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Wstęp
Nawet nie uciekając się do gruntownych badań statystycznych, 

można stwierdzić, iż w znacznej części polskich parafii rzymskoka
tolickich zmniejsza się liczba wiernych systematycznie uczestniczą
cych w liturgii Mszy św. niedzielnej. Wierni ci tłumacząc się często 
brakiem wolnego czasu w ciągu tygodnia, zdają się wykorzystywać 
ten szczególny dzień na odpoczynek, rozrywkę, prace domowe, za
kupy, odwiedziny, udział w różnych formach aktywności kultural
nej, politycznej lub sportowej1, zapominając przy tym o najistotniej
szym, z punktu widzenia chrześcijanina, elemencie tego dnia, mia
nowicie o świętowaniu.

Jest oczywiste, iż taki stan rzeczy stanowi efekt wielu różnych 
czynników: kulturowych, społecznych, religijnych, wychowaw
czych, politycznych. Pośród przyczyn zmniejszania się liczby do- 
minicantes można wskazać: systematyczną ateizację społeczeń
stwa w okresie PR L-u, natarczywe lansowanie przez środki spo
łecznego przekazu laickich form przeżywania dnia wolnego od

1 Por. Jan Paweł II, Ecclesia irt Europa, 81; tenże, Dies Domini, 4; I I  Polski Synod Ple
narny (1991-1999), Warszawa 2001, s. 203.



pracy, dość luźne podejście wiernych chrześcijan do wszelakich 
obowiązków religijnych, wydłużenie faktycznego czasu pracy za
wodowej znacznej części społeczeństwa, niedostateczne wycho
wanie chrześcijańskie.

Niestety pośród czynników, które niekorzystnie wpływają na ta
kie a nie inne przeżywanie przez wiernych dnia Pańskiego, należy 
też wskazać zaangażowanie duszpasterskie Kościoła partykularne
go wraz z jego różnorakimi niedoskonałościami, mianowicie z: nie
wystarczającym uświadomieniem religijnym wiernych, dalekim od 
doskonałości przygotowaniem poszczególnych, niedzielnych cele
bracji liturgicznych, brakiem należnej troski o treść i formę nie
dzielnej homilii, marginalizowaniem roli wiernych świeckich w li
turgii Mszy św., niewykorzystaniem w odpowiednim stopniu i zgod
nie z przepisami śpiewu i muzyki kościelnej, ubóstwem stosowa
nych w liturgii Mszy św. form aktu pokuty, prefacji, modlitw eucha
rystycznych, błogosławieństw itp., pośpiesznym sprawowaniem li
turgii Mszy św., nieumiarkowanym jej przedłużaniem przez różne
go rodzaju incydentalne, nieprzygotowane komentarze, uwagi 
i ogłoszenia.

Niniejsze opracowanie, dalekie od wskazywania jedynie sku
tecznych dróg wyjścia z tej niekorzystnej sytuacji, stanowi próbę 
określenia poszczególnych zadań czysto pastoralnych, będących 
w gestii lokalnej wspólnoty kościelnej, o której w kan. 1063 KPK, 
a dotyczących rozumienia i przeżywania przez wiernych chrześci
jan dnia Pańskiego. Mowa tu nade wszystko o obowiązkach dusz
pasterskich biskupa diecezjalnego i proboszcza parafii, które -  re
alizowane z należytym zapałem  i zgodnie z przepisami Kościoła -  
zdecydowanie mogą przyczynić się do poprawy wspomnianej sytu
acji. Dalej, zamysłem autora jest wskazanie zadań, które spoczy
wają na rodzinie chrześcijańskiej i których realizacja wpływa 
wprost na autentycznie chrześcijański sposób przeżywania niedzie
li przez jej członków.

Dla osiągnięcia wspomnianych celów badawczych au to r p ra
gnie posłużyć.się analizą aktualnego, powszechnego prawodaw
stwa kościelnego oraz nauczania M agisterium  Kościoła w tym 
przedm iocie, prezentow anego od dnia promulgacji przez Sobór 
Watykański II Konstytucji Sacrosanctum Concilium, wyznaczają
cej ramowy program  odnowy życia liturgicznego współczesnego 
Kościoła.
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1. Troska wspólnoty kościelnej 
o powszechną znajomość istoty i sensu obchodu niedzieli

Nie ma żadnej wątpliwości, iż obchód niedzieli jako najdawniej
szego dnia świątecznego nakazanego zgodnie z dyspozycją kan. 
1247 KPK, jest możliwy jedynie wtedy, kiedy wierni chrześcijanie 
otrzymają stosowne pouczenie o sensie, istocie i efektach święto
wania tego szczególnego dnia. W spomniana, staranna i wielo
aspektowa prezentacja nauki o obchodzie dnia Pańskiego oraz sys
tematyczne wdrażanie poszczególnych członków Ludu Bożego 
w chrześcijańskie świętowanie niedzieli -  zapoczątkowane w dzie
ciństwie i realizowane aż do śmierci -  stanowią przedm iot wspól
nej i zróżnicowanej, moralnej i prawnej odpowiedzialności całej 
lokalnej wspólnoty eklezjalnej. Stopień i przedmiot owej odpowie
dzialności w konkretnym przypadku zależy od urzędu kościelnego, 
jaki powierzono danemu wiernemu, oraz od jego naturalnej bądź 
prawnej relacji względem osoby, która ma prawo do otrzymania 
stosownej pomocy do prowadzenia życia świętego i poznania ta 
jemnicy zbawienia.

Zróżnicowane obowiązki poszczególnych członków wspólnoty 
kościelnej w zakresie uświadomienia wiernych na tem at sensu i isto
ty obchodu niedzieli, odpowiednie do charakterystycznej dla każde
go pozycji i zadań w realizacji misji Kościoła w świecie2, wierni 
chrześcijanie winni wypełniać z wielką pilnością3. M iarą wspomnia
nej staranności powinna być nie tylko treść obowiązków, o których 
mowa między innymi w kan. 213, 214, 217, 383 § 1, 386 § 1, 387,528 

. § 1,529 § 1, 1063 KPK, ale też sposób i środki ich realizacji4.
W spomniane obowiązki, przysługujące wszystkim wiernym za

chowującym wspólnotę z Kościołem, mogą być realizowane indywi
dualnie, jak i we wspólnocie z innymi5. Niemniej, ponieważ są one 
wykonywane w Kościele, należy je wypełniać we wspólnocie z Bi
skupem Rzymskim oraz innymi biskupami i wiernymi. Zakłada to 
konieczność zorganizowania, koordynacji i kontroli wspomnianej 
działalności przez przełożonego Kościoła partykularnego, tak by
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2 Por. Kan. 208 KPK.
3 Por. Kan. 209 § 2 KPK.
4 Por. Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, T. II /l, Red. nauk. J. Krukowski, 

Pallottinum  2005, s. 26.
5 Por. Kan. 211 KPK.



aktywność ta mogła faktycznie i możliwie najpełniej służyć dobru 
duchowemu całej wspólnoty eklezjalnej.

W tym wspólnym, usilnym zabieganiu wspólnoty eklezjalnej 
o to, aby „wszyscy wierni uznawali, świętowali i obchodzili niedzie
lę jako prawdziwy «dzień Pana»”6, realizowanym pod ścisłym 
zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego -  pasterza Kościoła party
kularnego7 -  swój istotny udział mają: proboszcz i wikariusze para
fialni sprawujący pieczę nad duszami w określonej cząstce diecezji, 
których obowiązkiem jest dbanie o spotęgowanie życia chrześci
jańskiego w całej wspólnocie parafialnej i troska o to, by sprawo
wanie Ofiary eucharystycznej stanowiło ośrodek i uwieńczenie ży
cia wszystkich członków tejże wspólnoty“; rodzice chrześcijańscy, 
których jednym z najpierwszych obowiązków jest zapewnienie po
tomstwu wychowania religijnego, tak by mogło ono w całej pełni 
partycypować w łasce zbawienia ofiarowanej przez Boga; kateche
ci, których działalność prowadząca wiernych do spotkania z Jezu
sem Chrystusem oraz zjednoczenia i głębokiej zażyłości z Nim 
winna znajdować swój początek i wypełnienie w aktywnym spra
wowaniu liturgii i sakramentów, zwłaszcza Eucharystii"; wszelkie
go rodzaju zrzeszenia wiernych nastawione czy to na ćwiczenia po
bożne i bezpośrednie apostolstwo, czy na dobroczynność i pomoc 
potrzebującym, czy też chrześcijańską obecność w samych docze
snych sprawach tego świata; wszyscy wierni świeccy, członkowie 
poszczególnych parafii, którzy czerpiąc siły z czynnego udziału 
w życiu liturgicznym swojej wspólnoty, winni gorliwie uczestniczyć 
w jej przedsięwzięciach apostolskich10.

