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stwa. Czuje się, że to prawdziwie niedziela, dzień Pana nad pana-

mi. 

Zadanie widzialnego gromadzenia się w niedzielę wszystkich 

wiernych wokół Chrystusa  podkreśla szczególną  wspólnotowość 
odprawianej Eucharystii. Chodzi o to,  by zwłaszcza w niedzielę 

raczej ułatwiać niż utrudniać wiernym poczucie bycia wspólnotą 

wiary.  

Pasterskie wskazania 

1. Transmisja Eucharystii ma swoje pastoralne uzasadnie-

nie i wymiar ewangelizacyjny, będąc dla osób „które nie 
mogą udać się do miejsca jej sprawowania” (Dyrektorium 
Episkopatu Polski w sprawie Mszy transmitowanej przez 

telewizję)  Przez  rzeczywiste (nie zaledwie wirtualne) i czynne uczest-
nictwo budujemy żywą więź  z Chrystusem i uczymy się być Jego  
świadkami w swoim otoczeniu. 

2. Tym, którzy nie mogą, z powodu przeszkód [choroba, stan poważne-
go zagrożenia zdrowia], uczestniczyć we Mszy św. w żywej wspólno-

cie ołtarza, starajmy się  zapewnić duchowe uczestnictwo np.. za po-
średnictwem radia, telewizji, internetu. 

3.  Osobom , które  przeżywają  Mszę św.  przed ekranem,  stwórzmy 
w mieszkaniu warunki sprzyjające skupieniu i modlitwie. Wskazane 

jest postawić na stoliku krzyż i zapalić świecę, aby w odpowiednich 
momentach  ukłonić się w stronę krzyża, a nie w stronę ekranu.  

4. Każdy uczestnik Mszy św. niech z potrzeby serca dba o  żywy udział 
w liturgii (śpiew, funkcje liturgiczne, ozdobienie kościoła) - według 

swoich możliwości i zdolności. 

 Wasz proboszcz  
                                                                       

Krupski Młyn 1 maja  2020  - Odpust sw. Józefa  

 

 
 
Dlaczego niedziela? 
Każda niedziela przypomina o tym, że w Pora-
nek Wielkanocny rozpoczął się Dzień, który się 
nigdy nie skończy. Z  tego dnia radował się apo-
stoł Paweł: Oto teraz czas upragniony, oto teraz  
Dzień Zbawienia (2 Kor 6,3). Rozumieli to 
pierwsi chrześcijanie - mówili o sobie z dumą: 
całe życie świętujemy, to znaczy codziennie sta-
ramy się żyć blisko Boga i w wolności od grzechu. Pisarz chrze-
ścijański Orygenes zanotował: Powiedzcie mi wy , którzy tylko w 
dni święte przychodzicie do kościoła: Czy pozostałe dni nie są 
święte Czyż nie są dniami Pana? ( ... ) Ten punkt widzenia  warto 
przypomnieć takim wyznawcom jurydyzmu, którzy  nawet w dru-
gi dzień Wielkanocy czy Bożego Narodzenia  nie pójdą już do 
kościoła, ponieważ prawo  nie  nakłada takiego obowiązku pod 
grzechem. 
 

