Chleba ycia 50. Mówi c o tym nale y przypomnie , e przede
wszystkim sami rodzice maj wychowywa swoje dzieci do udziału we Mszy w. niedzielnej,
korzystaj c z pomocy katechetów, którzy winni zadba o to, aby program formacji dzieci
powierzonych ich opiece obejmował przygotowanie do uczestnictwa we Mszy w., oraz
wyja ni im, jakie jest istotne uzasadnienie obowi zku niedzielnego. Mo e si do tego

przyczyni — w sprzyjaj cych okoliczno ciach — tak e celebracja Mszy w. dla dzieci w
ró nych formach przewidzianych przez przepisy liturgiczne 51.
Jest te naturalne, e podczas niedzielnych Mszy sprawowanych w parafii — jako
«wspólnocie eucharystycznej» 52 — spotykaj si ró ne grupy, ruchy, stowarzyszenia, a tak e
małe wspólnoty zakonne istniej ce na jej terenie. Mog wówczas do wiadczy tego, co
stanowi o ich gł bokiej wspólnocie, niezale nie od wła ciwej im duchowo ci, któr maj
prawo odró nia si od innych, zgodnie z rozeznaniem władz ko cielnych53. Z tego powodu
nie zaleca si sprawowania w niedziel , w dniu zgromadzenia, Mszy w. w małych grupach:
rzecz nie tylko w tym, by podczas zgromadze parafialnych nie zabrakło nieodzownej posługi
kapłanów, ale i w tym, aby wszelkimi sposobami chroni i rozwija ycie i jedno wspólnoty
ko cielnej 54. Pasterze Ko ciołów partykularnych mog po dojrzałym namy le wyrazi zgod
na ewentualne uchylenie tej zasady w ci le okre lonych sytuacjach ze wzgl du na konkretne
potrzeby formacyjne i duszpasterskie, maj c na uwadze dobro jednostek i grup, a zwłaszcza
korzy ci, jakie mog st d wynikn dla całej chrze cija skiej wspólnoty.
Lud pielgrzymuj cy
37. Z kolei w perspektywie w drówki Ko cioła przez czas zwi zek niedzieli ze
zmartwychwstaniem Chrystusa i uroczyste sprawowanie jego pami tki co tydzie umacnia w
nas wiadomo , e Lud Bo y ma charakter wspólnoty pielgrzymuj cej oraz wymiar
eschatologiczny. W kolejne niedziele Ko ciół pod a bowiem drog wiod c do ostatecznego
«dnia Pa skiego», do niedzieli, która nigdy si nie sko czy. Oczekiwanie przyj cia Chrystusa
jest co prawda wpisane w sam tajemnic Ko cioła 55 i ujawnia si w ka dej liturgii
eucharystycznej, jednak e dzie Pa ski jako szczególna pami tka chwały zmartwychwstałego
Pana gł biej wyra a tak e przyszł chwał Jego «powrotu», co czyni z niedzieli dzie , w
którym Ko ciół, objawiaj c wyra niej swój charakter «oblubie czy», staje si w pewien
sposób zapowiedzi eschatologicznej rzeczywisto ci niebieskiego Jeruzalem. Gromadz c
swoich synów we wspólnocie eucharystycznej i kształtuj c w nich postaw oczekiwania na
«Boskiego Oblubie ca», Ko ciół niejako « wiczy si w pragnieniu» 56, zaznaj c przedsmaku
tej rado ci, któr przyniesie mu nowe niebo i nowa ziemia, gdy miasto wi te, nowe
Jeruzalem, zst pi od Boga z nieba, «przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swego m a» (Ap 21, 2).
Dzie nadziei
38. Z tego punktu widzenia niedziela jest nie tylko dniem wiary, ale w takiej samej mierze
dniem nadziei chrze cija skiej. Udział w «wieczerzy Pa skiej» jest bowiem zapowiedzi
eschatologicznej uczty «Godów Baranka» (Ap 19, 9). Sprawuj c pami tk Chrystusa, który
zmartwychwstał i wst pił do nieba, chrze cija ska wspólnota «pełna nadziei oczekuje
przyj cia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa» 57. Chrze cija ska nadzieja, z tygodnia na
tydzie wci na nowo prze ywana i podsycana, staje si zaczynem i wiatłem tak e dla
nadziei ludzkiej. Dlatego modlitwa «powszechna» ogarnia potrzeby nie tylko wspólnoty
chrze cija skiej, ale całej ludzko ci, a Ko ciół, gromadz c si na liturgii eucharystycznej,
daje w ten sposób wiadectwo wiatu, e dzieli «rado i nadziej , smutek i trwog ludzi
współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpi cych»58. Składaj c za niedzieln
ofiar eucharystyczn jako uwie czenie wiadectwa, które jego dzieci, przez wszystkie dni
tygodnia oddaj ce si pracy i ró nym yciowym zaj ciom, staraj si dawa przez głoszenie
Ewangelii i praktyk miłosierdzia, Ko ciół ukazuje jeszcze wyra niej, e jest «niejako
sakramentem, czyli znakiem i narz dziem wewn trznego zjednoczenia z Bogiem i jedno ci
całego rodzaju ludzkiego» 59.

Uczta słowa
39. W zgromadzeniu niedzielnym, jak zreszt w ka dej liturgii eucharystycznej, spotkanie
ze Zmartwychwstałym dokonuje si poprzez udział w dwojakiej uczcie — słowa i Chleba
ycia. Dzi ki pierwszej wierni zyskuj zrozumienie historii zbawienia, a zwłaszcza tajemnicy
paschalnej, które uczniowie otrzymali od samego zmartwychwstałego Chrystusa: to On sam
przemawia, gdy jest obecny w swoim słowie, «gdy w Ko ciele czyta si Pismo wi te» 60.
Druga urzeczywistnia realn , substancjaln i trwał obecno zmartwychwstałego Pana
poprzez pami tk Jego m ki i zmartwychwstania, składaj c w ofierze Chleb ycia, który jest
zadatkiem przyszłej chwały. Sobór Watyka ski II przypomniał, e «liturgia słowa i liturgia
eucharystyczna tak ci le wi
si ze sob , e stanowi jeden akt kultu» 61. Ten e Sobór
postanowił równie , e «nale y szerzej otworzy skarbiec biblijny, aby obficiej zastawi dla
wiernych stół słowa Bo ego» 62. Zarz dził te , aby podczas Mszy w. sprawowanych w
niedziele lub w wi ta nakazane nie pomijano homilii bez wa nej przyczyny 63. Te trafne
wskazania zostały wiernie zrealizowane przez reform liturgiczn , o której tak pisał Paweł
VI, uzasadniaj c rozszerzenie zestawu czyta biblijnych w niedziele i dni wi teczne:
«Wszystko to zostało uło one w takim porz dku, aby coraz bardziej podsyca w wiernych
głód słuchania słów Pa skich (Am 8, 11), które pod przewodnictwem Ducha wi tego
niech prowadz lud nowego przymierza ku doskonałej jedno ci Ko cioła» 64.
40. Dzisiaj, po upływie ponad trzydziestu lat od Soboru, w naszych rozwa aniach o
niedzielnej Eucharystii musimy si zastanowi , w jaki sposób jest głoszone słowo Bo e oraz
w jakiej mierze rzeczywi cie wzrosło w ród Ludu Bo ego poznanie i umiłowanie Pisma
wi tego 65. Obydwa te aspekty — celebracyjny i egzystencjalny — s ze sob gł boko
powi zane. Z jednej strony, stworzona przez Sobór mo liwo głoszenia słowa Bo ego we
własnym j zyku wspólnoty powinna nam u wiadomi , e ponosimy za nie «now
odpowiedzialno », ukazuj c w pełnym blasku «przez sam sposób czytania lub piewania
wyj tkowy charakter wi tego tekstu» 66. Z drugiej, umysły wiernych powinny by dobrze
przygotowane do słuchania głoszonego im słowa Bo ego poprzez odpowiednie poznanie
Pisma, a tam gdzie jest to mo liwe z duszpasterskiego punktu widzenia, przez specjalne
formy studium tekstów biblijnych, zwłaszcza czyta mszalnych na dni wi teczne. Je eli
bowiem lektura wi tego tekstu, podejmowana w duchu modlitwy i wierna interpretacji
wskazanej przez Ko ciół 67, nie kształtuje na co dzie ycia poszczególnych wiernych i
chrze cija skich rodzin, trudno si spodziewa , e samo głoszenie słowa Bo ego w liturgii
przyniesie po dane owoce. Zasługuj zatem na wielkie uznanie te inicjatywy, przez które
wspólnoty parafialne, anga uj c wszystkich uczestników Eucharystii — kapłana, słu b
liturgiczn i wiernych 68 — ju w ci gu tygodnia przygotowuj niedzieln liturgi , rozwa aj c
słowo Bo e zanim jeszcze zostanie wygłoszone. Nale y d y do tego, aby cała celebracja, a
wi c tak e modlitwa, słuchanie słowa i piew, a nie tylko homilia, wyra ała w jaki sposób
przesłanie niedzielnej liturgii, tak aby mogło ono mocniej przemówi do jej uczestników.
Wielka odpowiedzialno spoczywa oczywi cie na tych, którzy pełni posług słowa. Ich
obowi zkiem jest staranne przygotowanie — przez studium wi tego tekstu i modlitw —
komentarza do słów Pa skich, który b dzie wiernie oddawał ich tre , nawi zuj c do
aktualnych problemów i do ycia współczesnych ludzi.
41. Nie nale y przy tym zapomina , e liturgiczne głoszenie słowa Bo ego, zwłaszcza w
kontek cie zgromadzenia eucharystycznego, jest nie tyle okazj do medytacji i katechezy, co
raczej dialogiem mi dzy Bogiem a Jego ludem: dialog ten ogłasza wspaniałe prawdy o
zbawieniu i wci na nowo przypomina o zobowi zaniach, jakie wynikaj z Przymierza. Lud
Bo y ze swej strony czuje si powołany do udziału w tym dialogu miło ci przez
dzi kczynienie i uwielbienie, ale zarazem do potwierdzenia swojej wierno ci przez