Działalność, o której tutaj .mowa, koniecznie powinna mieć cha
rakter systemowy, czyli winna być sumiennie zaplanowana, grun
townie przemyślana, zorganizowana zgodnie z zasadami duszpa
sterstwa ogólnego, skoordynowana z innymi lokalnymi przedsię
wzięciami pastoralnymi, realizowana w sposób systematyczny, we
dług wcześniej przyjętego planu duszpasterskiego, z wykorzysta
niem właściwych środków i metod, wolna od jakiejkolwiek impro
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4 Jan Paweł II, Dies Dom ini, 48.
7 Por. DB, U .
8 Por. Tamże, 30.
9 Por. Por. Jan Paweł II, Cateclwsi tradendae, 5, 23,48.
10 Por. DA, 10.



wizacji czy braku przygotowania. Dalej, poznawanie tajemnicy 
świętowania niedzieli i wdrażanie wiernych w jej obchód powinno 
być realizowane z uszanowaniem przepisów prawnych i liturgicz
nych, powszechnych i partykularnych, ustalonych przez Kościół. 
Wreszcie nauczanie chrześcijańskie w przedmiocie niedzieli powin
no mieć charakter całościowego i systematycznego nauczania słowa 
Bożego, samo zaś perm anentne wdrażanie poszczególnych wier
nych w praktykę świętowania tego dnia winno bazować na indywi
dualnym i wspólnotowym świadectwie autentycznie ewangeliczne
go przeżywania tego dnia Pana.

Przedmiotem wspomnianej formacji intelektualnej i pastoralnej 
w zakresie chrześcijańskiego rozumienia niedzieli i jej świętowania 
powinna być cała dobra nowina dotycząca tego szczególnego dnia. 
Konkretnie, wychowanie katolickie, posługa słowa, katecheza 
i wszelkie nauczanie chrześcijańskie w tym przedmiocie winny czer
pać swą treść z żywego źródła słowa Bożego, z którego wypływają 
i do którego się odwołują nauka, liturgia i życie Kościoła. W spo
mniane słowo, przekazane przez Tradycję i Pismo święte, odczyty
wane zgodnie z myślą i duchem Kościoła pod przewodnictwem bi
skupów, a zwłaszcza Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, należy 
przekazać w sposób integralny, dostosowany do możliwości poznaw
czych poszczególnych wiernych, z wykorzystaniem wszelkich możli
wych środków, z należną odwagą apostolską i cierpliwością, wresz
cie -  z wyraźnym przekonaniem, że wysiłek ludzi w tym względzie 
jest uprzedzany i wspierany nieustannym działaniem łaski Bożej.

W praktyce treść orędzia, o którym tu mowa, winno stanowić 
przede wszystkim to, co na tem at niedzieli i jej świętowania podają: 
Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, KPK, Kate
chizm Kościoła Katolickiego, encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eu- 
chaństia, list apostolski Jana‘Pawła II Dies Domini, adhortacja apo
stolska Benedykta XVI Sacramentum Caritatis. Wierni, którzy mają 
prawo poznać sens niedzieli, mianowicie jej „tajemnicę”, cel jej 
świętowania, jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego i ludzkiego", 
powinni otrzymać wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące między inny
mi następujących kwestii bezpośrednio odnoszących się do tego 
szczególnego dnia i chrześcijańskiego sposobu jego przeżywania:

[5] TROSKA KOŚCIOŁA LOKALNEGO 233

" Por. Jan Pawct II, Dies Domini, 3.
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-  uświęcanie dnia świętego12;
-  obchód szabatu a świętowanie niedzieli13;
-  świętowanie niedzieli jako wypełnienie przepisu moralnego 

wpisanego w serce człowieka14;
-  kult niedzielny a upamiętnienie dzieła stworzenia świata15;
-  dzień Pański16;
-  niedziela celebracją misterium paschalnego i centrum całego 

kultu17;
-  pierwszy dzień tygodnia18;
-  dzień nowego stworzenia19;
-  dzień Chrystusa-Swiatłości świata20;
-  specjalny dzień wiary, dzień zmartwychwstałego Pana i daru 

Ducha Świętego, Pascha tygodnia21;
-  dzień Kościoła, niedzielna praktyka zgromadzenia euchary

stycznego22;
-  niedziela jako dzień ósmy i zapowiedź wiecznego odpoczynku 

człowieka w Bogu23;
-  niedziela jako święto nadrzędne, objawiające sens czasu24;
-  dzień radości25;
-  niedziela jako dzień modlitwy, wyciszenia, lektury i m edyta

cji, które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego i chrześcijań
skiego26;

12 Por. Tamże, 16-17.
13 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2175, 2190; Jan Paweł II, Dies Domini, 11-18, 

23,59-63.
14 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2176.
15 Por. Tamże, 1166, 2176; Jan Paweł II, Dies Dom ini, 8-10.
“ Por. KL, 106; Katechizm Kościoła Katolickiego, 1166, 2175; Jan Paweł II, Dies Do

mini, 1, 2, 21.
17 Por. Kan. 1246 § 1 KPK; Katechizm Kościoła Katolickiego, 1166; Jan Pawel II, Dies 

Domini, 19-20, 32.
18 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2174; Jan Paweł II, Dies Domini, 21-22; ten

że, Tertio millennio adveniente, 10; I I  Polski Synod Plenarny, s. 199.
15 Por. Jan Paweł II, Dies D om ini, 24-25.
20 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1166; Jan Pawel II, Dies Dom ini, 27.
21 Por. Jan  Paweł II, Dies D om ini, 28; tenże, Novo millennio ineunte, 35.
22 Por. Dz 2, 42-46; 1 Kor 11, 17; KL, 106; Katechizm Kościoła Katolickiego, 1167, 

2177, 2178, 2179; Jan Pawel II, Dies Domini, 31-45.
23 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1166, 2175; Jan Paweł II, Dies D om ini, 26.
24 Por. Jan Paweł II, Dies D om ini, 74-80.
25 Por. Kan. 1247 KPK; Jan Paweł II, Dies Dom ini, 1,50-52, 55-58.
26 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2186; Jan Pawel II, Dies Dom ini, 68.
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-  dzień odpoczynku, służący życiu rodzinnemu, kulturalnemu, 
społecznemu i religijnemu27;

-  dzień poświęcenia się dziełom miłosierdzia, działalności chary
tatywnej i apostolstwu28;

-  formy świętowania niedzieli29;
-  obowiązek świętowania niedzieli30;
-  uczestnictwo we wspólnej, niedzielnej celebracji Eucharystii ja 

ko składanie świadectwa przynależności do Chrystusa i Jego Ko
ścioła oraz potwierdzenie komunii w wierze i miłości31;

-  zgromadzenie niedzielne bez udziału kapłana32;
-  świętowanie niedzieli w przypadku istnienia poważnej przyczy

ny uniemożliwiającej udział w zgromadzeniu eucharystycznym33.
Bogactwo treści dotyczące niedzieli i jej świętowania, o którym 

wyżej, odpowiednio zaprezentowane Ludowi Bożemu i przez niego 
dostatecznie przyswojone, winno prowadzić do powszechnego za
dziwienia całym splendorem niedzieli, pierwszego ze wszystkich 
dni, pierwszego ze wszystkich świąt, dnia dni, pana dni. Więcej, 
w parze ze zdumieniem niezwykłym blaskiem dnia Pańskiego po
winno iść uznanie i ochrona tożsamości tego niezastąpionego dnia 
oraz nade wszystko głębokie jej przeżywanie34, indywidualnie 
„w swej izdebce”35 i we wspólnocie lokalnego Kościoła.

