
Trzeba odróżnić przykazania Boże (Dekalog), które są z ustanowienia 
Bożego, niezmienne i obowiązują powszechnie, od przykazań ko-
ścielnych, które są z ustanowienia ludzkiego. Formułuje je Urząd Nauczy-
cielski Kościoła, podlegają one zmianom i mogą brzmieć nieco inaczej 
w różnych częściach świata. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, 
że przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które 
jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc. Kościół przez 
sformułowanie przykazań kościelnych pokazuje pewne „niezbędne mini-
mum” praktyk religijnych katolika.  Przez przykazania kościelne należy 
rozumieć pewne nakazy Kościoła, które określają religijno-moralne zobo-
wiązania chrześcijan. W Katechizmie znajdujemy pouczenie, że charakter 
obowiązujący tych przykazań jest potrzebny w tym celu, abyśmy mieli  za-
gwarantowane minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego we wzrasta-
niu miłości Boga i bliźniego.   

Uczęszczanie na niedzielną, bądź 
świąteczną Eucharystię dla wielu 
wydaje się oczywiste. Dzieje się tak 
od czasów apostolskich, bowiem 
wówczas datuje swoje początki prak-
tyka niedzielnych zgromadzeń. 
W tamtych czasach nie trzeba było 
zobowiązywać chrześcijan do udziału 
w „łamaniu chleba”, ponieważ Eu-
charystia stanowiła dar i przywilej 
wynikający z żywej wiary. Z biegiem 
lat zmiany zachodzące w Kościele 
wymusiły kształtowanie się prawo-
dawstwa w kierunku określania obo-
wiązku udziału w Eucharystii. Zapo-
minamy również o tym, jak wiele ko-
rzystamy na jednoczeniu się 
z Chrystusem podczas Komunii św. 
My przynosimy: słabości, grzechy, 
dobre chęci, serce, niedoskonałą 
miłość. Natomiast Jezus oczyszcza 
nas z popełnionych grzechów, umac-
nia i ożywia miłość, która słabnie 

w codziennym życiu. Właściwie tylko 
dzięki Jego interwencji możemy zwy-
ciężać swoje słabości oraz ufnie pa-
trzeć w przyszłość. 
Msza Święta przez miłość, zachowu-
je nas od przyszłych grzechów 
śmiertelnych. Nie są to żadne „czary 
mary”, po prostu dzięki temu trudniej 
jest człowiekowi, przez grzech śmier-
telny, zerwać więź z Jezusem. Chry-
stus to zagwarantował „Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we 
Mnie a Ja w nim”(J 6,56). 
Nie zawsze można uczestniczyć 
w niedzielnej Mszy św. Katechizm 
Kościoła Katolickiego podaje warunki 
usprawiedliwiające m.in. choroba, 
czy opieka nad bliźnim (KKK 2181; 
KPK 1245). Trzeba wtedy jednak 
zastąpić Mszę św. modlitwą oraz 
wskazane jest przyjąć Komunię du-
chowo, zapraszając Jezusa do swe-
go serca. 



• uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); 

• uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); 

• uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); 

• uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); 

• uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) 

• uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada). 

Niedziela to czas na odpoczynek i spędzenie czasu wolnego, poświęcając się życiu 
rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu.  Pomóżmy sobie w przeżywa-
niu tego dnia. Niech dzień ten różni się od innych dni tygodnia. Zostawmy pranie w 
tym dniu, porządki w domu zróbmy w sobotę, przerwijmy remont w domu, zostaw-
my odkurzanie, robienie zakupów. Zatrzymajmy się na chwilę, zwolnijmy tempo.  
W niedzielę ubierzmy się odświętnie, a już na pewno idąc na Mszę św. do kościoła. 

Pomaga to w przeżywaniu tego dnia! Pokazuje jego odmienność, doniosłość!     
Niech niedziela stanie się dla nas duszą tygodnia!  

Niech właściwie przeżywana przyniesie nam siłę w naszej codzienności! 

Druga część tego przykazania mówi o 
powstrzymaniu się od prac niekoniecz-
nych. Chodzi tu oczywiście o dobrowolną 
pracę zarobkową i taką, która utrudnia od-
dawanie czci Bogu i przeżywanie radości 
świętowania. Np. ktoś jest właścicielem 
sklepu i handluje w niedzielę. Dorabia się 
więc na dniu Pańskim, a i zatrudniając in-
nych, uniemożliwia im świętowanie dnia 
świętego. Podobnie robienie prania w dzień 
święty, porządków w domu, remontu, od-
kurzania, zakupów… czy to jest świętowa-
nie dnia świętego? Katolik idący po Mszy 

niedzielnej do marketu jest antyświadec-
twem i gorszycielem! W ten sposób przy-
czynia się pośrednio do tego, że biznes w 
niedzielę się opłaca! Ktoś musi pracować 
godzinami w sklepie, bym mógł zrobić so-
bie zakupy w niedzielę. Postawmy się w 
sytuacji katolika, który zmuszony jest spę-
dzić na kasie w markecie kilka lub kilkana-
ście godzin w niedzielę! Każdy ma prawo 
do odpoczynku i uświęcenia dnia święte-
go! Niedziela jest dniem Pańskim – dniem 
poświęconym Bogu! 

Nie mamy obowiązku oglądania transmisji w telewizji, choć może 
być to bardzo pomocne. Rodzina, która jest na wakacjach i nie ma 
możliwości znalezienia kościoła winna zastąpić Mszę św. jakąś 
wspólną modlitwą lub wspólnym czytaniem Pisma św. (najlepiej 
czytań danej liturgii, które łatwo znaleźć w Internecie). Po opusz-
czonej Mszy św. bez naszej winy możemy iść do Komunii św.   