nieustanny wysiłek «nawrócenia». Zgromadzenie niedzielne zobowi zuje zatem do
wewn trznego odnowienia przyrzecze chrzcielnych, co dokonuje si jakby po rednio przez
odmawianie Credo, a co liturgia przewiduje normalnie podczas celebracji wigilii paschalnej
oraz kiedy chrzest jest udzielany w czasie Mszy w. Na tym tle głoszenie słowa podczas
niedzielnej celebracji eucharystycznej nabiera uroczystego charakteru, jaki w Starym
Testamencie nadawano obrz dom odnowienia Przymierza, kiedy to społeczno Izraela
słuchała słów Prawa i tak jak lud na pustyni u stóp Synaju (por. Wj 19, 7-8; 24, 3. 7) miała
odpowiedzie swoim «tak», potwierdzaj c wierno Bogu i posłusze stwo Jego nakazom.
Bóg bowiem, kieruj c do nas swoje słowo, oczekuje naszej odpowiedzi: odpowiedzi, jakiej
ju udzielił za nas Chrystus swoim «Amen» (por. 2 Kor 1, 20-22) i która za spraw Ducha
wi tego rozbrzmiewa w naszych sercach, aby to, czego słuchamy, gł boko oddziaływało na
nasze ycie 69.
Uczta Ciała Chrystusa
42. Uczta słowa prowadzi w naturalny sposób do uczty Chleba eucharystycznego i
przygotowuje wspólnot do prze ycia jej wielorakich wymiarów, które w Eucharystii
niedzielnej zyskuj
charakter szczególnie uroczysty. W wi tecznej atmosferze,
towarzysz cej zgromadzeniu całej wspólnoty w «dniu Pa skim», Eucharystia ukazuje si w
sposób bardziej wyrazisty ni w inne dni, jako wielkie «dzi kczynienie», poprzez które
Ko ciół pełen Ducha wi tego zwraca si do Ojca, jednocz c si z Chrystusem i staj c si
głosem całej ludzko ci. To cotygodniowe zgromadzenie jest sposobno ci , aby ogarn
wdzi czn pami ci wydarzenia ostatnich dni, odczyta je w Bo ym wietle, dzi kowa
Stwórcy za niezliczone dary, wielbi c Go «przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, w
jedno ci Ducha wi tego». Dzi ki temu chrze cija ska wspólnota u wiadamia sobie na
nowo, e wszystko zostało stworzone przez Chrystusa (por. Kol 1, 16; J 1, 3), oraz e w Nim
— który przyszedł jako sługa, aby przyj i odkupi nasze człowiecze stwo — wszystko
zostało na nowo zjednoczone (por. Ef 1, 10), aby sta si ofiar zło on Bogu Ojcu, z którego
wszystko bierze pocz tek i ycie. Potwierdzaj c na koniec swoim «Amen» doksologi
eucharystyczn , Lud Bo y kieruje spojrzenie wiary i nadziei ku przyszło ci eschatologicznej,
kiedy to Chrystus «przeka e królowanie Bogu i Ojcu (...), aby Bóg był wszystkim we
wszystkich» (1 Kor 15, 24. 28).
43. Ten ruch «wst puj cy» jest wpisany w ka d celebracj eucharystyczn , czyni c z niej
wydarzenie radosne, przesycone wdzi czno ci i nadziej , ale zostaje w szczególny sposób
uwypuklony we Mszy w. niedzielnej ze wzgl du na jej wyj tkowo cisł wi z pami tk
zmartwychwstania. Z drugiej strony, rado «eucharystyczna», która ka e nam wznosi «w
gór serca», jest owocem ruchu «zst puj cego» Boga ku nam, wpisanego na trwałe w istot
Eucharystii jako ofiary, najdoskonalej wyra aj cej i celebruj cej tajemnic kenosis, czyli
ogołocenia, przez które Chrystus «uni ył samego siebie, stawszy si posłusznym a do
mierci — i to mierci krzy owej» (Flp 2, 8).
Msza w. bowiem jest ywym przedstawieniem ofiary Krzy a. Pod postaciami chleba i
wina, nad którymi została wypowiedziana pro ba o wylanie Ducha wi tego, działaj cego w
sposób szczególnie skuteczny w słowach konsekracji, Chrystus składa samego siebie jako
ofiar Ojcu w tym samym akcie, w jakim ofiarował si na krzy u. «W tej Boskiej ofierze,
dokonuj cej si we Mszy wi tej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam
Chrystus, który na ołtarzu krzy a ofiarował samego siebie w sposób krwawy» 70. Ze swoj
ofiar Chrystus jednoczy ofiar Ko cioła: «W Eucharystii ofiara Chrystusa staje si tak e
ofiar członków Jego Ciała. ycie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia,
modlitwy i praca ł cz si z yciem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i prac

Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem si oraz nabieraj w ten sposób nowej
warto ci» 71. Ten udział całej wspólnoty staje si szczególnie widoczny w zgromadzeniu
niedzielnym, które pozwala zło y na ołtarzu miniony tydzie wraz z całym jego ładunkiem
ludzkich spraw.
Uczta paschalna i braterskie spotkanie
44. Ta jedno wspólnoty staje si bardzo wyra nie widoczna tak e dzi ki temu, e
Eucharystia ma charakter uczty paschalnej, w której sam Chrystus staje si pokarmem.
Istotnie, «w tym wła nie celu Chrystus powierzył Ko ciołowi t ofiar : aby wierni
uczestniczyli w niej duchowo przez wiar i miło , a zarazem sakramentalnie przez udział w
uczcie komunii wi tej. Uczestnictwo w Wieczerzy Pa skiej jest zawsze komuni z
Chrystusem, który składa siebie Ojcu w ofierze za nas» 72. Dlatego Ko ciół zaleca wiernym,
aby przyst powali do komunii, gdy uczestnicz w Eucharystii, pod warunkiem, e s do tego
nale ycie przygotowani, a je li s wiadomi popełnionych grzechów ci kich, uzyskali Bo e
przebaczenie w sakramencie pojednania 73, zgodnie z duchem napomnie , jakich w. Paweł
udzielał wspólnocie korynckiej (por. 1 Kor 11, 27-32). Jest oczywiste, e zaproszenie do
komunii eucharystycznej staje si szczególnie nagl ce podczas Mszy w. sprawowanej w
niedziel lub w inne dni wi teczne.
Wa ne jest te , by u wiadomi sobie w pełni, jak gł boka wi istnieje mi dzy wspólnot z
Chrystusem a wspólnot z bra mi. Niedzielne zgromadzenie eucharystyczne jest braterskim
spotkaniem, co celebracja winna wyra nie ukazywa , nie naruszaj c jednak stylu wła ciwego
akcji liturgicznej. Przyczynia si do tego zwyczaj go cinnego witania gromadz cych si
wiernych oraz ton samej modlitwy, która ogarnia potrzeby całej wspólnoty. Przekazanie
znaku pokoju, które w rycie rzymskim celowo poprzedza komuni eucharystyczn , to gest
szczególnie wymowny: wierni wykonuj go, aby wyrazi aprobat Ludu Bo ego dla
wszystkiego, co zostało dokonane w celebracji 74, oraz potwierdzi zobowi zanie do
wzajemnej miło ci, jakie podejmuj spo ywaj c jeden Chleb, pomni na nakaz zawarty w
słowach Chrystusa: «Je li wi c przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, e brat
twój ma co przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw id i pojednaj si
z bratem swoim! Potem przyjd i dar swój ofiaruj!» (Mt 5, 23-24).
Msza wi ta a «misja»
45. Przyjmuj c Chleb ycia, uczniowie Chrystusa czerpi moc ze Zmartwychwstałego i
Jego Ducha, aby przygotowa si do podj cia zada , które czekaj ich w codziennym yciu.
Dla chrze cijanina bowiem, który poj ł sens sprawowanego obrz du, celebracja
eucharystyczna nie ko czy si w wi tyni. Podobnie jak pierwsi wiadkowie
zmartwychwstania, równie chrze cijanie gromadz cy si w ka d niedziel , aby prze ywa i
wyznawa obecno
Zmartwychwstałego, s powołani, by w codziennym yciu by
ewangelizatorami i wiadkami. W tej perspektywie nale y na nowo odkry i mocniej
podkre li wymow modlitwy po komunii oraz obrz dów ko cowych — błogosławie stwa i
rozesłania — aby uczestnicy Eucharystii gł biej u wiadomili sobie odpowiedzialno , jaka
została im powierzona. Kiedy po rozej ciu si zgromadzenia ucze Chrystusa powraca do
swojego zwykłego rodowiska, ma zadanie uczyni z całego swego ycia dar, duchow ofiar
mił Bogu (por. Rz 12, 1). Czuje si dłu nikiem swoich braci ze wzgl du na to, co otrzymał
podczas liturgii, podobnie jak uczniowie z Emaus, którzy rozpoznawszy zmartwychwstałego
Chrystusa przy «łamaniu chleba» (por. Łk 24, 30-32), zapragn li natychmiast podzieli si z
bra mi rado ci spotkania z Panem (por. Łk 24, 33-35).