2. Zadania biskupa diecezjalnego
w zakresie utrwalania świątecznego charakteru dnia Pańskiego
Biskup diecezjalny jako autentyczny nauczyciel powierzonego so

bie ludu w sprawach wiary i obyczajów36 i arcykapłan owczarni, od

21 Por. Rdz 2 ,2 ; Wj 20,11; 31,17; KDK, 67; Kan. 1247 KPK; Katechizm Kościoła Ka
tolickiego, 1166, 2172, 2184, 2185, 2193, 2194; Jan  Paweł II, Dies Domini, 11,17, 64-68.

28 Por. Kan. 1247 KPK; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2185, 2186; Jan Paweł II, 
Dies Domini, 56, 69-73.

29 Por. Jan Paweł II, Dies Dom ini, 52.
10 Por. Kan. 1246 § 1, 1247, 1248 § 1 KPK; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2180, 

2181, 2192, 2193; Jan  Paweł II, Dies Dom ini, 46-49.
31 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2182.
32 Por. Kan. 1248 § 2 KPK; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2183; Jan Paweł II, Dies 

Dom ini, 53.
33 Por. Kan. 1248 § 2 KPK; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2183.
M Por. Jan Paweł 11, Dies Domini, 30.
35 Por. Mt 6, 6.
* Por. KK, 25.



którego zależy życie liturgiczne jego wiernych37, posiada w zakresie 
należytego urabiania wiernych co do sensu i istoty obchodu niedzieli 
obowiązki szczególne. Dotyczą one rozlicznych płaszczyzn, realizo
wanych w ramach misji nauczania, uświęcania i pasterzowania, 
w tym: utworzenia stosownych struktur parafialnych i duszpasterstwa 
specjalnego, formacji przygotowawczej i permanentnej kapłanów, 
zapoznania wiernych z całością doktryny kościelnej na tem at nie
dzieli i jej świętowania, troski o krzewienie życia liturgicznego powie
rzonego sobie Kościoła, umacniania wiary i kultu eucharystycznego. 
Pośród nich należy nade wszystko wymienić następujące zadania:

-  utworzenie grup wiernych, zwłaszcza parafii, zorganizowanych 
pod przewodnictwem duszpasterza, zastępującego biskupa38;

-  zapewnienie wiernym dostępu do stołu Pańskiego, przede 
wszystkim w niedzielę będącą dniem, w którym wspólnota i rodzina 
dzieci Bożych gromadząca się wokół swoich kapłanów odnajduje 
swoją szczególną tożsamość chrześcijańską39;

-  w regionach, gdzie z powodu braku kapłanów czy też z innych 
poważnych i stałych przyczyn, nie udaje się zapewnić normalnego 
celebrowania Eucharystii, uważne rozeznanie rzeczywistych po
trzeb i powagi sytuacji oraz staranie o odpowiednie rozmieszczenie 
członków prezbiterium, tak aby wspólnoty znajdujące się w takich 
sytuacjach nie pozostawały zbyt długo pozbawione celebracji eu
charystycznej40;

-  tam, gdzie nie odprawia się Mszy św., staranie o to, by przynaj
mniej w niedzielę i dni świąteczne wspólnota, która niezmiennie 
oczekuje pełnego spotkania z Chrystusem w celebracji misterium 
paschalnego, mogła uczestniczyć w specjalnym nabożeństwie pod 
przewodnictwem odpowiedzialnych szafarzy";

-  zapewnienie duchowieństwu odpowiedniego wyrobienia litur
gicznego, poprzez zagwarantowanie im formacji liturgicznej zgod
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37 Por. KL, 41.
38 Por. Tamże, 42.
* Zob. Jan Paweł II, Paslores gregis, 37. Por. KK, 28; Jan  Pawet II, Ecclesia de Eu- 

charistia, 41-42.
* Zob. Jan Paweł II, Pastores gregis, 37. Por. Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 25.
41 Zob. Jan Pawet II, Pastores gregis, 37. Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa [i in

ne], Instrukcja M iędzydykasterialna o niektórych kwestiach dotyczących współpracy 
wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów Ecclesiae de mysterio, (15 
V III 1997), Rozporządzenia praktyczne, art. 7., „COsservatore R om ano”, wyd. polskie, 
12(1998), s. 37-38.
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nie z Konstytucją o liturgii świętej, nr 15-18, tak aby coraz głębiej ro
zumieli to, co spełniają w świętych obrzędach, aby żyli życiem litur
gii i udzielali go wiernym, powierzonym ich pieczy42;

-  wzywanie duchownych do praktykowania miłości duszpaster
skiej, wyrażającej się w starannym sprawowaniu Eucharystii, su
miennym przygotowaniu homilii oraz przestrzeganiu norm doty
czących udziału wiernych w celebracji eucharystycznej, realizacji 
zadań przez poszczególnych członków zgromadzenia, zachowania 
sakralnego charakteru śpiewu i muzyki liturgicznej43;

-  uznanie i wspieranie godności i odpowiedzialności wiernych 
świeckich w Kościele, chętne korzystanie z ich roztropnej rady 
w zakresie zaprowadzenia chrześcijańskich form świętowania nie
dzieli w rodzinie, powierzanie im z ufnością zadań w służbie dla 
Kościoła, .w tym tych, o których w kan. 228 § 1, 230 § 1-3, 910 § 2, 
911 § 2 KPK44;

-  troska o odpowiednie przygotowanie wiernych świeckich, któ
rzy mogliby pełnić właściwe im funkcje liturgiczne45;

-  szerzenie w całej diecezji przekonania o duchowym, kateche
tycznym i duszpasterskim znaczeniu centralnego miejsca liturgii46;

-  dokładanie wszelkich starań w celu autentycznego promowa
nia liturgii, w tym taki sposób jej sprawowania, aby jednoznacznie 
wyrażał prawdę objawioną i prawdziwą naturę Kościoła, tak by 
wierni mogli sobie uświadomić wielkie znaczenie świętych celebra
cji tajemnic wiary katolickiej47;

-  przekazywanie nadprzyrodzonego sensu słów, modlitw i obrzę
dów liturgicznych w taki sposób, aby zaangażować wszystkich 
w uczestnictwo w świętych tajemnicach oraz zapewnić, aby szafarze 
i wierni świeccy posiadali autentyczne zrozumienie i doświadczenie 
liturgii, tak by doprowadzić ich do pełnego, świadomego, czynnego 
i owocnego uczestnictwa w świętych tajemnicach48;

-  nadanie celebracjom liturgicznym pierwszeństwa w sprawowa
niu posługi biskupiej, wydobywanie piękna i godności chrześcijań

42 Por. DK, 19.
43 Por. Jan Pawet 11, Mane nobiscum Domine, 17; U Polski Svnod Plenarny, s. 170.
44 Por. KK, 37; Kan. 211, 225 § 1,1064 KPK.
45 Por. II Polski Synod Plenarny, s. 204.
* Zob. Jan Paweł II, Pastores gregis, 36.
47 Por. Tamże, 35; Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 35,38.
* Por. KL. 11, 14; Jan Paweł II, Pastores gregis, 35.
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skiej liturgii we wszystkich jej przejawach, tak by kształtowała ona 
uczucia religijne wiernych i otwierała je na transcendencję411;

-  czujna troska, aby zawsze i wszędzie przestrzegano obowiązu
jące normy liturgiczne50;

-  staranie o to, by wierni byli przekonani, że Kościół ujawnia się 
przede wszystkim w pełnym i czynnym uczestnictwie całego święte
go Ludu Bożego w tych samych obchodach liturgicznych, zwłaszcza 
w tej samej Eucharystii51;

-  taki sposób celebrowania Eucharystii, aby umacniał on wiarę 
i pobożność kapłanów i wiernych świeckich oraz stanowił zachętę, 
aby wiernie i z uszanowaniem brali oni właściwy sobie udział w li
turgii, a zwłaszcza w ofierze Mszy świętej52;

-  uwzględnianie w duszpasterskim planowaniu życia diecezji, 
skoncentrowanego na tajemnicy Chrystusa, roku liturgicznego ze 
swoim cyklicznym rytmem53;

