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Temat: Świętowanie dnia Pańskiego – niedzieli. Święta 

w kalendarzu liturgicznym.  

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i 
wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci 
Pana, Boga twego. (…) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, 
morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego 
pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. (Wj 20, 8-11) 

 
III. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. 
 

W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani 
uczestniczyć we Mszy świętej. Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe 
działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane. Ci, którzy 
dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki. (KKK 2180-2181) 
 
1. Dlaczego uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej jest obowiązkiem? 

 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
Od zmartwychwstania Chrystusa niedziela stała się dla chrześcijan dniem świętym, dniem Pańskim. Na 

niedzielnych spotkaniach celebrowano we wspólnocie obecność Chrystusa, rozważano słowo Boże, składano ofiarę 
chleba i wina. Tak i dziś, każdy kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, uczestniczy w niedzielnym zgromadzeniu 
eucharystycznym. Niedziela jest czasem na spotkanie z Chrystusem. 

 
2. Dlaczego chrześcijanie lekceważą trzecie przykazanie? 

 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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Ułóż plan świętowania niedzieli: 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
 
 
1. Co można zrobić, by niedziela w naszym otoczeniu i w rodzinie była rzeczywiście dniem świętowania? 

 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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Lista świąt nakazanych 

 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok ⇒ (1 stycznia)  
 Objawienie Pańskie ⇒ (6 stycznia)  
 Wniebowstąpienie Pańskie ⇒ w VII Niedzielę Wielkanocy (nie czwartek!) [data → Tabela świąt ruchomych]  
 Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało ⇒ (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) [data → 

Tabela świąt ruchomych]  
 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej ⇒ (15 sierpnia)  
 Wszystkich Świętych ⇒ (1 listopada)  
 Boże Narodzenie ⇒ (25 grudnia)  

 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#1
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#2
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#3
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/modlitwa/rok.html#ruchome
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#4
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/modlitwa/rok.html#ruchome
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/modlitwa/rok.html#ruchome
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#5
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#6
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#7