Obowi zek wi towania niedzieli
46. Skoro Eucharystia jest prawdziwym sercem niedzieli, to mo na zrozumie , dlaczego
ju w pierwszych wiekach pasterze nieustannie przypominali swoim wiernym o konieczno ci
uczestniczenia w zgromadzeniu liturgicznym. «W dniu Pa skim porzu cie wszystko —
czytamy na przykład w traktacie z III w. zatytułowanym Didaskalia Apostolskie — i spieszcie
nie zwlekaj c na swoje zgromadzenie, bo przez nie oddajecie chwał Bogu. W przeciwnym
razie czym usprawiedliwi si przed Bogiem ci, co nie gromadz si w dniu Pa skim, aby
słucha słowa ycia i spo ywa Boski pokarm, który trwa na wieki?» 75. To wezwanie
pasterzy wierni przyjmowali zazwyczaj i wypełniali z gł bokim wewn trznym przekonaniem,
a cho nie brakło te okresów i sytuacji, w których spełniano ten obowi zek z mniejszym
duchowym zaanga owaniem, nie mo na zapomina o prawdziwym bohaterstwie, z jakim
liczni kapłani i wierni przestrzegali tego nakazu mimo wielu niebezpiecze stw i ogranicze
wolno ci, czego przykłady znale mo na od pierwszych wieków historii Ko cioła a po
nasze czasy.
w. Justyn w swojej pierwszej Apologii, skierowanej do cesarza Antonina i do senatu,
mógł z dum opisa chrze cija sk praktyk zgromadze niedzielnych, na których spotykali
si w jednym miejscu chrze cijanie mieszkaj cy w miastach i na wsi 76. Gdy w okresie
prze ladowa Dioklecjana zgromadzenia te zostały zakazane pod gro b najsurowszych kar,
wielu odwa nie sprzeciwiało si edyktowi cesarskiemu i wolało ponie
mier ni opu ci
niedzieln Eucharysti . Tak było w przypadku m czenników z Abitinae w Afryce
Prokonsularnej, którzy tak odpowiedzieli swoim prze ladowcom: «Bez adnej obawy
sprawowali my wieczerz Pa sk , poniewa nie wolno jej zaniecha ; takie jest nasze prawo;
nie mo emy pozosta bez wieczerzy Pa skiej». Za jedna z m czenniczek wyznała: «Tak,
poszłam na zgromadzenie i sprawowałam wieczerz Pa sk razem z moimi bra mi, bo jestem
chrze cijank » 77.
47. Ko ciół przypominał nieustannie o tym nakazie sumienia zakorzenionym w potrzebie
wewn trznej, bardzo mocno odczuwanej przez chrze cijan pierwszych wieków, cho
pocz tkowo nie uwa ał za konieczne wydania wi cego przepisu w tej sprawie. Dopiero
pó niej, w obliczu zoboj tnienia lub zaniedba niektórych wiernych, zmuszony był naucza
jednoznacznie o obowi zku uczestnictwa we Mszy w. niedzielnej: wypowiadał si
najcz ciej w formie adhortacji, ale czasem musiał te wydawa stosowne przepisy
kanoniczne. Czyniły to ró ne Sobory partykularne poczynaj c od IV w. (np. Sobór w Elwirze
w 300 r., który nie mówi o samym obowi zku, ale o sankcjach za trzykrotn nieobecno ) 78,
a zwłaszcza od pocz tku VI w. (np. Sobór w Agde w 506 r.) 79. Te dekrety Soborów
partykularnych doprowadziły do ukształtowania si powszechnego obyczaju, którego
charakter obowi zuj cy był zupełnie oczywisty 80.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. po raz pierwszy uj ł t tradycj w formie prawa
powszechnego 81. To samo czyni obecny Kodeks, stwierdzaj c, e «w niedziel oraz w inne
dni wi teczne nakazane, wierni s zobowi zani uczestniczy we Mszy wi tej» 82. Wedle
przyjmowanej zwykle interpretacji tego typu przepis nakłada powa ny obowi zek: takie
nauczanie zawarte jest równie w Katechizmie Ko cioła Katolickiego 83 i nietrudno dostrzec
jego zasadno , je li we mie si pod uwag znaczenie niedzieli w yciu chrze cijanina.
48. Dzisiaj, podobnie jak w pierwszych heroicznych wiekach Ko cioła, w wielu regionach
znów powstaj sytuacje utrudniaj ce licznym chrze cijanom ycie zgodne z wiar . Otoczenie
jest czasem otwarcie nieprzyjazne, a cz ciej jeszcze oboj tne i głuche na or dzie Ewangelii.
Człowiek wierz cy, je li nie chce ulec naciskowi rodowiska, musi znajdowa oparcie w
chrze cija skiej wspólnocie. Jest zatem konieczne, aby sobie u wiadomił, jak kluczowe

znaczenie dla jego ycia wiary ma zgromadzenie niedzielne, podczas którego razem z bra mi
wi tuje Pasch Chrystusa w sakramencie Nowego Przymierza. Natomiast biskupi powinni
usilnie zabiega o to, aby «wszyscy wierni uznawali, wi towali i obchodzili niedziel jako
prawdziwy «dzie Pana», w którym Ko ciół gromadzi si , aby odnawia pami tk Jego
tajemnicy paschalnej słuchaj c słowa Bo ego, składaj c ofiar Chrystusa, u wi caj c dzie
przez modlitw , dzieła miłosierdzia i powstrzymywanie si od pracy» 84.
49. Skoro uczestnictwo we Mszy w. jest dla wiernych obowi zkiem, od którego mo e ich
zwolni tylko powa na przeszkoda, to pasterze s zobowi zani zapewni wszystkim
rzeczywist mo liwo wypełnienia tego przykazania. W tym kierunku zmierzaj przepisy
prawa ko cielnego, na przykład te, które pozwalaj kapłanowi — je li uzyska upowa nienie
od biskupa diecezjalnego — odprawia wi cej ni jedn Msz w. w niedziel i dni
wi teczne 85, a ponadto wprowadzenie Mszy w. wieczornych 86 i wreszcie przepis
stanowi cy, e czas na wypełnienie obowi zku niedzielnego rozpoczyna si ju w sobot
wieczorem, kiedy odprawia si pierwsze Nieszpory z niedzieli 87. Z liturgicznego punktu
widzenia bowiem te wła nie Nieszpory rozpoczynaj dzie wi teczny 88. W konsekwencji
Msza w. zwana czasem «przed wi teczn », która jednak w rzeczywisto ci ma charakter w
pełni wi teczny, jest sprawowana według liturgii niedzielnej, co nakłada na celebransa
obowi zek wygłoszenia homilii i odmówienia z wiernymi modlitwy powszechnej.
Ponadto pasterze niech przypominaj wiernym, e je li przebywaj w niedziel poza
stałym miejscem zamieszkania, winni doło y stara , aby uczestniczy we Mszy w. tam,
gdzie si znajduj , wzbogacaj c w ten sposób miejscow wspólnot swoim osobistym
wiadectwem. Zarazem ta wspólnota powinna okaza serdeczn go cinno przybywaj cym
braciom, zwłaszcza w miejscach przyci gaj cych licznych turystów i pielgrzymów, dla
których cz sto nale y tworzy specjalne formy opieki duszpasterskiej 89.
Liturgia wypełniona rado ci i piewem
50. Msza w. niedzielna ze wzgl du na wła ciwy jej charakter oraz na jej znaczenie w
yciu wiernych winna by przygotowana szczególnie starannie. Kieruj c si w doborze form
pastersk m dro ci oraz obyczajami lokalnymi, zgodnymi z przepisami liturgicznymi, nale y
nada
celebracji charakter wi teczny, jaki winien mie
dzie
upami tniaj cy
zmartwychwstanie Pana. W tym celu trzeba starannie przygotowa wspólny piew, poniewa
jest to szczególnie stosowny wyraz rado ci serca, który podkre la uroczysty charakter
zgromadzenia i sprzyja dzieleniu si jedn wiar i miło ci . Nale y zatem zadba o wysok
jako zarówno tekstów, jak i melodii, aby pojawiaj ce si dzi nowe i twórcze propozycje
były zgodne z przepisami liturgicznymi oraz godne ko cielnej tradycji, która w sferze muzyki
sakralnej mo e si poszczyci dorobkiem o nieocenionej warto ci.
wiadomy i czynny udział w celebracji eucharystycznej
51. Nale y tak e doło y wszelkich stara , aby wszyscy obecni — dzieci i doro li — czuli
si osobi cie zaanga owani, umo liwiaj c im wł czenie si w te formy uczestnictwa, które
liturgia proponuje i zaleca 90. Jest oczywiste, e tylko ci, którzy pełni sakramentaln posług
kapła sk dla dobra braci, mog sprawowa Ofiar eucharystyczn i składa j Bogu w
imieniu całego ludu 91. To wła nie stanowi podstaw rozró nienia — nie tylko
dyscyplinarnego, ale znacznie gł bszego — mi dzy rol celebransa a zadaniami diakonów i
wiernych nie wy wi conych 92. Wierni jednak powinni by wiadomi, e na mocy kapła stwa
powszechnego otrzymanego na chrzcie «współdziałaj w ofiarowaniu Eucharystii»93. Mimo
odmienno ci ról, tak e oni «składaj Bogu bosk ertw ofiarn , a wraz z Ni samych siebie;

w ten sposób zarówno przez składanie ofiary, jak i przez Komuni wi t , wszyscy bior
wła ciwy sobie udział w czynno ci liturgicznej» 94, czerpi c z niej wiatło i moc, aby
sprawowa swoje chrzcielne kapła stwo przez wiadectwo wi tego ycia.
Inne momenty chrze cija skiej niedzieli
52. Cho udział w Eucharystii jest sercem niedzieli, nie nale y rozumie , e na tym
wyczerpuje si obowi zek « wi towania» tego dnia. Dzie Pa ski jest bowiem dobrze
prze yty, je eli cały jest przenikni ty wdzi czn i czynn pami ci o zbawczych dziełach
Boga. Dlatego uczniowie Chrystusa powinni si stara , aby tak e inne wydarzenia dnia, nie
maj ce charakteru liturgicznego — spotkania w gronie rodziny czy przyjaciół, ró ne formy
rozrywki — odznaczały si pewnym stylem, który pomaga wyra a po ród zwyczajnego
ycia pokój i rado Zmartwychwstałego. Na przykład nawet zwykłe spotkanie rodziców i
dzieci mo e sta si sposobno ci nie tylko do wzajemnego otwarcia si na siebie i do
dialogu, ale tak e do wspólnej, gł bszej refleksji, która pozwala wprowadzi pewne elementy
formacyjne. A czy do programu tego dnia nie mo na by wł czy — w miar mo liwo ci
tak e w yciu ludzi wieckich — specjalnych form modlitwy, zwłaszcza uroczystych
Nieszporów, jak równie przeznaczy troch czasu w przeddzie niedzieli lub w godzinach
popołudniowych na katechez , która przygotuje serca chrze cijan na przyj cie samego daru
Eucharystii i stanie si jej dopełnieniem?
W wielu rodowiskach jest dzi mo e trudniej praktykowa t do tradycyjn form
« wi towania niedzieli»; Ko ciół jednak daje wiadectwo swojej wiary w moc
Zmartwychwstałego i pot g Ducha wi tego, ukazuj c — szczególnie dzisiaj — e nie
zadowala si minimalistycznymi ani połowicznymi formami prze ywania wiary, ale pomaga
chrze cijanom czyni to, co najdoskonalsze i najbardziej miłe Bogu. A zreszt obok trudno ci
nie brak tak e zjawisk pozytywnych i napawaj cych optymizmem. Dzi ki darowi Ducha w
wielu rodowiskach Ko cioła znów odczuwa si potrzeb modlitwy w jej wielorakich
formach. Na nowo odkrywa si warto tak e dawnych przejawów religijno ci, takich jak
pielgrzymka, i cz sto wierni korzystaj c z niedzielnego odpoczynku udaj si do sanktuariów,
aby sp dzi tam kilka godzin i prze y — czasem w gronie całej rodziny — gł bsze
do wiadczenie wiary. S to chwile przesycone szczególn łask , którym winna towarzyszy
odpowiednia ewangelizacja i m dre kierownictwo duszpasterskie.
Zgromadzenia niedzielne bez udziału kapłana
53. Pozostaje jeszcze problem parafii, które nie mog korzysta z posługi kapłana
odprawiaj cego niedzieln Eucharysti . Dzieje si tak cz sto w młodych Ko ciołach, gdzie
jeden kapłan bywa duszpasterzem wiernych rozproszonych na rozległym obszarze. Sytuacje
tego rodzaju mog wyst pi tak e w krajach o wielowiekowej tradycji chrze cija skiej, gdy
brak wystarczaj cej liczby duchownych nie pozwala zapewni obecno ci kapłana w ka dej
wspólnocie parafialnej. W przypadku niemo no ci sprawowania Eucharystii Ko ciół zaleca
zwoływanie zgromadze niedzielnych bez udziału kapłana 95, zgodnie ze wskazaniami i
dyrektywami Stolicy Apostolskiej, których konkretne zastosowanie nale y do kompetencji
Konferencji Episkopatów 96. Jednak e zasadniczym celem musi pozosta sprawowanie ofiary
Mszy w., tylko w niej bowiem urzeczywistnia si naprawd Pascha Chrystusa i tylko w niej
realizuje si w pełni zgromadzenie eucharystyczne, któremu kapłan przewodzi in persona
Christi, dziel c chleb słowa i chleb Eucharystii. Na płaszczy nie duszpasterskiej nale y zatem
podj wszelkie niezb dne działania, aby wierni, którzy zwykle s pozbawieni Eucharystii,
mogli w niej uczestniczy jak najcz ciej; mo na to osi gn umo liwiaj c kapłanowi
okresow obecno w danej wspólnocie oraz wykorzystuj c wszelkie okazje, by organizowa