-  usilne zabieganie o to, aby wszyscy wierni uznawali, świętowali 
i obchodzili niedzielę jako prawdziwy dzień Pana, w którym Kościół 
gromadzi się, aby odnawiać pamiątkę Jego tajemnicy paschalnej słu
chając słowa Bożego, składając ofiarę Chrystusa, uświęcając dzień 
przez modlitwę, dzieła miłosierdzia i powstrzymywanie się od pracy54;

-  staranie o przywrócenie centralnego miejsca święceniu dnia 
Pańskiego, a w nim sprawowaniu Eucharystii55;

-  przewodniczenie w dniu Kościoła Eucharystii w swojej kate
drze lub w parafiach diecezji, które stanowi znak wierności tajem
nicy zmartwychwstania i źródło nadziei dla Ludu Bożego pielgrzy
mującego od niedzieli do niedzieli, aż do ósmego dnia bez zmierz
chu -  dnia wiecznej Paschy56;

-  stała formacja liturgiczna Ludu Bożego, z wykorzystaniem 
możliwych środków pastoralnych, w tym uczenia przykazań kościel
nych, tak by wierni rozumieli uczestnictwo w niedzielnej Euchary

49 Por. Jan Paweł II, Pastores gregis, 35.
50 Por. Tamże.
” Por. K L,41.
52 Por. KK, 26; Jan Paweł II, Pastores gregis, 35; Benedykt XVI, Przemówienie do no

wo mianowanych biskupów uczestniczących w kursie formacyjnym W  trosce o  wiarę i kult 
Eucharystii, (19 IX 2005), „LO sservatore R om ano”, wyd. polskie, 11-12 (2005), s. 26.

51 Zob. Jan Paweł II, Pastores gregis, 36.
54 Zob. Jan  Paweł II, Dies Domini, 48.
55 Zob. Jan Paweł II, Pastores gregis, 36.
56 Zob. Tamże.
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stii jako konsekwencję wszczepienia w Chrystusa, wyraz komunii 
kościelnej oraz prawo i zaszczyt chrześcijanina57;

-  w obliczu nowych okoliczności życia i związanych z nimi pro
blemów ponowne odkrycie głębokich uzasadnień doktrynalnych, 
które stanowią podstawę przykazania kościelnego, aby wszyscy 
wierni uświadomili sobie wyraźnie, jak nieodzowną wartością jest 
niedziela w życiu chrześcijańskim58;

-  przypominanie wiernym, że ważnym elementem przeżywania 
niedziel jest obowiązek powstrzymania się od tych prac i zajęć, któ
rych wykonywanie nie jest konieczne, a może zakłócić radość 
chrześcijańskiego świętowania59;

-  pouczanie wiernych, że w niedzielę, kiedy Kościół obchodzi co 
siedem dni misterium paschalne, powinni schodzić się razem dla 
słuchania słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby tak 
wspominać mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana oraz składać 
dziękczynienie Bogu, który „w swoim wielkim miłosierdziu przez 
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził ich do ży
wej nadziei” (por 1 P 1, 3)60;

-  troska o to, by nie przesłaniano dnia Pańskiego innymi obcho
dami, jeżeli nie są rzeczywiście bardzo ważne61;

-  dokładanie starań, by głoszenie Ewangelii na tem at niedzieli 
i miejsca Mszy św. w jej obchodzie pozostawiało w sercu wiernych 
pragnienie, by coraz bardziej opierać całe życie na Eucharystii62;

-  zabieganie o udział wiernych w niedzielnej Mszy św., w której 
rozbrzmiewa Słowo życia i sam Chrystus staje się obecny pod po
staciami chleba i wina63;

-  troska o to, by wierni poprzez systematyczne przystępowanie 
do niedzielnej Komunii św. wzrastali w łasce uświęcającej64;

-  podejmowanie różnorakich inicjatyw duszpasterskich na płasz
czyźnie wychowawczej, duchowej i społecznej, pomagających prze
żywać niedzielę zgodnie z jej prawdziwym sensem65;

57 Por. II  Polski Synod Plenarny, s. 204-205.
58 Por. Jan Pawet II, Dies D om ini, 6.
59 Por. II Polski Synod Plenarny, s. 205.
60 Por. KL, 106.
61 Por. Tamże.
“  Por. Benedykt XVI, Przemówienie do nowo mianowanych biskupów uczestniczą

cych w kursie formacyjnym W  trosce o wiarę i kult Eucharystii, s. 26.
“  Por. Tamże.
M Por. DB, 15.



-  analiza przyczyn utrudniających zachowywanie obowiązku nie
dzielnego, w tym: braku wystarczającej liczby kapłanów, trudności 
socjologicznych, braku silnej motywacji religijnej, utraty świadomo
ści centralnej roli Eucharystii i potrzeby dziękowania Bogu wraz 
z innymi w łonie wspólnoty kościelnej, usilne poszukiwanie dróg 
wyjścia z kryzysu oraz podejmowanie nowych wysiłków na polu ka
techezy i duszpasterstwa, aby wierni nie byli pozbawieni dostępu do 
tego źródła obfitych łask, jakim jest świętowanie dnia Pańskiego66;

-  w szczególnym przypadku dyspensowanie wiernych od ogólne
go prawa kościelnego dotyczącego chrześcijańskiego obchodu nie
dzieli, ilekroć uzna to za przydatne dla ich duchowego dobra67;

-  domaganie się ochrony prawnej dla niedzieli jako dobra kultu
ry i dla zachowania jej świątecznego charakteru68;

-  zabieganie o ustawowe ograniczenie handlu w dni świąteczne;
-  otaczanie opieką skarbca muzyki kościelnej; popieranie ze

społów śpiewaczych, zwłaszcza przy kościołach katedralnych; 
dbanie o to, aby w każdej śpiewanej czynności liturgicznej wszyscy 
wierni umieli czynnie uczestniczyć w sposób im właściwy; kulty
wowanie śpiewu gregoriańskiego, bez wykluczania ze służby Bo
żej innych rodzajów muzyki kościelnej, o ile odpowiadają one du
chowi czynności liturgicznej, troskliwe pielęgnowanie religijnego 
śpiewu ludowego69;

-  popieranie i otaczanie opieką sztuki kościelnej poprzez czuwa
nie, aby nie dopuszczać do kościołów dzieł artystów, które sprzeci
wiają się wierze i dobrym obyczajom oraz pobożności chrześcijań
skiej lub obrażają zmysł religijny, czy to z powodu nieodpowiedniej 
formy, czy też z powodu niskiego poziomu, przeciętności lub naśla
downictwa70;

-  zagwarantowanie wiernym, którzy z różnych przyczyn nie m o
gą uczestniczyć w Eucharystii i są tym samym zwolnieni z obowiąz
ku niedzielnego, telewizyjnej lub radiowej transmisji Mszy św., 
która sama w sobie nie pozwala wprawdzie wypełnić wspom niane
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“  Por. Jan Pawel II, Ecclesia in Europa, 81.
“  Por. Jan Pawet II, Dies Dom ini, 30.
67 Por. DB, 8.
“  Por. Jan Pawet II, Dies Domini, 64-66; tenże, Ecclesia in Europa, 82; I I  Polski Sy

nod Plenarny, s. 78.
“ Por. KL, 112, 114, 116, 118.
70 Zob. Tamże, 124.



go obowiązku, ale stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli towarzy
szy jej posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy przy
noszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność lokalnej 
wspólnoty kościelnej71.

Realizacja wymienionych wyżej zadań, dokonywana zgodnie 
z przepisami Kościoła i w sposób przystosowany do potrzeb chwili, 
gwarantuje poszczególnym wiernym i rodzinom powierzonym pa
sterskiej pieczy biskupa diecezjalnego możliwość poznania i zrozu
mienia istoty i charakteru niedzieli, daje im sposobność wypełnie
nia chrześcijańskiego obowiązku świętowania dnia Pańskiego, sta
nowi podstawę istnienia autentycznego życia liturgicznego lokalnej 
wspólnoty kościelnej. Wpływając wprost bądź pośrednio na stopień 
uświadomienia religijnego wiernych oraz sposób postrzegania 
i przeżywania przez nich tego najstarszego święta nakazanego, su
mienne wypełnienie tychże zadań, pozwala wspomnianym wiernym 
korzystać jednocześnie z prawa: poznania nauki chrześcijańskiej 
w sposób dostosowany do ich możliwości i zajmowanej pozycji72, 
otrzymania pomocy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza słowa 
Bożego i sakramentów73, sprawowania kultu Bożego zgodnie 
z przepisami własnego obrządku74, współpracowania, ażeby Boże 
przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi75, 
otrzymania tych urzędów kościelnych i posług, które wolno im pia
stować zgodnie z przepisami prawa76. Wreszcie gorliwe wypełnianie 
wspomnianych obowiązków przez kierownika, krzewiciela i stróża 
całego życia liturgicznego w powierzonym sobie Kościele77 przyczy
nia się do uświęcenia Ludu Bożego i budowania Kościoła.

