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Dlaczego niedziela? Dzien ́ s ́wie ̨ty – inny niz ̇ pozostałe dni tygodnia.  

– Na każdej Mszy roratniej Pan Jezus JEST z nami, ale JEST tak samo i w 

Paryz ̇u, i w Berlinie, i w Egipcie. Zawsze JEST zẏwy i prawdziwy. To CUD NAD 

CUDAMI, który podczas tegorocznych spotkan ́ roratnich chcemy poznac ́ jeszcze 

lepiej.  

Spróbujemy dziś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego W NIEDZIELĘ mamy 

chodzic ́ do kościoła.  

Kiedys ́ do redakcji „Małego Gościa” napisały Marta i Zuzia. Dziewczyny 

zastanawiały sie ̨ nad bardzo waz ̇nym pytaniem: Ska ̨d sie ̨ to wzie ̨ło, z ̇e 

sẃie ̨tujemy w niedziele ̨?  

No włas ́nie, ska ̨d sie ̨ to wzie ̨ło?  

Musimy zacza ̨c ́ od pocza ̨tku, czyli od stworzenia sẃiata. W pierwszej ksie ̨dze 

Starego Testamentu, czyli w Ksie ̨dze Rodzaju, jest opis stworzenia sẃiata. 

Bardzo ciekawy. Autor biblijny opowiada nie tylko o tym, jak Bóg stwarzał 

sẃiat, ale równiez ̇, jak długo to trwało.  

– Co mówi Pismo Sẃięte o stworzeniu świata; jak długo Bóg stwarzał sẃiat?  

– Autor biblijny mówi, z ̇e Bóg siódmego dnia odpoczywał. Nie nalezẏ tego 

rozumieć dosłownie, bo Bóg przeciez ̇ nie musi odpoczywać. Chodzi o to, z ̇e 

człowiek co szes ́ć dni powinien odpocza ̨c ́. W siódmym dniu ma odłozẏć swoja ̨ 

prace ̨ i oddac ́ Bogu chwałe ̨. Tego dnia powinien sie ̨ modlić i dziękować Bogu za 

wszystko, co od Niego otrzymuje. Jednym słowem powinien sẃie ̨tować. Zreszta ̨ 

potwierdził to Pan Bóg w przykazaniach, które przekazał ludziom przez 

Mojz ̇esza – w Dekalogu: „Pamie ̨taj, abys ́ dzień sẃięty sẃięcił”.  

Dla Izraelitów siódmym dniem tygodnia był szabat, czyli sobota. To dlaczego dla 

nas, chrzes ́cijan, świe ̨tym dniem jest niedziela, czyli pierwszy dzień tygodnia?  



Dlatego, z ̇e w pierwszy dzien ́ tygodnia, czyli w niedziele ̨, Pan Jezus powstał z 

grobu. W niedzielny poranek zmartwychwstał. Dał w ten sposób znak, z ̇e 

kiedys ́, chociaz ̇ tez ̇ umrzemy, be ̨dziemy zẏc ́ wiecznie w niebie. Nie było i nie ma 

w historii waz ̇niejszego wydarzenia. Dlatego dla uczniów Chrystusa, dla 

chrzes ́cijan, to najwaz ̇niejszy dzien ́ w tygodniu. W niedziele ̨ równiez ̇ Jezus 

Zmartwychwstały ukazał sie ̨ apostołom zebranym w Wieczerniku. Dlatego 

chrzes ́cijanie jakby „przenies ́li” szabat na niedziele ̨, na pierwszy dzien ́ tygodnia. 

Dlatego w niedziele ̨ idziemy do kościoła, do naszego parafialnego wieczernika, 

na spotkanie z zẏjącym Panem Jezusem. Wspominamy zmartwychwstanie 

Jezusa i dzie ̨kujemy Panu Bogu za wszystko, co dla nas zrobił. Niedziela jest po 

to, by przypomnieć sobie, z ̇e Pan Bóg JEST. Cały tydzien ́ biegamy, pracu- jemy, 

uczymy sie ̨, czasem mamy juz ̇ dos ́ć i dzie ̨kujemy Bogu, z ̇e jest niedziela, z ̇e po 

szes ́ciu dniach moz ̇emy wreszcie odpocza ̨ć, nabrac ́ sił do codziennych 

obowia ̨zków. W niedzielę sẃie ̨tujemy. Co siedem dni mamy sẃie ̨to! Mamy wtedy 

czas dla Pana Boga i wie ̨cej czasu dla siebie nawzajem. Rodzice nie ida ̨ do 

pracy, dzieci do szkoły ani do przedszkola. Mamy czas. Razem w rodzinie 

moz ̇emy zjes ́ć obiad, mamy wie ̨cej czasu, by ze soba ̨ porozmawiać, posłuchac ́ 

siebie nawzajem, nacieszyc ́ sie ̨ soba ̨, pójs ́ć na spacer czy odwiedzic ́ babcie ̨ i 

dziadka. Ale najlepszy czas z niedzieli dajemy Panu Bogu. Msza Sẃięta jest 

najważniejszym punktem kaz ̇dej niedzieli. Bo jeśli kocham, to z ukochana ̨ 

osoba ̨ chce ̨ sie ̨ zobaczyć, chce ̨ ją spotkać.  

Jes ́li Pana Boga kocham, to chce ̨ Go spotkac ́ jak najpre ̨dzej. A jes ́li ktos ́ nie 

chce chodzic ́ w niedzielę do kos ́cioła na Msze ̨ św., to nie moz ̇e mówić, że kocha 

Boga. Kto w niedziele ̨ z własnej winy (bo mu sie ̨ nie chciało, bo padał deszcz, bo 

za długo siedział przed komputerem, bo zaspał) nie pójdzie do kościoła, ma 

grzech cie ̨z ̇ki. Kto w niedzielę opuszcza Msze ̨ sẃ., zachowuje sie ̨ tak, jakby Panu 

Jezusowi chciał powiedziec ́: „Nie potrzebuje ̨ Ciebie, Panie Jezu. Nie mam dla 

Ciebie czasu, mam waz ̇niejsze sprawy na głowie”. Człowiekowi wydaje sie ̨, z ̇e 

sam sobie wystarczy, z ̇e sam sobie poradzi. Takie zachowanie, kiedy człowiek 

rezygnuje z Jego łaski, z Jego pomocy, bardzo boli Zbawiciela. Pamie ̨tajcie 

zawsze, przez całe życie, z ̇e niedziela to dla chrzes ́cijan dzień sẃięty. Co 

niedziele ̨ Pan Bóg zaprasza nas na spotkanie! Co niedziele ̨ idziemy do kos ́cioła 

na Msze ̨ Sẃięta ̨. Chcemy znalez ́ć sie ̨ blisko Pana Jezusa, bo chcemy stawać sie ̨ 

dobrymi ludz ́mi.  



Jutro opowiemy sobie o chłopcu, który nie wyobraz ̇ał sobie niedzieli bez Mszy 

Sẃiętej. 

Odpowiedz sobie na pytania: 

1. Dlaczego niedziela dla chrzes ́cijan jest dniem świe ̨tym?   

2. W którym przykazaniu Bóg mówi, z ̇e nalezẏ czcić dzien ́ święty?  

3. Jak brzmi przykazanie kos ́cielne, które mówi o obowia ̨zku uczestniczenia we 

Mszy Sẃie ̨tej w niedziele? 