zgromadzenia w jakim miejscu centralnym, dost pnym dla ró nych wspólnot yj cych z dala
od siebie.
Transmisje radiowe i telewizyjne
54. Na koniec ci z wiernych, którzy z powodu choroby, niesprawno ci lub innej wa nej
przyczyny nie mog wzi udziału w Eucharystii, winni doło y stara , aby jak najpełniej
uczestniczy z oddalenia w liturgii niedzielnej Mszy w., najlepiej przez lektur czyta i
modlitw mszalnych przewidzianych na ten dzie , a tak e przez wzbudzenie w sobie
pragnienia Eucharystii 97. W wielu krajach telewizja i radio daj mo liwo zjednoczenia si z
celebracj eucharystyczn w tym samym momencie, gdy jest ona sprawowana w miejscach
wi tych 98. Tego rodzaju transmisje same w sobie nie pozwalaj oczywi cie wypełni
obowi zku niedzielnego, to bowiem wymaga udziału w zgromadzeniu braci, którzy spotykaj
si w okre lonym miejscu, z czym wi e si te mo liwo komunii eucharystycznej. Dla
tych jednak, którzy z ró nych przyczyn zewn trznych nie mog uczestniczy w Eucharystii i
s tym samym zwolnieni z obowi zku niedzielnego, transmisja telewizyjna lub radiowa
stanowi cenn pomoc, zwłaszcza je li towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii, którzy przynosz j chorym, a wraz z ni pozdrowienie i solidarno
całej wspólnoty. W ten sposób równie ci wierni mog korzysta z obfitych owoców
niedzielnej Mszy w. oraz prze ywa niedziel jako prawdziwy «dzie Pa ski» i «dzie
Ko cioła».
Rozdział IV
DIES HOMINIS
Niedziela dniem rado ci, odpoczynku i solidarno ci
«Pełnia rado ci» Chrystusa
55. «Niech b dzie błogosławiony Ten, który wielki dzie niedzieli wywy szył ponad
wszystkie dni. Niebiosa i ziemia, aniołowie i ludzie nie posiadaj si z rado ci» 99. Te słowa
liturgii maronickiej, przenikni te gł bok rado ci , to jedna z typowych aklamacji, jakie od
pocz tku nadawały ton niedzieli zarówno w liturgii zachodniej, jak i wschodniej. Historycznie
zreszt chrze cijanie prze ywali cotygodniowy dzie zmartwychwstałego Pana najpierw jako
dzie rado ci, a dopiero pó niej jako dzie odpoczynku — przede wszystkim dlatego, e nie
przewidywał go kalendarz cywilny. «W pierwszym dniu tygodnia wszyscy si radujcie» —
czytamy w Didaskaliach Apostolskich 100. Wyra nie podkre lała to tak e praktyka liturgiczna
przez dobór stosownych gestów 101. w. Augustyn, wyra aj c wiadomo rozpowszechnion
w Ko ciele, uwypukla tak wła nie wymow cotygodniowej Paschy: «Wierni przerywaj
posty i modl si na stoj co, co jest znakiem zmartwychwstania; z tego samego powodu we
wszystkie niedziele piewa si te alleluja» 102.
56. Niezale nie od ró nych form liturgicznych, które mog zmienia si w czasie
stosownie do dyscypliny ko cielnej, pozostaje faktem, e niedziela jako cotygodniowe
wspomnienie pierwszego spotkania ze Zmartwychwstałym musi by przenikni ta rado ci , z
jak uczniowie powitali Mistrza: «Uradowali si zatem uczniowie ujrzawszy Pana» (J 20, 20).
Na ich oczach urzeczywistniały si — jak pó niej wypełni si w yciu wszystkich pokole
chrze cijan — słowa wypowiedziane przez Jezusa przed m k : «b dziecie si smuci , ale
smutek wasz zamieni si w rado » (J 16, 20). Czy On sam nie modlił si , aby uczniowie
«rado mieli (...) w całej pełni» (J 17, 13)? wi teczny charakter niedzielnej Eucharystii

wyra a rado , jakiej Chrystus udziela swemu Ko ciołowi przez dar Ducha. Rado
przecie jednym z owoców Ducha wi tego (por. Rz 14, 17; Ga 5, 22).

jest

57. Aby zatem zrozumie w pełni sens niedzieli, trzeba na nowo odkry ten wymiar
chrze cija skiej egzystencji. Winien on oczywi cie charakteryzowa całe ycie, a nie tylko
jeden dzie tygodnia. Niedziela jednak, rozumiana jako dzie zmartwychwstałego Pana, w
którym wi tuje si Bo e dzieło stworzenia i dzieło «nowego stworzenia», jest w szczególny
sposób dniem rado ci, wi cej — dniem sprzyjaj cym kształtowaniu w sobie postawy rado ci
przez odkrywanie jej prawdziwych cech i gł bokich korzeni. Rado ci nie nale y bowiem
myli z przelotnym doznaniem zaspokojenia i przyjemno ci, które cz sto upaja zmysły i
uczucia, pó niej jednak pozostawia w sercu niedosyt, a czasem gorycz. Rado rozumiana po
chrze cija sku jest o wiele trwalsza i przynosi gł bsze ukojenie: wedle wiadectwa wi tych
103
potrafi przetrwa nawet ciemn noc cierpienia i w pewnym sensie jest «cnot », któr
nale y rozwija .
58. Nie istnieje jednak adna sprzeczno mi dzy rado ci chrze cija sk a prawdziwymi
rado ciami ludzkimi. Przeciwnie, te ostatnie znajduj sw pełni i najgł bszy fundament
wła nie w rado ci uwielbionego Chrystusa (por. Dz 2, 24-31), który jest doskonałym obrazem
i objawieniem człowieka wedle zamysłu Bo ego. Jak napisał w Adhortacji o chrze cija skiej
rado ci mój czcigodny poprzednik Paweł VI, «jest ona ze swej istoty udziałem w
niezgł bionej rado ci, zarazem Boskiej i ludzkiej, jaka napełnia Serce Jezusa Chrystusa
uwielbionego» 104. Papie ten zako czył sw Adhortacj wezwaniem, aby w dniu Pa skim
Ko ciół bardzo wyra nie dawał wiadectwo rado ci, jakiej zaznali Apostołowie spotykaj c
Pana wieczorem w dniu Paschy. Dlatego zach cał pasterzy, aby «usilnie wzywali
ochrzczonych do wiernego wi towania w rado ci niedzielnej Eucharystii. Jak eby mogli
wzgardzi tym spotkaniem, t uczt , któr przygotowuje nam Chrystus w swojej miło ci?
Niech udział w niej b dzie pełen godno ci i zarazem radosny! To sam Chrystus ukrzy owany
i uwielbiony przechodzi po ród swoich uczniów, aby ich tak e ogarn odnawiaj c moc
zmartwychwstania. Tu na ziemi jest to zwie czenie przymierza miło ci mi dzy Bogiem a
Jego ludem: jest to znak i ródło chrze cija skiej rado ci, która przygotowuje nas na
wiekuiste wi to» 105. W tej perspektywie wiary chrze cija ska niedziela jest prawdziwym
« wi towaniem», dniem darowanym przez Boga człowiekowi, aby mógł w pełni rozwin
swoje walory ludzkie i duchowe.
Wypełnienie szabatu
59. Ten aspekt chrze cija skiej niedzieli szczególnie wyra nie podkre la jej wymow jako
wypełnienia szabatu starotestamentowego. W dniu Pa skim, który Stary Testament wi e —
jak powiedzieli my — z dziełem stworzenia (por. Rdz 2, 1-3; Wj 20, 8-11) oraz z histori
wyj cia z Egiptu (por. Pwt 5, 12-15), chrze cijanin zostaje wezwany, aby ogłasza nowe
stworzenie i nowe przymierze dopełnione w tajemnicy paschalnej Chrystusa. wi towanie
stworzenia nie zostało bynajmniej zniesione, ale stało si gł bsze w perspektywie
chrystocentrycznej, to znaczy w wietle Bo ego zamysłu, aby «wszystko na nowo zjednoczy
w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi» (Ef 1, 10). Z kolei pełny
sens zyskuje tak e pami tka wyzwolenia, jakim było wyj cie z Egiptu, staj c si pami tk
powszechnego odkupienia dokonanego przez mier i zmartwychwstanie Chrystusa.
Niedziela zatem nie jest sprawowana «w zast pstwie» szabatu, ale stanowi jego doskonałe
urzeczywistnienie, a w pewnym sensie rozszerza go i w pełni wyra a w perspektywie historii
zbawienia, której zwie czeniem jest Chrystus.