Świadomość wspomnianych wielorakich celów, jakim może słu
żyć dbałość biskupa diecezjalnego o utrwalanie świątecznego cha
rakteru dnia Pańskiego, winna uczynić to staranie tym bardziej usil
nym, metodycznym i priorytetowym. Zaniechanie wymienionych 
wyżej działań, brak planowania i organizacji w ich realizacji, czy 
marginalizacja wspomnianych wysiłków mogą pogłębić procesy
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71 Por. Jan Paweł II, Dies Dom ini, 54.
72 Por. Kan. 229 § 1 KPK.
73 Por. Kan. 213, 1063 n. 4 KPK.
74 Por. Kan. 214 KPK.
75 Por. Kan. 225 § 1 KPK.
76 Por. Kan. 228 § 1 KPK.
77 Por. DB, 15.
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społeczne prowadzące do nieprzestrzegania obowiązku niedzielne
go, pomniejszyć powszechną świadomość świątecznego charakteru 
niedzieli, przeszkodzić w rozwoju życia duchowego wiernych 
i umacnianiu Kościoła.

3. Starania proboszcza o właściwe przeżywanie niedzieli 
przez wspólnotę parafialną

Niezwykle istotne zadania w zakresie utwierdzania chrześcijań
skiego sposobu przeżywania dnia Pańskiego spoczywają na współ
pracowniku biskupa diecezjalnego, którem u jako pasterzowi po
wierza się pieczę nad duszami w określonej cząstce Kościoła party
kularnego, mianowicie na proboszczu. Ten, posiadając stosowne 
zdolności, pobożność, gorliwość i inne przymioty wymagane do na
leżytego wykonywania opieki duszpasterskiej, powołany jest do na
uczania powierzonej sobie owczarni, uświęcania jej oraz kierowa
nia nią dla umocnienia życia chrześcijańskiego78. Poznanie przez 
parafian nauki dotyczącej chrześcijańskiego rozumienia niedzieli, 
wdrożenie ich w praktykę świętowania dnia Pańskiego oraz przeko
nanie, że realizacja poszczególnych form uświęcenia tego dnia dni, 
w tym także udział we Mszy św. niedzielnej, nie jest dla nich obo
wiązkiem, ale zaszczytem, domagają się podjęcia przez proboszcza 
rozlicznych zadań pastoralnych. Pośród nich na czoło wysuwają się 
następujące obowiązki:

-  troska o systematyczne pogłębianie życia liturgicznego parafii 
i doprowadzenie do rozkwitu poczucia wspólnoty parafialnej, 
zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu niedzielnych Mszy św.79;

-  dbałość o pogłębione rozum ienie niedzieli i motywów, dla 
których w arto ją  świętować jako prawdziwy dzień Pański, by na
wet w trudnych okolicznościach współczesnego życia można ją 
było przeżywać w sposób dojrzały duchowo, w postawie pełnego 
posłuszeństwa Duchowi Świętemu, i nie mylono jej z „zakończe
niem tygodnia”, pojmowanym zasadniczo jako czas odpoczynku 
i rozrywki80;

-  zapamiętanie, że pośród różnych form działalności parafii żad
na inna nie ma tak żywotnego znaczenia i tak silnego wpływu for

78 Por. Tamże, 30.
79 Por. KL. 42.
80 Por. Jan  Paweł II, Dies D om ini, 4.



macyjnego na wspólnotę, jak niedzielna celebracja Eucharystii, 
i w konsekwencji zdecydowane podkreślanie wspólnotowego wy
miaru świętowania niedzieli oraz skoordynowanie w niedziele 
i w dni świąteczne celebracji eucharystycznych odprawianych na co 
dzień w różnych kościołach i oratoriach z celebracją sprawowaną 
w kościele parafialnym81;

-  dołożenie starań, by niedzielna uczta eucharystyczna stanowi
ła ośrodek zgromadzenia wiernych, którem u przewodniczy prezbi
ter złączony z biskupem82, oraz wielką manifestację komunii hie
rarchicznej, zbudowanej na świadomości różnych ról i posług, sta
le potwierdzanej między innymi w modlitwie eucharystycznej po
przez wymienienie imienia papieża i biskupa diecezjalnego, 
utwierdzanej przez „duchowość komunii”, która pobudza do 
otwarcia na potrzeby bliźnich oraz uzdalnia do wzajemnej miłości, 
zrozumienia i przebaczenia83;

-  celem wyrugowania ograniczonego rozumienia tajemnicy E u
charystii, nader często przeżywanej jedynie w kategoriach zwycza- 
jowo-obrzędowych, w sposób nie wykraczający poza sens i znacze
nie zwykłego braterskiego spotkania, podejmowanie różnego ro
dzaju inicjatyw duszpasterskich mających na celu bardziej świado
me, czynne i owocne uczestnictwo wiernych w Najświętszej Ofierze 
ołtarza, w tym: katecheza mistagogiczna; wykorzystanie dla po
uczenia Ludu Bożego bogatej treści samej liturgii; troska o to, by 
obrzędy odznaczały się szlachetną prostotą, były krótkie, zrozumia
łe, bez niepotrzebnych powtórzeń i dostosowane do pojętności 
wiernych; wychowywanie wiernych do osiągnięcia dojrzałości 
chrześcijańskiej84;

-  bardziej uroczyste sprawowanie Eucharystii w niedziele i święta85;
-  staranie, by podczas niedzielnych Mszy św., sprawowanych 

w parafii jako wspólnocie eucharystycznej, spotykały się różne 
grupy, ruchy, stowarzyszenia i m ałe wspólnoty zakonne istniejące
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81 Por. Tamże, 35.
82 Por. DK, 5, 7; DB, 30; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2179; Jan  Paweł II, Mane 

nobiscum Domine, 17; Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan, pasterz i przewodnik  
wspólnoty parafialnej, (4 VIII 2002), 21, Biblos [b. r. w.], s. 46.

83 Por. Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, 21; tenże, Novo millennio ineunte, 43.
84 Por. KL, 33, 34; DB, 6; Jan  Paweł II, M ane nobiscum Domine, 17.
85 Zob. Kan. 530 n. 7 KPK; Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan, pasterz i prze

wodnik wspólnoty parafialnej, 22.



na jej terenie, aby móc doświadczyć tego, co stanowi o ich głębo
kiej wspólnocie, niezależnie od właściwej im duchowości, którą 
mają prawo odróżniać się od innych, zgodnie z rozeznaniem 
władz kościelnych86;

-  celem ochrony oraz rozwijania życia i jedności wspólnoty ko
ścielnej unikanie sprawowania w niedzielę Mszy św. w małych gru
pach, chyba że za zgodą ordynariusza miejsca, który po dojrzałym 
namyśle może uchylić tę zasadę w ściśle określonych sytuacjach ze 
względu na potrzeby formacyjne i duszpasterskie, mając na uwadze 
dobro jednostek i grup, a zwłaszcza korzyści, jakie mogą stąd wy
niknąć dla całej wspólnoty chrześcijańskiej87;

-  troska o to, by niedzielne zgromadzenie eucharystyczne za
chowało charakter braterskiego spotkania, czego wyrazem jest 
między innymi zwyczaj gościnnego witania gromadzących się wier
nych, ton modlitwy, która ogarnia potrzeby całej wspólnoty, akt 
przekazania znaku pokoju, okazywanie serdecznej gościnności 
przybywającym braciom, zwłaszcza w miejscach przyciągających 
turystów i pielgrzymów88;

-  zagwarantowanie wiernym rzeczywistej możliwości wypełnienia 
przykazania dotyczącego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. nie
dzielnej poprzez uzyskanie upoważnienia od biskupa diecezjalnego 
do odprawiania więcej niż jednej Mszy św. w niedziele i dni świą
teczne, wprowadzenie Mszy św. wieczornych, przypominanie wier
nym, że jeśli przebywają w niedzielę poza stałym miejscem zamiesz
kania, winni dołożyć starań, aby uczestniczyć we Mszy św. tam, 
gdzie się znajdują, przestrzeganie przepisu stanowiącego, że czas na 
wypełnienie obowiązku niedzielnego rozpoczyna się już w sobotę 
wieczorem, kiedy odprawia się pierwsze Nieszpory z niedzieli89;

-  usilne zalecanie Ludowi Bożemu doskonalszego sposobu 
uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej, który polega na tym,
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86 Por. Jan Paweł II, Christifideles laici, 30; tenże, Dies D om ini, 36; tenże, Mane nobi- 
scum Domine, 23.

