
23. Pamiętaj abyś dzień święty święcił 
 

Wprowadzenie 

Już z pierwszych kart Pisma Świętego dowiadujemy się, że 

Pan Bóg podzielił czas na siedmiodniowe tygodnie, w których 

jeden dzień powinien być szczególnie poświęcony dla Niego. W 

tym celu dał Izraelitom ważne przykazanie. Żydzi przestrzegali 

prawa szabatu (siódmego dnia) niezwykle rygorystycznie. 

Chrześcijanie nie świętują już szabatu (w sobotę), ale niedzielę, 

dlaczego? Chrześcijanie swój dzień święty obchodzą w niedzielę. 

W tym dniu dokonały się bowiem najważniejsze wydarzenia 

historii zbawienia. Jezus Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, a 

50 dni później, w ten sam dzień tygodnia, zesłał na apostołów Ducha Świętego. Każda niedziela jest dla 

chrześcijan przede wszystkim wspomnieniem tamtych wydarzeń. 

 

 

Zadanie – Uzupełnij dane w kalendarzu świąt obchodzonych w inne dni niż niedziela. 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Zadanie:  

 
https://learninga

pps.org/view27

18215 

 

Obejrzyj:  

 
https://prezi.com/

pi7dsnzqf-oe/iii-

przykazanie/ 

Zadanie:  

 
https://wordwall

.net/resource/55

36189 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view2718215
https://learningapps.org/view2718215
https://learningapps.org/view2718215
https://learningapps.org/view11422057
https://prezi.com/pi7dsnzqf-oe/iii-przykazanie/
https://prezi.com/pi7dsnzqf-oe/iii-przykazanie/
https://prezi.com/pi7dsnzqf-oe/iii-przykazanie/
https://www.youtube.com/embed/7QaE1iJ625w?feature=oembed
https://wordwall.net/resource/5536189
https://wordwall.net/resource/5536189
https://wordwall.net/resource/5536189


Eucharystia w centrum chrześcijańskiej niedzieli 

Dla wszystkich chrześcijan niedziela jest nie tylko dniem odpoczynku, ale przede wszystkim dniem 

spotkania z Bogiem. W tym dniu biorą oni udział we Mszy Świętej, słuchając słowa Bożego i przyjmując 

Chrystusa w Komunii Świętej. Z aktywnego udziału w liturgii chrześcijanie czerpią siły na cały następny tydzień 

pracy i nauki, życia rodzinnego i zawodowego. 

Osobom, które nie mogą 

uczestniczyć we Mszy Świętej w 

niedzielę, Kościół przypomina, że mogą 

wypełnić obowiązek spotkania z Panem 

na Eucharystii w sobotę wieczorem. 

Osoby chore, które nie są w stanie 

osobiście wziąć udziału we Mszy Świętej 

w kościele, mogą obejrzeć jej transmisję 

w telewizji lub wysłuchać przez radio. Ci, 

którzy dobrowolnie i świadomie 

lekceważą udział w Eucharystii, 

popełniają grzech śmiertelny, zrywając 

więź z Bogiem. 

 

Niedziela dniem odpoczynku i świętem rodziny 

Niedziela jest także dniem, w którym chrześcijanie odpoczywają od pracy i nauki oraz wzmacniają 

rodzinne i przyjacielskie więzi. Wspólnie spędzają czas w rodzinie lub ze znajomymi. Można go przeznaczyć na 

przykład na wspólne rozmowy, zabawy czy wycieczki. Są co prawda osoby, które, dla dobra wspólnego, pracują 

także w niedzielę. Należą do nich m.in. lekarze, strażacy i policjanci. Nie ma jednak powodu, żeby bez ważnej 

przyczyny w tym dniu robić zakupy czy pracować. 

 

Modlitwa 

Chwalcie, słudzy Pańscy, 

chwalcie imię Pana: 

Niech imię Pańskie będzie 

błogosławione 

odtąd i aż na wieki! 

Od wschodu słońca aż po zachód jego 

niech imię Pańskie będzie pochwalone! 

(Ps 113, 1–3) 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła grafik:  

https://pixabay.com/pl/photos/pasja-krzy%C5%BC-wielki-pi%C4%85tek-3111247/ 

https://image.slidesharecdn.com/iprzykazaniesh-151125101626-lva1-app6892/95/10-przykaza-boych-10-638.jpg?cb=1448446681  

Zapamiętaj!!! 

Trzecie przykazanie Dekalogu brzmi: „Pamiętaj, aby dzień 

święty święcić”. Oznacza to, aby poświęcić czas dla Boga. Dla 

katolików dniami świętymi są wszystkie niedziele roku, ale także 

ważne uroczystości kościelne. Każdy uczeń Jezusa, oprócz 

niedziel, jest zobowiązany do udziału we Mszy Świętej w 

następujące dni, które są także dniami wolnymi od pracy i nauki: 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 

Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – 6 stycznia 

Wniebowstąpienie Pańskie – VII Niedziela Wielkanocna 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czwartek po 

Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) Wniebowzięcie 

Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia Uroczystość Wszystkich 

Świętych – 1 listopada Boże Narodzenie – 25 grudnia 

https://www.youtube.com/embed/srwaBH56jC8?feature=oembed