Niedzielna Msza św. 
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 2177), a za nim Jan Paweł 
II W liście apostolskim na temat świętowania niedzieli przypomi-
na, że niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi 
centrum życia Kościoła. Cała wspólnota wiernych spotyka się 
wtedy z żyjącym Chrystusem, włącza w Jego jedyną Ofiarę oraz 
karmi się Jego Ciałem. ..Toteż Kościół w każdym kolejnym po-
koleniu przywiązuje ogromną wagę do tego, żeby na niedzielną 
Mszę zwołać możliwie wszystkich wiernych.  
Napomnienie w liście do Hebrajczyków: Troszczmy się o siebie 
wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych czynów. Nie 
opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwycza-
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jem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, 
im wyraźniej widzicie, że zbliża się Dzień (10,25). 
Niezmiernie głęboko do wspólnego świętowania Eucharystii za-
chęca ok. 108 r.  św. Ignacy z Antiochii: Niech nikt nie błądzi! 
Kto nie przebywa w pobliżu ołtarza, pozbawia się Chleba żywego. 
Jeśli bowiem modlitwa dwóch osób jak mówi Pan (Mt 18)20)] 
taką moc posiada, o ile większą ma moc modlitwa biskupa razem 
z całym Kościołem! Kto więc nie uczęszcza na wspólne zgroma-
dzenia, unosi się pychą i osądził sam siebie. Napisano bowiem: 
Pysznym się Bóg sprzeciwia (lP 5,5) („List do Efezjan" 5,2n.). 
Mówiąc inaczej, Kościół zgromadzony na Eucharystię jest czymś 
więcej niż sumą poszczególnych chrześcijan. Św. Ignacy nie ma 
wątpliwości, że chrześcijanin, który unika wspólnoty euchary-
stycznej i pozbawia się Chleba żywego, nieuchronnie zmarnieje. 
Innymi słowy; nieprawdziwe byłoby nasze chlubienie się blisko-
ścią Boga, gdybyśmy unikali bliskości z braćmi w wierze. Prze-
cież właśnie we wspólnocie eucharystycznej ujawnia się i kształ-
tuje tożsamość Kościoła jako ludu zgromadzonego wokół Chry-
stusa. Jesteśmy zatem bardzo blisko tej intuicji, którą sformuło-
wał apostoł Paweł: Ponieważ jeden jest chleb, przeto my., liczni, 
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego 
chleba (1 Kor 10,17). 
W innym miejscu swojego ‚„Listu do Efezjan" św. Ignacy zwraca 
uwagę na moc, jaką uzyskuje Kościół dzięki gromadzeniu się na 
wspólną Eucharystię: Starajcie się o to, by się częściej gromadzić 
na Eucharystię Bożą i na modlitwę pochwalną. Gdy się bowiem 
często schodzicie słabną siły szatana i zgubna jego moc kruszy 
się jednością  waszej wiary (13,1). 
 
Datowana jako współczesna Apokalipsie św. Jana „Nauka Dwu-
nastu Apostołów" („Didache") widzi we wspólnym gromadzeniu 
się chrześcijan najlepszy sposób na ochronę wiary wobec naporu 
wzmagających się w czasach ostatecznych sił niezgody i rozpro-
szenia: Często się gromadźcie ażeby ..szukać tego, co potrzebne 
waszym duszom. (16,2).  Inne napomnienie: W dniu Pańskim po-
rzućcie wszystko  i śpieszcie nie zwlekając na swoje zgromadzenie 

3  

bo przez nie oddajecie chwałę Bogu. W przeciwnym razie  czym 
usprawiedliwią się przed Bogiem ci, co nie gromadzą się w dniu 
Pańskim, aby słuchać słowa życia i spożywać ten pokarm, który 
trwa na wieki? (Didache III w.) 
Tym różni się niedzielna Msza św. od Eucharystii odprawia-

nej w dzień powszedni, że są na nią zaproszeni wszyscy bez 

wyjątku wierni. Cytowane wyżej „Didaskalia” nieprzyjście na 

niedzielną Mszę nazywają oddzielaniem od Kościoła i pozbawia-

niem Chrystusa jego członków.  

Coniedzielny udział we Mszy św. - zauważa Jan Paweł II – staje 
się czymś dodatkowo ważnym dzisiaj, w sytuacji społeczeństwa 

znacznie zdechrystianizowanego: Dzisiaj podobnie jak w pierw-

szych wiekach Kościoła w wielu regionach znów powstają sytua-

cje utrudniające licznym chrześcijanom życie zgodne z wiarą. 

Otoczenie jest czasem  otwarcie nieprzyjazne, a częściej jeszcze 

obojętne i głuche na orędzie Ewangelii. Człowiek wierzący, jeśli 

nie chce ulec naciskowi środowiska, musi znajdować oparcie w 
chrześcijańskiej  wspólnocie. Jest zatem konieczne, aby sobie 

uświadomił jak kluczowe znaczenie dla jego życia wiary ma zgro-

madzenie niedzie1ne podczas którego razem z braćmi świętuje 

Paschę Chrystusa w sakramencie Nowego Przymierza (DD nr 48)

… 

Radosna wspólnota  z Bogiem  i współbraćmi w Chrystusie. 

Z listu prymasa Wyszyńskiego: Jeśli to możliwe, bierzmy chętnie 

udział w głównym nabożeństwie.  Suma powinna nas pociągać 

przedziwnym swoim czarem  i głębią swego znaczenia. Kościół 

wypełniony po brzegi! Oto dzieci przyszły do domu Ojca i jak łan 

pszeniczny chylą się przed Jego majestatem.. Brzmi pieśń błagal-
na, huczą organy,  a jeśli jeszcze na słowa kapłana cały kościół 

odpowiada równym, pięknym śpiewem, to serce rzeczywiście pod-

dać się musi  nieprzepartemu urokowi tego głównego nabożeń-