,7 Zob. KL, 42; Jan  Paweł II, Dies D om ini, 36. Por. Jan Paweł II, Ecclesia de Euchari- 
stia, 21.

“  Por. Jan Paweł II, Dies Domini, 44,49.
85 W przypadku odprawiania tzw. Mszy św. „przedświątecznej”, która w rzeczywisto

ści ma charakter w pełni świąteczny, należy pam iętać, by była ona sprawowana według
liturgii niedzielnej, co nakłada na celebransa obowiązek wygłoszenia homilii i odm ó
wienia z wiernymi modlitwy powszechnej. Por. Kan. 905 § 2, 1248 § 1 KPK: Jan Paweł
II, Dies Domini, 49.
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że po komunii kapłana wierni przyjmują Ciało Pańskie z tej sa
mej ofiary90;

-  celem obfitego zastawienia dla wiernych stołu słowa Bożego 
i zapewnienia im możliwości systematycznego poznawania histo
rii zbawienia, a zwłaszcza tajemnicy paschalnej, nie pom ijanie 
w czasie Mszy św. sprawowanych w niedzielę, bez ważnej przy
czyny, homilii91;

-  starania mające na względzie wzrost poznania i umiłowania 
Biblii, mianowicie: głoszenie słowa Bożego we własnym języku 
wspólnoty; troska o właściwy sposób czytania lub śpiewania świę
tego tekstu; przygotowanie umysłów wiernych do słuchania gło
szonego im słowa Bożego poprzez odpowiednie poznanie Pisma 
Świętego, w tym specjalne formy studium tekstów biblijnych w ty
godniu poprzedzającym zgromadzenie niedzielne, zwłaszcza czy
tań mszalnych na dni świąteczne; dążenie do tego, aby cała cele
bracja Eucharystii, a więc nie tylko homilia, ale także modlitwa, 
słuchanie słowa i śpiew, wyrażały przesłanie niedzielnej liturgii, 
tak aby mogło ono mocniej przemówić do jej uczestników; staran
ne przygotowanie kom entarza do słów Pańskich, który będzie 
wiernie oddawał ich treść, nawiązując do aktualnych problemów 
i do życia współczesnych ludzi92;

-  utrw alenie w pam ięci przekonania, że liturgiczne głoszenie 
słowa Bożego, zwłaszcza w kontekście zgrom adzenia euchary
stycznego, jest nie tyle okazją do medytacji i katechezy, co ra
czej dialogiem  między Bogiem a Jego ludem , w którym człowiek 
swoim „tak” potw ierdza wierność Bogu i posłuszeństwo Jego 
nakazom 93;

-  usilne staranie, by przepowiadanie kapłańskie, przez które ro
dzi się wiara w sercach niewierzących i w sercach wierzących rozwi
ja oraz powstaje i wzrasta wspólnota wiernych, wyjaśniało słowo

» Zob. KL, 55.
41 Por. Tamże, 35, 51, 52; Kan. 767 § 2 KPK; Jan  Paweł 11, Dies Dom ini, 39; tenże, 

Catechesi tradendae, 48; II  Polski Synod Plenarny, s. 206.
Należy tu zarazem  bezwzględnie pam iętać, że komunikaty Konferencji Episkopatu, 

biskupa diecezjalnego czy kurii diecezjalnej nie mogą zastępować homilii; miejscem 
przekazu najważniejszych z nich m ogą być ogłoszenia przed rozesłaniem  wiernych. 
Zob. II Polski Synod Plenarny, s. 206.

92 Por. Jan Paweł II, Dominicae Cenae, (24 II 1980), 10, AAS 72 (1980), s. 135; tenże, 
Dies Domini, 40.

”  Por. Jan Paweł II, Dies Domini, 41.
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Boże nie w sposób tylko ogólny i abstrakcyjny, lecz aktualizowało 
odwieczną prawdę Ewangelii do konkretnych warunków życia94;

-  celem nadania niedzielnej celebracji charakteru świątecznego, 
jaki winien mieć dzień upamiętniający zmartwychwstanie Chrystu
sa, szczególnie staranne przygotowanie liturgii, w tym: kierowanie 
się w doborze form pasterską mądrością oraz obyczajami lokalny
mi, zgodnymi z przepisami liturgicznymi; przygotowanie wspólnego 
śpiewu, podkreślającego uroczysty charakter zgromadzenia i sprzy
jającego dzieleniu się wiarą i miłością; zadbanie o wysoką jakość 
tekstów i melodii pieśni, tak aby pojawiające się propozycje były 
zgodne z przepisami liturgicznymi oraz godne kościelnej tradycji95;

-  dbałość o świadomy i czynny udział Ludu Bożego w celebracji 
eucharystycznej, tak by wszyscy uczestnicy misterium wiary nie by
li obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy 
i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli, w świętej czynności 
uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, oraz czuli się osobi
ście zaangażowani w składanie ofiary Mszy św., z zachowaniem 
rozróżnienia między rolą celebransa a zadaniami diakonów i wier
nych świeckich96;

-  staranne wychowywanie w duchu liturgii ministrantów, lekto
rów, komentatorów i członków chóru, oraz przygotowywanie ich do 
zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu 
czynności97;

-  celem wzmożenia czynnego uczestnictwa w niedzielnym zgro
madzeniu wiernych pobudzanie ich do wykonywania aklamacji, od
powiedzi, psalmów, antyfon, pieśni, czynności i gestów oraz do 
przybierania właściwej postawy ciała i zachowania w odpowiednim 
czasie pełnego milczenia; dbanie o to, aby wierni umieli wspólnie 
odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne, dla nich przeznaczone, 
także w języku łacińskim98;

-  usilne starania, aby sprawowanie Eucharystii dokonywało się 
w oprawie godnej tej wielkiej tajemnicy, zwłaszcza: troska o to, by

94 Por. DK. 4; Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 46.
95 Por. Jan  Paweł II. Dies Dom ini, 50; I I  Polski Synod Plenarny, s. 205, 212.
96 Por. KL. 11, 14, 26, 48; KK, 10; Jan Paweł II, Dies Dom ini, 51; Kongregacja ds. 

Duchowieństwa, Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, 25; I I  Polski Synod  
Plenarny, s. 152, 206.