60. W tej optyce mo na w pełni podtrzyma biblijn teologi szabatu, nie naruszaj c w
niczym chrze cija skiego charakteru niedzieli. Teologia ta sprawia, e wci na nowo i z
niesłabn cym zdumieniem powracamy do owego tajemniczego pocz tku, w którym
odwieczne Słowo Bo e moc wolnego postanowienia miło ci wydobyło z nico ci wiat. Aby
przypiecz towa swoje stwórcze dzieło, Bóg pobłogosławił i u wi cił dzie , w którym On
sam «odpocz ł po całej swej pracy, któr wykonał stwarzaj c» (Rdz 2, 3). Od tego dnia
Bo ego odpoczynku rozpocz ł si bieg czasu, któremu podział na tygodnie nadaje nie tylko
rytm chronologiczny, ale tak e — by tak powiedzie — wymow teologiczn . Nieustanne
powracanie szabatu chroni go bowiem przed pokus zamkni cia si w sobie, aby mógł
pozosta otwarty na wymiar wieczno ci, przyjmuj c obecno Boga i Jego kairos, czyli czas
Jego łaski i Jego zbawczych interwencji.
61. Szabat, siódmy dzie pobłogosławiony i u wi cony przez Boga, zamyka całe dzieło
stworzenia, ale zwi zany jest bezpo rednio z dziełem dokonanym w szóstym dniu, kiedy to
Bóg uczynił człowieka «na swój obraz i podobie stwo» (por. Rdz 1, 26). Ta szczególnie
cisła wi mi dzy «dniem Boga» a «dniem człowieka» nie umkn ła uwadze Ojców,
rozwa aj cych biblijny opis stworzenia. Tak mówi o tym w. Ambro y: «Dzi ki niech b d
zatem Panu Bogu naszemu, za to e uczynił dzieło, w którym mógł sam znale wypoczynek.
Stworzył niebo, ale nie jest napisane, i w nim odpocz ł; uczynił gwiazdy, ksi yc i sło ce,
ale i tu nie jest napisane, e w nich odpocz ł; czytam natomiast, e uczynił człowieka i
dopiero wówczas odpocz ł, bo znalazł w nim kogo , komu mógł przebacza grzechy» 106.
Dlatego «dzie Bo y» pozostanie na zawsze ci le zwi zany z «dniem człowieka». Skoro
Bo e przykazanie mówi: «pami taj o dniu szabatu, aby go u wi ci » (Wj 20, 8), to
odpoczynek nakazany dla uczczenia dnia po wi conego Bogu nie jest bynajmniej dla
człowieka uci liwym obowi zkiem, ale ma mu pomóc w dostrze eniu swojej ywotnej i
wyzwalaj cej zale no ci od Stwórcy, a zarazem swojego powołania do współpracy z Jego
dziełem i do przyj cia Jego łaski. wi tuj c «odpoczynek» Boga», człowiek odnajduje w
pełni samego siebie, co pozwala nam dostrzec, e dzie Pa ski jest do gł bi przenikni ty
Bo ym błogosławie stwem (por. Rdz 2, 3) i dzi ki temu obdarzony — podobnie jak ludzie i
zwierz ta (por. Rdz 1, 22. 28) — swoist «płodno ci »; wyra a si ona nade wszystko w tym,
e o ywia i w pewnym sensie «pomna a» sam czas, podsycaj c w człowieku — przez pami
o ywym Bogu — rado
ycia oraz pragnienie rozwijania i dawania ycia.
62. Chrze cijanin winien zatem pami ta , e chocia przestały obowi zywa dla niego
ydowskie formy wi towania szabatu, gdy został on «wypełniony» przez niedziel ,
pozostaj w mocy istotne motywy nakazuj ce wi towanie «dnia Pa skiego», utrwalone w
uroczystych słowach Dekalogu, które nale y odczytywa tak e w wietle teologii i
duchowo ci niedzieli: «B dziesz zwa ał na szabat, aby go wi ci , jak ci nakazał Pan, Bóg
twój. Sze dni b dziesz pracował i wykonywał wszelk tw prac , lecz w siódmym dniu jest
szabat Pana, Boga twego. Nie b dziesz wykonywał adnej pracy ani ty, ani twój syn, ani
twoja córka, ani twój sługa, ani twoja słu ca, ani twój wół, ani twój osioł, ani adne twoje
zwierz , ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypocz ł twój niewolnik i twoja
niewolnica, jak i ty. Pami taj, e byłe niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził ci
stamt d Pan, Bóg twój, r k mocn i wyci gni tym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg
twój, strzec dnia szabatu» (Pwt 5, 12-15). Zachowywanie szabatu ujawnia tu sw gł bok
wi z dziełem wyzwolenia, jakiego Bóg dokonał dla swego ludu.
63. Chrystus przyszedł, aby dokona nowego «wyj cia», aby przynie
wolno
uci nionym. Wielu ludzi uzdrowił w dzie szabatu (por. Mt 12, 9-14 i paralelne) z pewno ci
nie po to, by zniewa y dzie Pa ski, ale by urzeczywistni jego pełny sens: «To szabat
został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu» (Mk 2, 27). Przeciwstawiaj c

si nazbyt legalistycznej interpretacji niektórych swoich współczesnych i ukazuj c
autentyczny sens biblijnego szabatu, Jezus jako «Pan szabatu» (por. Mk 2, 28) wskazuje, e
zachowywanie tego dnia wi e si z jego charakterem wyzwalaj cym, zabezpieczaj cym
jednocze nie prawa Boga i prawa człowieka. Rozumiemy zatem, dlaczego chrze cijanie,
głosiciele wyzwolenia dokonanego w Krwi Chrystusa, czuli si upowa nieni, aby przenie
ten sens szabatu na dzie zmartwychwstania. Pascha Chrystusa wyzwoliła bowiem człowieka
z niewoli daleko gł bszej ni niewola n kaj ca uci niony lud: z niewoli grzechu, która oddala
człowieka od Boga, a tak e od samego siebie i od innych, wci na nowo zasiewaj c w
dziejach ziarna zła i przemocy.
Dzie odpoczynku
64. Przez kilka stuleci chrze cijanie prze ywali niedziel wył cznie jako dzie kultu, nie
mogli natomiast poł czy jej z odpoczynkiem, który stanowi istotny sens szabatu. Dopiero w
IV w. prawo pa stwowe Cesarstwa Rzymskiego uznało podział czasu na tygodnie, stanowi c,
e w «dniu sło ca» s dziowie, mieszka cy miast oraz członkowie ró nych cechów
rzemie lniczych mieli nie pracowa 107. Chrze cijanie radowali si z usuni cia przeszkód,
które a do tej chwili sprawiały, e przestrzeganie dnia Pa skiego wymagało nieraz
heroicznej odwagi. Od tej pory mogli bez trudno ci oddawa si wspólnej modlitwie 108.
Bł dny byłby zatem pogl d, e prawodawstwo respektuj ce podział czasu na tygodnie jest
tylko przypadkow okoliczno ci historyczn , do której Ko ciół nie przywi zuje wagi i z
której mógłby zrezygnowa . Tak e po upadku Cesarstwa Sobory nieustannie wydawały
zalecenia dotycz ce wi tecznego odpoczynku. Z kolei w krajach, gdzie chrze cijanie s
niewielk mniejszo ci i gdzie dni wi teczne przewidziane w kalendarzu urz dowym nie
przypadaj w niedziel , ta ostatnia pozostaje mimo wszystko dniem Pa skim, w którym
wierni uczestnicz w zgromadzeniu eucharystycznym, co jednak wymaga od nich niemałych
wyrzecze . Dla chrze cijan nie jest to sytuacja normalna, gdy niedziela, dzie wi ta i
rado ci, nie jest tak e dniem odpoczynku, a w ka dym razie trudno im « wi towa » niedziel ,
je li nie dysponuj odpowiedni ilo ci wolnego czasu.
65. Z drugiej strony, zwi zek mi dzy dniem Pa skim a dniem odpoczynku całego
społecze stwa jest istotny i znacz cy nie tylko z punktu widzenia ci le chrze cija skiego.
Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzk natur , jest bowiem zgodny z wol samego
Boga, co po wiadcza opis stworzenia z Ksi gi Rodzaju (por. 2, 2-3; Wj 20, 8-11):
odpoczynek jest rzecz « wi t », pozwala bowiem człowiekowi wyrwa si z rytmu
ziemskich zaj , czasem nazbyt go pochłaniaj cych, i na nowo sobie u wiadomi , e
wszystko jest dziełem Bo ym. Człowiek, obdarzony przez Boga ogromn władz nad
stworzeniem, mógł-by zapomnie , e to Bóg jest Stwórc , od którego wszystko zale y.
Uznanie tej prawdy jest szczególnie konieczne w naszej epoce, w której dzi ki nauce i
technice rozszerzyła si niezmiernie władza, jak człowiek sprawuje przez swoj prac .
66. Na koniec nie nale y zapomina , e tak e w naszej epoce praca pozostaje dla wielu
ludzi bardzo uci liw powinno ci , zarówno ze wzgl du na nieludzkie warunki i czas samej
pracy, zwłaszcza w ubo szych regionach wiata, jak i na utrzymywanie si — tak e w
społecze stwach wy ej rozwini tych gospodarczo — zbyt wielu form niesprawiedliwo ci i
wyzysku człowieka przez człowieka. Kiedy Ko ciół w kolejnych stuleciach wydawał przepisy
prawne dotycz ce wypoczynku niedzielnego 109, rozpatrywał przede wszystkim prac sług i
robotników, oczywi cie nie dlatego, jakoby była to praca mniej godziwa z punktu widzenia
duchowych wymogów zwi zanych z obchodzeniem niedzieli, ale raczej dlatego, e bardziej
potrzebowała regulacji, która złagodziłaby jej ci ar i pozwoliłaby wszystkim wi towa

