
TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE 

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. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy (Wj 20, 8-
10). 

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem 
Syn Człowieczy jest panem szabatu (Mk 2, 27-28). 

I. Dzień szabatu 

Trzecie przykazanie Dekalogu przypomina o świętości szabatu: „Dzień siódmy 
będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu” (Wj 31,15). 

Pismo święte wspomina przy tym o dziele stworzenia: „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, 11). 

II. Dzień Pański 

Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! (Ps 118, 24). 

Dzień Zmartwychwstania: nowe stworzenie 

2174 Jezus zmartwychwstał „pierwszego dnia tygodnia” (Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 
24,1; J 20, I). Jako „dzień pierwszy” dzień Zmartwychwstania Chrystusa 
przypomina o pierwszym stworzeniu. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze 
wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké 
heméra, dies dominica), niedzielą: 

Niedziela - wypełnienie szabatu 

Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w sposób naturalny 
wpisanego w serce człowieka, aby „w sposób zewnętrzny oddawać cześć Bogu 
dla upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego dobrodziejstwa, jakim 
jest dzieło stworzenia świata”. Kult niedzielny wypełnia przepis moralny Starego 
Przymierza, przejmując jego rytm i ducha przez oddawanie co tydzień czci 
Stwórcy i Odkupicielowi Jego ludu. 

W czym wyraża się świętowanie niedzieli 

1. Niedzielna celebracja Eucharystii 



Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia 
Kościoła. „Niedziela, w czasie której jest celebrowane Misterium Paschalne, na 
podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako 
najdawniejszy dzień świąteczny nakazany” (KPK kan. 1246). 

Praktyka zgromadzenia chrześcijańskiego wywodzi się od czasów apostolskich. 
List do Hebrajczyków przypomina: „Nie opuszczajmy naszych wspólnych 
zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem” 
(Hbr 10, 25). 

KKK mówi o świętowaniu niedzieli w swej parafii, jako wspólnocie na wzór 
domu. Dlatego ważne jest, aby być na Mszy św. w swojej parafii jako wspólnocie, 
do której należymy.  

2. Obowiązek świętowania niedzieli 

„W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani 
uczestniczyć we Mszy świętej” (KPK kan. 1247). Dlatego wierni są zobowiązani 
do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni 
dla ważnego powodu (np. choroba) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego 
pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech 
ciężki. 

Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem 
przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i 
Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości. 
Wspólnie świadczą o świętości Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się 
nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego. 

3. Dzień łaski i powstrzymania się od pracy 

Jak Bóg „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2, 
2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia 
Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego 
odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, 
kulturalnemu, społecznemu i religijnemu. 

W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać 
się od wykonywania prac niekoniecznych. 

KKK mówi o dniach świątecznych nakazanych. Są nimi: 

1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
6 stycznia - Trzech Króli / Objawienie Pańskie 



Boże Ciało / Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych 
25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
 
(Opracowano na Podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego) 