97 Por. KL, 29.
98 Por. Tamże, 30, 54.



dom modlitwy, w którym sprawuje się i przechowuje Najświętszą 
Eucharystię, był schludny, sposobny do modlitwy i świętych uroczy
stości; sprzyjanie rozwijaniu zmysłu sacrum i posługiwanie się taki
mi zewnętrznymi formami liturgicznymi, które ten zmysł wychowu
ją, jak na przykład harmonia obrzędu, szat liturgicznych, sprzętów 
i miejsc świętych; zwrócenie uwagi na środki artystyczne, które słu
żą celebracji, w tym na architekturę kościołów, na religijną ikono
grafię, która winna być nakierowana na sakram entalną mistagogię, 
oraz na wszelkie paramenty, ozdoby i naczynia sakralne, konieczne 
do Eucharystii, aby wzajemnie zharmonizowane, w sposób upo
rządkowany karmiły zachwyt nad misterium Boga, wyrażały jed
ność wiary oraz wzmacniały pobożność";

-  dbałość o to, by czynności liturgiczne posiadały jak najgodniej
szą i bogatą postać, zwłaszcza: zachowywanie z wielką wiernością 
podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej norm liturgicznych; 
staranie, aby służba Boża odbywała się uroczyście ze śpiewem, przy 
udziale asysty i z czynnym uczestnictwem zgromadzonych; dowar
tościowanie w liturgii posługi kantora i psałterzysty; korzystanie 
z całego bogactwa Mszału, czyli z różnych modlitw eucharystycz
nych, Mszy wotywnych, formuł aktów pokutnych, błogosławieństw 
itd.; uważne przyjrzenie się własnym czynnościom przy ołtarzu, 
zwłaszcza temu, jak piastuje się w rękach Ciało i Krew Chrystusa; 
jak rozdaje się Komunię świętą, jak dokonuje się puryfikacji itp.100;

-  przypominanie wiernym o obowiązku uczestniczenia w Eucha
rystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego 
powodu bądź otrzymali dyspensę od ordynariusza miejsca, oraz po
uczenie ich, że ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, 
popełniają grzech ciężki101.

Wielość zadań w zakresie chrześcijańskiego przeżywania przez 
wspólnotę parafialną dnia Pańskiego, spoczywających na probosz
czu, wskazuje najpierw na konieczność poznania przez tegoż 
wspomnianych obowiązków i otrzymania odpowiedniego przygo
towania do ich wypełniania. Mnogość celów, realizacji których
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* Por. DK, 5; Jan  Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 48; Benedykt XVI, Sacramentum  
Caritatis, 40, 41.

100 Por. KL, 113; Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 11,52; tenże, Mane nobiscum Do
mine, 17; Benedykt XVI, Sacramentum CaritatLs, 42; 11 Polski Synod Plenarny, s. 205,212;

101 Por. Kan. 1245 KPK; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2181.



służą wymienione zadania, domaga się zastosowania przez dusz
pasterza różnych środków pastoralnych, w tym: posługi słowa, ka
techezy liturgicznej, duszpasterstwa służby ołtarza, duszpaster
stwa chórów kościelnych i parafialnych zespołów śpiewaczych, 
kierownictwa duchowego, środków masowego przekazu. Wreszcie 
zróżnicowany stopień uświadomienia religijnego wiernych wska
zuje na potrzebę dostosowania wspomnianych działań duszpa
sterskich do jednostkowej sytuacji danego wiernego czy wspólno
ty małżeńskiej lub rodzinnej.

4. Troska rodziny chrześcijańskiej o zachowanie własnego ducha 
w sposobie przeżywania dnia Pańskiego

W myśl kan. 1063 KPK, wierni chrześcijanie żyjący w stanie mał
żeńskim są wezwani do zachowania chrześcijańskiego stylu życia. 
Jedną z podstawowych form, za pomocą których mogą oni wyrazić 
swą wiarę w Boga i zarazem potwierdzić swoją tożsamość chrześci
jańską, jest świętowanie niedzieli. Obchód dnia Pańskiego zgodnie 
z dyscypliną i doktryną Kościoła stanowi dla wspomnianych wspól
not życia i miłości nie tylko sposobność do manifestacji własnych 
przekonań religijnych; realizacja poszczególnych form świętowania 
niedzieli jest dla nich zarazem okazją do podjęcia działań o charak
terze apostolskim.

Analiza obowiązującej dyscypliny i nauczania Magisterium Ko
ścioła na tem at praw i obowiązków rodziny chrześcijańskiej pozwa
la wskazać następujące zadania, które stoją przed dzisiejszą rodzi
ną chrześcijańską w zakresie troski o zachowanie właściwego dla 
niej ducha w sposobie przeżywania niedzieli:

-  traktowanie niedzieli jako czasu najbardziej odpowiedniego do 
wyrażenia więzi z Bogiem, kiedy członkowie rodziny chrześcijań
skiej -  niczym rzecznicy całej rodziny ludzkiej i całego stworzenia -  
dziękują swemu Stwórcy i wspominają wielkie dzieła Boże102;

-  poprzez niedzielną celebrację dnia Pańskiego i Eucharystii 
wspólne wyznanie przed ludźmi wiary, którą małżonkowie otrzy
mali od Boga za pośrednictwem Kościoła103;

-  aktualizacja „Kościoła domowego” i świętej natury społeczno
ści kapłańskiej w niedzielnej ofierze eucharystycznej, źródle i szczy
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102 Por. Jan Paweł II, Dies Dom ini, 15-17.
'"3 Por. KK. 11: Jan Paweł II, Dies Domini, 29.
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cie życia rodziny chrześcijańskiej, kiedy członkowie tej wspólnoty 
odnajdują w niedzielnym zgromadzeniu wiernych jeden z najbar
dziej wyrazistych znaków swej tożsamości i posługi, sprawują swe 
kapłaństwo chrzcielne, wraz z boską Żertwą ofiarną składają Bogu 
Ojcu samych siebie, a ich życie, składane przez nich uwielbienie, 
ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, 
cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym 
ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości104;

-  podkreślanie przed ludźmi, że nie można „modlić się w domu 
tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga 
unosi się z jednego serca, [...] [gdzie -  J.K.] zjednoczenie umysłów, 
zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów”105;

-  gromadzenie się dla słuchania słowa Bożego i uczestniczenia 
w Eucharystii, aby wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Je
zusa Chrystusa oraz składać dziękczynienie Bogu Ojcu1“ ;

•- świętowanie żywej obecności Zmartwychwstałego pośród wie
rzących; przeżywanie radości spotkania z Nim na wzór tej, jakiej 
doświadczyli dwaj uczniowie z Emaus, gdy zmartwychwstały Chry
stus przyłączył się do nich w drodze, wyjaśniał im Pisma i objawił 
się przy łamaniu chleba; głoszenie tej obecności nie tyle w skrytości 
serca, ile wobec świata, w ramach zgromadzenia zwołanego przez 
zmartwychwstałego Pana107;

-  w pierwszy dzień tygodnia, bardziej niż w jakikolwiek inny 
dzień, pamięć o zbawieniu, które zostało przez chrzest ofiarowane 
członkom rodziny chrześcijańskiej108;

-  postrzeganie cotygodniowego zgromadzenia wiernych jako 
sposobności do ogarnięcia wdzięczną pamięcią wydarzeń ostatnich 
dni, odczytania ich w Bożym świetle i podziękowania Stwórcy za 
niezliczone dary109;

-  powstrzymanie się od wykonywania prac lub zajęć, które prze
szkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości wła
ściwej dniowi Pańskiemu, koniecznemu odpoczynkowi duchowemu

104 Por. KK, 11; Jan Pawel II, Dies Dom ini, 32, 34 ,36 ,43 .
105 Por. loannes Chrysostomus, De incomprehensibili Dei natura seu contra Anom a- 

eos, 3, 6, PG  48, 752 D.
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1167; Jan Pawel II, Dies Domini, 19.

107 Por. Łk 24, 32nn; Jan Pawei II, Dies Domini, 1, 31, 33, 56.
108 Por. Jan  Pawel II, Dies Dom ini, 25.
"" Por. Tamże, 42.
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i fizycznemu oraz pełnieniu uczynków miłosierdzia; wykorzystanie 
odpoczynku i czasu wolnego na poświęcenie się życiu rodzinnemu, 
kulturalnemu, społecznemu i religijnemu110;

-  podjęcie odpoczynku na znak oderwania się od codziennego 
rytmu zajęć, wejścia w wymiar „odpoczynku” Stwórcy przeżywają
cego wzruszenie dziełem stworzenia, jakiego dokonał (por. Rdz 1, 
31), uznania zależności człowieka i kosmosu od Boga Ojca, wresz
cie -  antycypacji wiecznego odpoczynku chrześcijanina w Bogu111;

-  takie zaplanowanie odpoczynku niedzielnego, aby wszyscy 
członkowie rodziny mogli uczestniczyć w Eucharystii i powstrzy
mać się od prac i zajęć nie licujących z nakazem świętowania dnia 
Pańskiego112;