dzie Pa ski. W tej perspektywie mój poprzednik Leon XIII w Encyklice Rerum novarum
wskazywał, e wi teczny odpoczynek jest prawem człowieka pracy, które pa stwo powinno
gwarantowa 110.
Tak e w obecnej sytuacji historycznej mamy obowi zek tak działa , aby wszyscy mogli
zazna wolno ci, odpoczynku i odpr enia, które s człowiekowi niezb dne ze wzgl du na
jego ludzk godno oraz zwi zane z ni potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne,
trudne do zaspokojenia, je li nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzie w tygodniu
daj cy wszystkim mo liwo wspólnego odpoczynku i wi towania. Oczywi cie, to prawo
pracownika do odpoczynku zakłada prawo do pracy, a zatem gdy rozwa amy problemy
zwi zane z chrze cija sk koncepcj niedzieli, musimy wspomnie z gł bokim zatroskaniem
o dramacie wielu ludzi, którzy z powodu braku miejsc pracy s zmuszeni do bezczynno ci
nawet w dni robocze.
67. Odpoczynek niedzielny pozwala sprowadzi do wła ciwych proporcji codzienne troski
i zaj cia: rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ust puj miejsca warto ciom
duchowym; osoby, w ród których yjemy, odzyskuj prawdziwe oblicze, gdy si z nimi
spotykamy i nawi zujemy spokojn rozmow . Mo emy tak e odkry na nowo i zachwyci si
gł boko pi knem przyrody, zbyt cz sto niszczonym przez ludzk
dz panowania, która
zwraca si przeciw samemu człowiekowi. Jako dzie , w którym człowiek zachowuje pokój z
Bogiem, z samym sob i z bli nimi, niedziela staje si tak e momentem, kiedy, ogarniaj c
odnowionym spojrzeniem cuda przyrody daje si on porwa tej wspaniałej i tajemniczej
harmonii, która — mówi c słowami w. Ambro ego — «na mocy nienaruszalnego prawa
zgody i miło ci» ł czy ró ne elementy kosmosu «wi zi jedno ci i pokoju» 111. Człowiek
gł biej sobie wówczas u wiadamia, e — jak pisze Apostoł — «wszystko, co Bóg stworzył,
jest dobre, i niczego, co jest spo ywane z dzi kczynieniem, nie nale y odrzuca . Staje si
bowiem po wi cone przez słowo Bo e i przez modlitw » (1 Tm 4, 4-5). Je li zatem po
sze ciu dniach pracy — które w rzeczywisto ci zostały ju w wielu przypadkach ograniczone
do pi ciu — człowiek poszukuje czasu, aby si odpr y i bardziej zatroszczy o inne aspekty
swego ycia, to wynika to z autentycznej potrzeby, całkowicie zgodnej z wizj nakre lon
przez or dzie ewangeliczne. Chrze cijanin winien zatem zaspokaja t potrzeb , ł cz c to z
indywidualnymi i wspólnotowymi formami prze ywania wiary, która objawia si w
obchodzeniu i wi towaniu dnia Pa skiego.
Jest zatem naturalne, e chrze cijanie winni doło y stara , aby tak e w szczególnych
okoliczno ciach naszej epoki prawodawstwo cywilne brało pod uwag ich obowi zek
wi towania niedzieli. Niezale nie od tego s w sumieniu zobowi zani do takiego
zaplanowania odpoczynku niedzielnego, aby mogli uczestniczy
w Eucharystii,
powstrzymuj c si od prac i zaj nie licuj cych z nakazem wi towania dnia Pa skiego,
który winien przynosi szczególn rado i pozwala na nieodzowny wypoczynek ducha i
ciała 112.
68. Z kolei sam wypoczynek, je li nie ma si sta jałow bezczynno ci , która wywołuje
uczucie nudy, musi by ródłem duchowego wzbogacenia, zapewnia wi ksz wolno ,
umo liwia kontemplacj i sprzyja braterskiej wspólnocie. Dlatego spo ród ró nych form
ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społecze stwo, wierni winni wybiera te,
które najbardziej odpowiadaj yciu zgodnemu z nakazami Ewangelii. W tej perspektywie
odpoczynek niedzielny i wi teczny zyskuje wymiar «proroczy», potwierdza bowiem nie
tylko absolutny prymat Boga, ale tak e prymat godno ci człowieka nad wymogami ekonomii,
a ponadto zapowiada w pewien sposób nadej cie «nowego nieba» i «nowej ziemi», gdzie
człowiek zostanie ostatecznie i całkowicie wyzwolony z niewoli swoich potrzeb. Mówi c

krótko, dzie Pa ski staje si w ten sposób, w sensie najbardziej autentycznym, tak e dniem
człowieka.
Dzie solidarno ci
69. Niedziela powinna równie by dniem, w którym wierni mog si po wi ci dziełom
miłosierdzia, działalno ci charytatywnej i apostolstwu. Wewn trzne uczestnictwo w rado ci
zmartwychwstałego Chrystusa oznacza tak e gł boki udział w miło ci pulsuj cej w Jego
Sercu: nie ma rado ci bez miło ci! Wyja nia to sam Jezus, wskazuj c na zwi zek mi dzy
«nowym przykazaniem» a darem rado ci: «Je li b dziecie zachowywa moje przykazania,
b dziecie trwa w miło ci mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w
Jego miło ci. To wam powiedziałem, aby rado moja w was była i aby rado wasza była
pełna. To jest moje przykazanie, aby cie si wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem» (J 15, 10-12).
Tak wi c niedzielna Eucharystia bynajmniej nie zwalnia wiernych z obowi zku
miłosierdzia, ale przeciwnie — jeszcze bardziej przynagla ich do podejmowania «wszelkich
dzieł miło ci, pobo no ci i apostolstwa, aby one jasno wiadczyły, e jakkolwiek
chrze cijanie nie s z tego wiata, s jednak wiatło ci wiata i oddaj chwał Bogu wobec
ludzi» 113.
70. Istotnie, ju w czasach apostolskich zgromadzenie niedzielne było dla chrze cijan
sposobno ci do braterskiego dzielenia si dobrami materialnymi z ubo szymi. «Niechaj
pierwszego dnia tygodnia ka dy z was co odło y według tego, co uzna za wła ciwe» (1 Kor
16, 2). w. Paweł mówi tutaj o zbiórce, jak zorganizował na rzecz ubogich Ko ciołów w
Judei: w Eucharystii niedzielnej serce chrze cijanina winno ogarnia cały Ko ciół. Nale y
jednak zrozumie gł boki sens wezwania Apostoła, który bynajmniej nie kieruje si tutaj
ciasn logik «daniny», ale odwołuje si raczej do kultury solidarno ci, stawiaj cej wy sze
wymagania, a praktykowanej zarówno mi dzy członkami samej wspólnoty, jak i wobec
całego społecze stwa 114. Trzeba dzi szczególnie uwa nie wsłucha si w słowa surowego
napomnienia, jakiego udziela wspólnocie korynckiej, winnej tego, e upokarzała ubogich
uczestników agapy, która towarzyszyła «wieczerzy Pa skiej»: «Tak wi c, gdy si zbieracie,
nie ma u was spo ywania Wieczerzy Pa skiej. Ka dy bowiem ju wcze niej zabiera si do
własnego jedzenia, i tak si zdarza, e jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrze wy. Czy
nie macie domów, aby tam je i pi ? Czy chcecie zniewa a Bo e zgromadzenie i
zawstydza tych, którzy nic nie maj ?» (1 Kor 11, 20-22). Równie dobitnie brzmi słowa w.
Jakuba: «Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote
pier cienie i bogat szat i przybył tak e człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy
spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usi d na zaszczytnym miejscu! , do ubogiego
za powiecie: Sta sobie tam albo usi d u podnó ka mojego! , to czy nie czynicie ró nic
mi dzy sob i nie stajecie si s dziami przewrotnymi?» (Jk 2, 2-4).
71. Wskazania Apostołów znalazły szeroki odzew ju w pierwszych stuleciach, ich echem
s te pewne bardzo ostre akcenty w przepowiadaniu Ojców Ko cioła. w. Ambro y karcił
surowo bogaczy, którzy s dzili, e je li tylko ucz szczaj do ko cioła, wywi zuj si ze
swoich powinno ci, cho nie dziel si swoj maj tno ci z ubogimi, a czasem nawet sami
ich uciskaj : «Czy słuchasz, bogaczu, co mówi Pan Bóg? I przychodzisz do ko cioła nie po
to, by da co ubogiemu, ale by samemu bra ?» 115. Równie wysokie wymagania stawia w.
Jan Chryzostom: «Chcesz uczci ciało Chrystusa? Nie gard Nim, kiedy jest nagi. Nie
oddawaj Mu czci tutaj, w wi tyni, odzianemu w jedwabie, aby potem wzgardzi Nim na
zewn trz, gdzie cierpi głód i nago . Ten kto powiedział: To jest Ciało moje , powiedział

te : Widzieli cie Mnie głodnego i nie dali cie Mi je
oraz: Cokolwiek uczynili cie
najmniejszemu z moich braci, Mnie cie uczynili . (...) Có z tego, e stół eucharystyczny
ugina si od złotych kielichów, skoro On umiera z głodu? Najpierw nakarm Go, gdy jest
głodny, a potem mo esz ozdobi ołtarz tym, co ci pozostanie» 116.
Te wymowne słowa przypominaj chrze cija skiej wspólnocie, e Eucharystia
dla niej miejscem, gdzie braterstwo wyra a si przez konkretn solidarno , gdzie
pierwszymi, bo bracia darz ich najwi kszym szacunkiem i miło ci , i gdzie sam
dzi ki hojno ci bogatych okazywanej ubo szym, mo e w pewien sposób dokonywa
nowo cudu rozmno enia chlebów 117.
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72. Eucharystia jest urzeczywistnieniem i zapowiedzi braterstwa. Msza w. niedzielna
wzbudza fal miłosierdzia, które ma przenikn całe ycie wiernych, przede wszystkim za
kształtowa sam sposób prze ywania pozostałej cz ci niedzieli. Skoro jest to dzie rado ci,
to chrze cijanin musi ukazywa przez konkretne post powanie, e nie mo na by
szcz liwym «bez innych». Niech rozejrzy si dokoła, aby odszuka ludzi, którzy mog
potrzebowa jego solidarno ci. Mo e si zdarzy , e w jego najbli szym s siedztwie albo w
kr gu znajomych s ludzie chorzy, starzy, dzieci, imigranci, którzy wła nie w niedziel
szczególnie bole nie odczuwaj swoj samotno , ubóstwo i cierpienie. Oczywi cie, troska o
nich nie mo e si wyra a w sporadycznych działaniach, podejmowanych tylko w niedziele.
Ale tak e wówczas, gdy jest to działalno bardziej systematyczna, czy nie mo na uczyni z
niedzieli dnia szczególnie po wi conego solidarno ci, wykorzystuj c wszelkie twórcze
energie chrze cija skiego miłosierdzia? Zaprosi do wspólnego stołu osob samotn ,
odwiedzi chorych, zdoby ywno dla ubogiej rodziny, po wi ci kilka godzin jakiej
konkretnej formie wolontariatu i solidarno ci — wszystko to z pewno ci mo e si sta
sposobem realizacji w yciu miło ci Chrystusa, zaczerpni tej przy eucharystycznym stole.
73. W tej perspektywie nie tylko niedzielna Eucharystia, ale cała niedziela jawi si jako
wielka szkoła miło ci, sprawiedliwo ci i pokoju. Obecno Zmartwychwstałego w ród nas
staje si programem solidarnego działania, przynagla do wewn trznej odnowy, ka e zmienia
struktury grzechu, w które s uwikłani ludzie, społeczno ci, a czasem całe narody.
Chrze cija ska niedziela nie jest bynajmniej ucieczk od rzeczywisto ci, ale raczej
«proroctwem» wpisanym w histori ; to proroctwo ka e wierz cym i
ladami Tego, który
przyszedł, «aby ubogim nie dobr nowin , wi niom głosi wolno , a niewidomym
przejrzenie; aby uci nionych odsyła wolnymi, aby obwoływa rok łaski od Pana» (por. Łk 4,
18-19). Ucz c si od Niego przez sprawowanie niedzielnej pami tki Jego Paschy i pami taj c
o Jego obietnicy: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daj wam» (J 14, 27), chrze cijanin sam
staje si twórc pokoju.
Rozdział V
DIES DIERUM
Niedziela jako wi to nadrz dne, objawiaj ce sens czasu
Chrystus Alfa i Omega czasu
74. «W chrze cija stwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie zostaje stworzony
wiat, w czasie dokonuje si historia zbawienia, która osi ga swój szczyt w «pełni czasu»
Wcielenia i swój kres w chwalebnym powrocie Syna Bo ego na ko cu czasów. Czas staje si ,
w Jezusie Chrystusie Słowie Wcielonym, wymiarem Boga, który jest wieczny sam w sobie»
118
.

