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Obowiązek świętowania niedzieli
73.Ojcowie synodalni, świadomi nowej zasady życiowej, jaką Eucharystia daje
chrześcijaninowi, potwierdzili znaczenie przykazania niedzielnego świętowania dla
wszystkich wiernych, jako źródła autentycznej wolności, umożliwiającej przeżywanie
każdego z pozostałych dni tygodnia według tego, co się celebrowało w «dzień Pański». Życie
wiarą jest bowiem zagrożone, jeśli się już nie odczuwa pragnienia uczestniczenia w celebracji
eucharystycznej, w której sprawuje się pamiątkę paschalnego zwycięstwa. Uczestniczenie w
niedzielnym zgromadzeniu liturgicznym wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami, z którymi
tworzy się jedno ciało w Chrystusie Jezusie, jest nakazem chrześcijańskiego sumienia i
równocześnie ono formuje to chrześcijańskie sumienie. Zagubienie sensu niedzieli jako dnia
Pańskiego, który ma być uświęcony, jest symptomem zagubienia autentycznego sensu
chrześcijańskiej wolności, wolności dzieci Bożych 206. Uwagi mego czcigodnego poprzednika
Jana Pawła II, zawarte w liście apostolskim Dies Domini 207 — odnośnie do różnych
wymiarów niedzieli — wciąż pozostają cenne dla chrześcijan: jest ona Dies Domini w
odniesieniu do dzieła stworzenia; Dies Christi jako dzień nowego stworzenia oraz daru Ducha
Świętego, którego zmartwychwstały Pan udziela; Dies Ecclesiae jako dzień, w którym
wspólnota chrześcijańska zbiera się na celebrację; Dies hominis jako dzień radości,
odpoczynku oraz braterskiej miłości.
Dlatego ten dzień jawi się jako podstawowy i pierwszy dzień świąteczny, w którym każdy
wierny, w środowisku, w którym żyje, może stać się głosicielem i strażnikiem sensu czasu. Z
tego dnia rzeczywiście wypływa sens chrześcijańskiej egzystencji oraz nowy sposób
przeżywania czasu, więzi, pracy, życia oraz śmierci. Dobrze jest więc, kiedy w dzień Pański
kościelne środowiska organizują wokół niedzielnej celebracji eucharystycznej inne inicjatywy
właściwe dla chrześcijańskiej wspólnoty: spotkania przyjacielskie, inicjatywy na rzecz
formacji wiary dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pielgrzymki, dzieła charytatywne oraz różne
formy modlitwy. Ze względu na tak ważne wartości — sobotni wieczór słusznie już od
pierwszych nieszporów przynależy do niedzieli i jest dozwolone spełnienie wtedy obowiązku
niedzielnego uczestniczenia — trzeba jednak koniecznie pamiętać, że niedziela sama w sobie
zasługuje na uświęcenie, by nie kończyło się na tym, że jest ona dniem, w którym «Bóg jest
nieobecny» 208.
Sens odpoczynku oraz pracy
74.W końcu w naszych czasach jest szczególnie pilne przypomnienie, że dzień Pański jest
również dniem odpoczynku od pracy. Usilnie życzymy sobie, by jako taki również był uznany
przez społeczność cywilną, tak by możliwe było nie podejmowanie pracy zarobkowej, bez
kary z tego powodu. Chrześcijanie, nie bez związku ze znaczeniem szabatu w tradycji
żydowskiej, widzieli w dniu Pańskim również dzień wolny od codziennego trudu. Ma to
ważne znaczenie, ponieważ mówi o relatywizacji pracy, która powinna być nakierowana na

cel, jakim jest człowiek: praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Łatwo można w
tym widzieć ochronę człowieka przed możliwą formą zniewolenia. Jak powiedziałem, «praca
ma pierwszorzędne znaczenie dla realizacji człowieka i dla rozwoju społeczeństwa. Musi być
zatem organizowana i wykonywana z pełnym poszanowaniem ludzkiej godności i w duchu
służby dobru wspólnemu. Jest również ważne, aby człowiek nie stał się niewolnikiem pracy,
by nie traktował jej w sposób bałwochwalczy, sądząc, że to właśnie ona nadaje ostateczny i
definitywny sens życiu» 209. W dniu poświęconym Bogu człowiek odnajduje sens swego
istnienia, jak również swego pracowitego wysiłku 210.
206. Por. Propositio 30.
207. Por. AAS 90, (1998), 713-766.
208. Por. Propositio 30.
209. Homilia (19 marca 2006): AAS 98 (2006), 324; «L'Osservatore Romano», wyd. polskie,
n. 6-7/2006, s. 59.
210. Słuszne stwierdzenie odnośnie do tego tematu zawiera Kompendium nauki społecznej
Kościoła, 258: «Człowiekowi, skrępowanemu koniecznością pracy, odpoczynek otwiera
perspektywę pełniejszej wolności, perspektywę wiecznego szabatu (por. Hbr 4, 9-10).
Odpoczynek pozwala ludziom wspominać i na nowo przeżywać Boże dzieła, od Stworzenia
po Odkupienie, pozwala im dostrzec, że oni sami są Jego dziełem (por. Ef 2, 10), składać
dziękczynienie za swoje życie i istnienie Temu, który jest jego autorem».