-  usilne staranie, by korzystanie z dobrodziejstwa niedzielnego 
odpoczynku i czasu wolnego nie przekształciło się w jałową bez
czynność, która wywołuje uczucie nudy, czy w sięganie po formy 
rozrywki o wątpliwej wartości moralnej, ale było źródłem ducho
wego wzbogacenia członków rodziny, zapewniało im większą wol
ność, umożliwiało kontemplację i sprzyjało umocnieniu brater
skiej wspólnoty113;

-  staranie, by niedzielna Eucharystia, która jest urzeczywistnie
niem i zapowiedzią braterstwa, przenikała całe życie rodziny 
chrześcijańskiej, w tym kształtowała sam sposób przeżywania po
zostałej części dnia Pańskiego, otwierała oczy członków rodziny na 
potrzeby innych ludzi, mobilizowała ich do wcielania w czyn miło
ści Chrystusa, zaczerpniętej przy stole eucharystycznym, między 
innymi przez zapraszanie do rodzinnego stołu osób samotnych, 
odwiedziny chorych, pozyskiwanie żywności dla ubogich, zaintere
sowanie się losem imigrantów, oddanie się jakiejś formie wolonta
riatu i solidarności"4;

-  skoro udział w Eucharystii, która jest sercem niedzieli, stanowi 
tylko jedną z wielu form świętowania dnia Pańskiego, staranie, aby 
także inne wydarzenia tego dnia, nie mające charakteru liturgicz
nego, mianowicie: spotkania w gronie rodziny i przyjaciół, różne

Por. KDK. 67; Kan. 1247 KPK: Katechizm Kościoła Katolickiego, 2184; 2185, 
2186,2193,2194.

Por. Jan Paweł II, Dies D om ini, 15-17; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2175.
112 Por. Jan Paweł II, Dies Domini, 67.
113 Por. Tamże, 68, 82.

Por. Tamże, 72.
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formy rozrywki i aktywności społecznej, oddanie się dziełom miło
ści, pobożności i apostolstwa, wspólne pielgrzymki do sanktuariów, 
odznaczały się stylem, który pomaga wyrażać pośród zwyczajnego 
życia pokój i radość Zmartwychwstałego Chrystusa115;

-  o ile to możliwe, przeznaczenie pewnej ilości czasu w przed
dzień niedzieli na katechezę, która przygotuje serca członków ro
dziny chrześcijańskiej na przyjęcie daru Eucharystii116;

-  wychowywanie potomstwa do udziału we Mszy św. niedzielnej 
oraz wyjaśnienie mu uzasadnienia obowiązku niedzielnego, z wy
korzystaniem pomocy katechetów, którzy winni zadbać o to, aby 
program formacji dzieci powierzonych ich opiece obejmował przy
gotowanie do uczestnictwa we Mszy św.117;

-  unikanie narzucania innym tego, co przeszkodziłoby im w za
chowywaniu dnia Pańskiego; czuwanie nad tym, by unikać nad
użyć, jakie rodzą niekiedy w tym względzie obowiązki społeczne 
i-rozrywki masowe realizowane w niedzielę; domaganie się od 
Państwa -  w imię poszanowania wolności religijnej -  uznania nie
dziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne a od prawo
dawców zapewnienia czasu przeznaczonego na odpoczynek i od
dawanie czci Bogu118;

-  w przypadku, kiedy nie ma prezbitera, który mógłby odprawić 
Eucharystię albo istnienia poważnej przyczyny uniemożliwiającej 
udział w niedzielnej ofierze Mszy świętej, uczestnictwo w liturgii 
słowa, jeśli jest ona sprawowana w kościele parafialnym lub innym 
świętym miejscu, albo poświęcenie odpowiedniego czasu na modli
twę indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin119;

-  troska o to, by pierwszy dzień tygodnia wyznaczał rytm życia 
rodziny chrześcijańskiej a obyczaj celebracji tego dnia stał się cechą 
wyróżniającą jej członków spośród otaczającego ich świata120;

-  dawanie przykładu przeżywania niedzieli jako dnia Pana zgod
nie z tradycją sięgającą czasów apostolskich, aby tym samym przy
czynić się do przywrócenia jej właściwego charakteru121.

115 Por. Tamże, 52.
116 Por. Tamże.
117 Por. Tamże, 36.
"* Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2187, 2188; Jan Paweł II, Dies Dom ini, 67.

Por. Kan. 1248 § 2 KPK; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2183.
Por. 1 Kor 16, 2; Jan Paweł II, Dies Domini, 21.

,!l Por. II  Polski Synod Plenarny, s. 78.
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Zakończenie
Jeśli obchód dnia Pańskiego ma „odmierzać czas pielgrzymo

wania Kościoła, aż nadejdzie niedziela, k tóra nie zna zmierz
chu”122, potrzeba powszechnej, przemyślanej, systemowej, wielo
rakiej co do form oddziaływania i pełnej apostolskiego zapału 
troski Ludu Bożego o poznanie w środowisku chrześcijańskim 
istoty tego szczególnego dnia oraz o pogłębione wdrożenie po
szczególnych wiernych i wspólnot chrześcijańskich w realizację 
różnorakich form świętowania dnia Pana i Kościoła. Osiągnięcie 
wspomnianych celów, jak wykazały przeprowadzone badania, 
wymaga wypełnienia rozlicznych zadań wychowawczych, ka te
chetycznych, duszpasterskich i społecznych. Poszczególni wierni 
powinni je nade wszystko gruntow nie poznać. Dalej -  wykorzy
stując właściwe środki -  pośród których najważniejszy jest przy
kład i świadectwo życia, winni podejmować niestrudzone działa
nia, aby treść tego święta była coraz lepiej znana i przeżywana. 
W spomniany wysiłek służąc dobru tak społeczności kościelnej, 
jak  cywilnej, może przyczynić się między innymi do następują
cych zmian: podniesienie poziom u uświadomienia wiernych 
świeckich na tem at niedzieli i jej obchodu; wzrost liczby wier
nych, którzy przeżywają niedzielę po chrześcijańsku; lepsze wy
korzystanie przez wiernych duchowych dóbr Kościoła; chrystiani
zacja postaw poszczególnych wiernych świeckich; popraw a relacji 
interpersonalnych w rodzinach chrześcijańskich; hum anizacja ży
cia społecznego; integracja lokalnej wspólnoty eklezjalnej; roz
wój fizyczny, intelektualny, moralny, społeczny i kulturalny jej 
członków; pom nożenie dóbr duchowych i kulturowych społecz
ności ogólnoludzkiej.

L’Eglise locale et sa sollicitude de la conservation 
du caractère de fête du dimanche

E n  fa isan t l’analyse  de  l ’e n se ig n e m e n t a c tu e l du  m ag is tè re  de  l ’E g lise  e t  d e  
la d isc ip lin e  e cc lé s ia s tiq u e  su r le d im a n c h e  l’a u te u r  ta c h e  d e  fix er d es o b lig a 
tio n s  d e s  m em b res  p a r tic u lie rs  d e  l’E g lise  lo ca le  qu i c o n c e rn e n t la  c o n se rv a 
t io n  du  c a ra c tè re  de  fê te  du  d im a n c h e . Il p ré se n te  to u r  à to u r:  1) d es o b lig a 
tio n s  de  c e tte  c o m m u n a u té  c o n c e rn a n ts  la c o n n a issan c e  u n iv e rse lle  d e  l’e s se n 

122 Jan Paweł II, Dies D om ini, 87.
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tie l e t du  sens de  la c é lé b ra tio n  du  jo u r  du  S e ig n eu r, 2) d e s  tâ c h e s  d e  l’év êq u e  
d io cé sa in  e n  m a tiè re  de  la  fix a tio n  d u  c a ra c tè re  d e  fê te  d u  d im a n c h e , 3 ) des 
dev o irs  d u  cu ré  d e  la  p a ro is se  to u c h a n ts  la fê te  d u  jo u r  d u  S e ig n eu r, 4 ) d e s  o b 
lig a tio n s  d e  la  fam ille  c h ré t ie n n e  q u i c o n c e rn e n t la  c o n se rv a tio n  d e  so n  e sp rit 
à la m an iè re  d e  vivre le d im a n c h e , 5 ) d es su ite s  de  la  ré a lis a tio n  d e  to u te s  
ces  tâches.