W wietle Nowego Testamentu lata ziemskiego ycia Chrystusa jawi si jako prawdziwe
centrum czasu. Szczytowym momentem tego okresu było zmartwychwstanie. Je li prawd
jest, e Chrystus jest Bogiem Wcielonym od chwili pocz cia w łonie Naj wi tszej Panny, to
jest równie prawd , e Jego człowiecze stwo zostaje całkowicie przemienione i uwielbione
dopiero w chwili zmartwychwstania, objawiaj c w ten sposób w pełni Jego to samo i
Bosk chwał . Przemawiaj c w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej (por. Dz 13, 33), w.
Paweł odnosi wła nie do zmartwychwstania Chrystusa stwierdzenie Psalmu 2: «Ty Synem
moim, Ja Ciebie dzi zrodziłem» (w. 7). Dlatego te w liturgii Wigilii Paschalnej Ko ciół
ukazuje Chrystusa jako «Pocz tek i Koniec, Alf i Omeg ». Te słowa, wypowiadane przez
celebransa podczas obrz du przygotowania paschału, na którym wyryte s cyfry oznaczaj ce
bie cy rok, uwypuklaj prawd , e «Chrystus jest Panem czasu, jest jego pocz tkiem i jego
wypełnieniem; ka dy rok i dzie i ka da chwila zostaje ogarni ta Jego Wcieleniem i
Zmartwychwstaniem, a eby w ten sposób odnale si w pełni czasu » 119.
75. Skoro niedziela jest Pasch tygodnia, która przypomina i uobecnia dzie
zmartwychwstania Chrystusa, to jest tak e dniem, który objawia sens czasu. Nie ma adnego
zwi zku z cyklami kosmicznymi, do których odwołuje si cz sto religia naturalna i ludzka
kultura, aby mierzy upływ czasu, nawi zuj c tak e do mitu wiecznego powrotu.
Chrze cija ska niedziela to co innego! Bierze pocz tek ze zmartwychwstania i narzuca
własny rytm ludzkim miarom czasu — miesi com, latom i wiekom; jest jakby wektorem,
który je przenika i sprawia, e prowadz ku drugiemu przyj ciu Chrystusa. Niedziela jest
prefiguracj dnia ostatniego, dnia Paruzji, którego zapowiedzi była ju w jakiej mierze
chwała Chrystusa objawiona w chwili zmartwychwstania.
Istotnie, wszystko co nast pi a do ko ca wiata, b dzie jedynie rozszerzeniem i
rozwini ciem tego, co dokonało si w dniu, gdy um czone ciało Ukrzy owanego zostało
wskrzeszone moc Ducha wi tego i samo stało si ródłem tego Ducha dla ludzko ci.
Chrze cijanin wie zatem, e nie musi oczekiwa innego czasu zbawienia, poniewa wiat —
niezale nie od tego, jak długo b dzie trwał — ju teraz yje w czasie ostatecznym.
Uwielbiony Chrystus nieustannie podtrzymuje w istnieniu i prowadzi nie tylko Ko ciół, ale
cały wszech wiat. Pod działaniem tej ywotnej siły stworzenie, które «a dot d j czy i
wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8, 22), zmierza do celu, jakim jest jego pełne odkupienie.
Człowiek mo e mie tylko mglist wiadomo tego procesu, chrze cijanie maj natomiast
jego gwarancj i pewno , za wi towanie niedzieli jest istotnym wiadectwem, jakie
powinni dawa , aby ludzkie miary czasu miały zawsze oparcie w nadziei.
Niedziela w roku liturgicznym
76. Dzie Pa ski, obchodzony co tydzie , jest zakorzeniony w najstarszej tradycji Ko cioła
i ma ywotne znaczenie dla chrze cijanina; bardzo wcze nie jednak ukształtował si inny
jeszcze rytm, a mianowicie cykl roczny. Obchodzenie rocznic odpowiada bowiem potrzebom
ludzkiej psychiki, kojarz cej wspomnienie minionych wydarze z cyklicznie powracaj cymi
datami i porami roku. Kiedy dotyczy to wydarze przełomowych w yciu jakiego ludu, jest
naturalne, e ich rocznica stwarza radosn atmosfer , która przerywa monotoni codziennego
ycia.
Otó z woli Bo ej najwa niejsze wydarzenia historii zbawienia, stanowi ce fundament
ycia Ko cioła, były ci le zwi zane z Pasch i Pi dziesi tnic — dorocznymi wi tami
ydowskimi, które s te ich prorocz zapowiedzi . W drugim wieku chrze cijanie zacz li
obchodzi coroczn Pasch , czyli Wielkanoc, co w poł czeniu ze wi towaniem Paschy
cotygodniowej pozwoliło nada szerszy wymiar rozwa aniu tajemnicy mierci i

zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc, ta «najbardziej uroczysta z uroczysto ci»,
poprzedzona postem, który j przygotowuje, celebrowana w formie długiej wigilii, a pó niej
przez pi dziesi t dni a do Pi dziesi tnicy, stała si najbardziej odpowiednim dniem dla
inicjacji katechumenów. Je eli bowiem przez chrzest umieraj oni dla grzechu i
zmartwychwstaj do nowego ycia, to dlatego e Jezus «został wydany za nasze grzechy i
wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia» (Rz 4, 25; por. 6, 3-11). Gł boka
wi z tajemnic paschaln nadaje te szczególn wag uroczysto ci Pi dziesi tnicy, w
której wi tujemy zst pienie Ducha wi tego na Apostołów zgromadzonych wraz z Maryj
oraz pocz tek ich misji w ród wszystkich narodów 120.
77. Zgodnie z t logik uroczystego upami tniania wa nych wydarze ukształtowano
struktur całego roku liturgicznego. Jak przypomina Sobór Watyka ski II, Ko ciół postanowił
odsłoni w ci gu roku «całe misterium Chrystusa, pocz wszy od Wcielenia i Narodzenia a
do Wniebowst pienia, do dnia Zesłania Ducha wi tego oraz oczekiwania błogosławionej
nadziei i przyj cia Pa skiego. W ten sposób obchodz c misteria Odkupienia, Ko ciół otwiera
bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak e one uobecniaj si niejako w
ka dym czasie, aby wierni zetkn li si z nimi i dost pili łaski zbawienia» 121.
Niezwykle uroczystym wi tem, po Wielkanocy i Zesłaniu Ducha wi tego, jest
niew tpliwie Bo e Narodzenie, kiedy to chrze cijanie rozwa aj tajemnic Wcielenia i
kontempluj Słowo Bo e, które zechciało przyj nasze człowiecze stwo, aby da nam udział
w swoim Bóstwie.
78. W ten sam sposób, «obchodz c ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Ko ciół wi ty ze
szczególn miło ci oddaje cze Naj wi tszej Matce Bo ej Maryi, która nierozerwalnym
w złem zwi zana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna» 122. Podobnie te , wprowadzaj c
do cyklu rocznego wspomnienia m czenników i wi tych w dniach, kiedy przypadaj ich
rocznice, «Ko ciół głosi misterium paschalne w wi tych, którzy współcierpieli i zostali
współuwielbieni z Chrystusem» 123. Wspomnienia wi tych, obchodzone zgodnie z
autentycznym duchem liturgii, nie przesłaniaj centralnej roli Chrystusa, ale przeciwnie —
podkre laj j , ukazuj c moc Jego odkupienia. Jak głosi w jednej ze swoich pie ni w. Paulin
z Noli, «wszystko przemija, a chwała wi tych trwa w Chrystusie, który wszystko odnawia,
ale pozostaje ten sam» 124. Ta wewn trzna wi mi dzy chwał wi tych a chwał Chrystusa
jest wpisana w sam konstytucj roku liturgicznego, a jej najbardziej wymownym wyrazem
jest wła nie fundamentalny i nadrz dny charakter niedzieli jako dnia Pa skiego. Je li
chrze cijanin wł cza si w obchody kolejnych okresów roku liturgicznego i zarazem wi tuje
niedziele, które nadaj mu rytm, jego ycie ko cielne i duchowe zostaje gł boko osadzone w
Chrystusie, znajduje w Nim racj bytu, czerpie z Niego pokarm i inspiracj .
79. Niedziela jest wi c naturalnym wzorcem, pozwalaj cym zrozumie i obchodzi tak e te
uroczysto ci roku liturgicznego, których znaczenie dla chrze cija skiego ycia jest tak
wielkie, e Ko ciół postanowił podkre li ich wag , nakładaj c na wiernych obowi zek
uczestnictwa we Mszy w. i przestrzegania odpoczynku, cho przypadaj one w ró ne dni
tygodnia 125. Liczba tych dni wi tecznych zmieniała si w kolejnych epokach, zale nie od
warunków społecznych i gospodarczych, a tak e od ich zakorzenienia w tradycji i od poparcia
ze strony prawodawstwa cywilnego 126.
Obecne przepisy kanoniczno-liturgiczne stanowi , e ka da Konferencja Episkopatu mo e
zmniejszy list dni wi tecznych nakazanych, bior c pod uwag warunki danego kraju.
Ewentualna decyzja tego rodzaju musi uzyska specjaln aprobat Stolicy Apostolskiej 127, i
w takim przypadku celebracja okre lonej tajemnicy Pa skiej, jak na przykład Objawienia,
Wniebowst pienia lub Naj wi tszego Ciała i Krwi Chrystusa, winna by przeło ona na

niedziel , zgodnie z przepisami liturgicznymi, aby wierni nie utracili sposobno ci do
rozwa ania tej tajemnicy 128. Pasterze niech staraj si te zach ca wiernych do udziału we
Mszy w. równie w wa niejsze wi ta, które przypadaj w ci gu tygodnia 129.
80. Nale y jeszcze poruszy szczególny problem duszpasterski zwi zany z cz stymi
sytuacjami, w których pewne tradycje ludowe i kulturowe, typowe dla danego rodowiska,
mog zakłóci celebracj niedzieli lub innych wi t liturgicznych, wprowadzaj c w atmosfer
autentycznej chrze cija skiej wiary elementy, które s z ni niezgodne i mogłyby j
zniekształci . W takich przypadkach nale y wyja ni sytuacj przez katechez i stosowne
działania duszpasterskie, odrzucaj c wszystko, czego nie mo na pogodzi z Ewangeli
Chrystusa. Nie mo na jednak zapomina , e cz sto w takich tradycjach — a przez analogi
tak e w nowych formach kultury społecze stwa cywilnego — nie brak warto ci, które ł cz
si bez trudno ci z wymogami wiary. Pasterze zatem winni dokonywa rozeznania, które
pozwoli zachowa warto ci obecne w kulturze okre lonego rodowiska społecznego, a
zwłaszcza w religijno ci ludowej, tak aby liturgia — przede wszystkim niedzielna i
wi teczna — nie doznała uszczerbku, ale raczej została wzbogacona 130.
ZAKO CZENIE
81. Niedziela, jak przekazała nam tradycja, zawiera w sobie naprawd wielkie bogactwo
tre ci duchowych i duszpasterskich. Wszystkie jej znaczenia i powi zania tworz cało ,
która stanowi swoist syntez ycia chrze cija skiego i warunek dobrego prze ywania go.
Jest zatem zrozumiałe, dlaczego Ko ciół przywi zuje tak wielk wag do zachowywania dnia
Pa skiego, a dyscyplina ko cielna traktuje to jako cisły obowi zek. Jednak e praktyka ta
powinna by odbierana nie tylko jako nakaz, ale przede wszystkim jako potrzeba wpisana w
sam istot chrze cija skiej egzystencji. Jest naprawd spraw najwy szej wagi, aby ka dy
chrze cijanin u wiadomił sobie, e nie mo e y wiar i w pełni uczestniczy w yciu
chrze cija skiej wspólnoty, je li nie bierze regularnie udziału w niedzielnym zgromadzeniu
eucharystycznym. Je eli w Eucharystii urzeczywistnia si owa pełnia kultu, który ludzie
winni oddawa Bogu i którego nie mo na porówna z adnym innym do wiadczeniem
religijnym, to szczególnie wyra nie ujawnia si to wła nie w niedzielnym spotkaniu całej
wspólnoty, posłusznej głosowi Zmartwychwstałego, który j zwołuje, aby da jej wiatło
swego słowa i pokarm swojego Ciała jako trwałe sakramentalne ródło odkupienia. Łaska
wypływaj ca z tego ródła odnawia ludzi, ycie i histori .
82. Z niewzruszon wiar w te prawdy oraz ze wiadomo ci , e praktyka niedzielna kryje
w sobie bogate dziedzictwo warto ci, tak e ogólnoludzkich, chrze cijanie winni dzi
reagowa na naciski kultury, która pozwala co prawda korzysta z dobrodziejstwa
odpoczynku i czasu wolnego, ale cz sto prze ywa go powierzchownie, czasem za si ga po
formy rozrywki o w tpliwej warto ci moralnej. Chrze cijanin poczuwa si oczywi cie do
solidarno ci z innymi lud mi, gdy tak jak oni korzysta z cotygodniowego dnia odpoczynku,
zarazem jednak jest gł boko prze wiadczony o nowo ci i oryginalno ci niedzieli jako dnia, w
którym ma wi towa zbawienie swoje i całej ludzko ci. Je li niedziela jest dniem rado ci i
wypoczynku, to wynika to wła nie z faktu, e jest «dniem Pa skim», dniem
zmartwychwstałego Chrystusa.
83. Tak rozumiana i prze ywana niedziela staje si niejako «dusz » pozostałych dni; w tym
sensie mo na odczyta słowa Orygenesa, wedle którego doskonały chrze cijanin «zawsze
yje w dniu Pa skim, zawsze wi tuje niedziel » 131. Niedziela to prawdziwa szkoła, w której
realizowany jest nieustannie program ko cielnej pedagogii. Pedagogii nieodzownej,
zwłaszcza w dzisiejszym społecze stwie, coraz silniej odczuwaj cym skutki kulturowego

rozdrobnienia i pluralizmu, które nieustannie wystawiaj na prób wierno poszczególnych
chrze cijan wobec okre lonych wymogów wiary. W wielu cz ciach wiata chrze cija stwo
staje przed perspektyw
ycia w «diasporze», to znaczy jest wystawione na prób
rozproszenia, w którym uczniowie Chrystusa maj trudno ci z utrzymaniem wzajemnych
kontaktów, a przy tym nie znajduj oparcia w strukturach i tradycjach typowych dla kultury
chrze cija skiej. W obliczu takich problemów mo liwo spotkania si w niedziel z
wszystkimi bra mi w wierze i wzajemnego dzielenia si darem braterstwa stanowi
niezast pion pomoc.
84. Niedziela ma by oparciem dla chrze cija skiego ycia, a w naturalny sposób staje si
te wiadectwem i przepowiadaniem. Jako dzie modlitwy, komunii i rado ci oddziałuje na
całe społecze stwo, przenikaj c je yciow energi i wskazuj c mu motywy nadziei. Dzie
ten głosi, e czas, zamieszkany przez Tego, który zmartwychwstał i jest Panem historii, nie
jest grobem naszych złudze , ale kolebk wci odnawiaj cej si przyszło ci, jest ofiarowan
nam sposobno ci , by my mogli przemienia ulotne chwile obecnego ycia w zasiew
wieczno ci. Niedziela jest zaproszeniem do spojrzenia przed siebie, jest dniem, w którym
chrze cija ska wspólnota woła do Jezusa: «Maranatha, przyjd , o Panie!» (por. 1 Kor 16, 22).
Wznosz c ten okrzyk nadziei i oczekiwania, wspólnota ta staje si uczestniczk nadziei
ludzko ci i oparciem dla niej. O wiecona blaskiem Chrystusa, prze ywa kolejne niedziele
zmierzaj c ku wiekuistej niedzieli, jaka b dzie wi towana w niebieskim Jeruzalem, kiedy to
powstanie w pełnym kształcie mistyczne Miasto Bo e, któremu «nie trzeba sło ca ni
ksi yca, by mu wieciły, bo chwała Boga je o wietliła, a jego lamp — Baranek» (Ap 21,
23).
85. W tym d eniu do celu Ko ciół jest wspomagany i o ywiany przez Ducha wi tego.
To On rozbudza jego pami i w ka dym pokoleniu wierz cych urzeczywistnia wydarzenie
zmartwychwstania. Jest wewn trznym darem, który jednoczy nas ze Zmartwychwstałym i z
bra mi w ł czno ci jednego ciała, o ywiaj c nasz wiar , rozlewaj c miło w sercach i
podsycaj c nadziej . Duch wi ty jest nieustannie obecny w ka dym dniu Ko cioła, przenika
go sw moc i obdarza hojnie darami, jednak e Ko ciół ze szczególn uwag wsłuchuje si w
Jego głos podczas zgromadzenia niedzielnego, gdy sprawuje cotygodniow Pasch , i wraz z
Nim zwraca si do Chrystusa, oczekuj c z ut sknieniem Jego chwalebnego powrotu: «Duch i
Oblubienica mówi : Przyjd ! » (Ap 22, 17). Wła nie ze wzgl du na t rol Ducha
pragn łem, aby niniejsza zach ta do ponownego odkrycia sensu niedzieli dotarła do wiernych
w tym roku, który w ramach bezpo rednich przygotowa do Jubileuszu jest po wi cony
Duchowi wi temu.
86. Zawierzam ten List apostolski Naj wi tszej Maryi Pannie, aby za Jej wstawiennictwem
został przyj ty i był wprowadzany w ycie przez chrze cija sk wspólnot . Maryja jest
obecna w ka dej niedzieli Ko cioła, cho to w niczym nie umniejsza centralnej roli Chrystusa
i Jego Ducha. Tej obecno ci domaga si sama tajemnica Chrystusa: czy bowiem Ta, która
jest Mater Domini i Mater Ecclesiae, mogłaby nie by w szczególny sposób obecna w dniu,
który jest zarazem dies Domini i dies Ecclesiae?
W Maryj wpatruj si wierni, gdy słuchaj słowa głoszonego podczas niedzielnego
zgromadzenia, ucz c si od Niej, jak je zachowywa i rozwa a w sercu (por. Łk 2, 19). Od
Maryi ucz si sta pod krzy em, aby składa Ojcu ofiar Chrystusa i ł czy z ni ofiar
własnego ycia. Wraz z Maryj prze ywaj rado zmartwychwstania, wyra aj c własne
uczucia słowami hymnu Magnificat, opiewaj cego niewyczerpany dar Bo ego miłosierdzia,
które trwa mimo niepowstrzymanego upływu czasu: «a swoje miłosierdzie na pokolenia i
pokolenia [zachowuje] dla tych, co si Go boj » (Łk 1, 50). Z niedzieli na niedziel lud

pielgrzymuj cy idzie ladami Maryi, a dzi ki Jej macierzy skiemu wstawiennictwu modlitwa
Ko cioła do Przenaj wi tszej Trójcy staje si szczególnie gor ca i skuteczna.
87. Drodzy Bracia i Siostry, blisko Jubileuszu wzywa nas do gł bszego zaanga owania
si w ycie duchowe i duszpasterskie. Taki jest bowiem wła ciwy cel tego Jubileuszu. W roku
jego obchodów zostan podj te liczne inicjatywy, które nadadz mu szczególny charakter,
jaki winno mie zako czenie drugiego i pocz tek trzeciego tysi clecia od Wcielenia Słowa
Bo ego. Ale tak e ten rok i ten nadzwyczajny czas przemin , ust puj c miejsca oczekiwaniu
na inne jubileusze i uroczyste rocznice, natomiast niedziela jako zwyczajna «uroczysto »
b dzie nadal odmierza czas pielgrzymowania Ko cioła, a nadejdzie niedziela, która nie zna
zmierzchu.
Wzywam zatem drogich Braci w biskupstwie i w kapła stwie do niestrudzonego działania
razem z wiernymi, aby tre tego wi tego dnia była coraz lepiej znana i prze ywana.
Przyniesie to korzy chrze cija skim wspólnotom i z pewno ci wywrze te dobroczynny
wpływ na całe społecze stwo cywilne.
Oby ludzie trzeciego tysi clecia, spotykaj c si w ka d niedziel z Ko ciołem rado nie
wi tuj cym tajemnic , z której czerpie całe swoje ycie, mogli spotyka samego
zmartwychwstałego Chrystusa. Jego uczniowie za , odnawiaj c si nieustannie przez
cotygodniow pami tk Paschy, niech staj si coraz bardziej wiarygodnymi głosicielami
zbawczej Ewangelii i aktywnymi budowniczymi cywilizacji miło ci.
Wszystkim udzielam mego Błogosławie stwa!
W Watykanie, dnia 31 maja 1998, w uroczysto
roku mego Pontyfikatu.
Jan Paweł II, pp

Zesłania Ducha wi tego, w dwudziestym

