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Religia klasa VI-VII 

Temat: Niedziela – czas na refleksję. 

Niedziela to najstarszy i pierwszy dzieo świąteczny chrześcijan, który wywodzi się od  
 dnia zmartwychwstania Jezusa. Świętowano ją już w pierwszych wiekach chrześcijaostwa. 
 
Niedziela wyróżnia się spośród pozostałych dni. Jest to widoczne w różnych językach nawet w samej 

nazwie tego dnia. Angielskie słowo Sunday *czyt. sandej+ znaczy dosłownie „dzieo słooca”. Dzieo ten 

„oświeca nam Słooce – Chrystus, wschodzące Słooce sprawiedliwości”. W języku rosyjskim niedziela 

to воськресене *czyt. waskriesjenje+, co oznacza „zmartwychwstanie”. Łacioskie dies Domini znaczy 

„dzieo Paoski”. Polskie słowo „niedziela”, które znaczy „nie działad”, czyli nie pracowad, wskazuje na 

to, że dzieo ten jest czasem odpoczynku. 

Dla chrześcijan niedziela, stała się dniem świętym, ponieważ:  

• W tym dniu zmartwychwstał Chrystus.  

• Zmartwychwstały ukazywał się uczniom w niedzielę.  

• W niedzielę nastąpiło zesłanie Ducha Świętego.  

• Niedziela to dzieo nowego stworzenia.  

Jezus wstał z grobu. „On pociąga nas wszystkich za sobą do nowego życia zmartwychwstania i 

zwycięża wszelkie ciemności. On jest nowym dniem Boga, dla nas wszystkich”. 

Trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzieo święty święcił”, przypomina, że niedziela to dzieo, w 

którym możemy przebywad z Bogiem dłużej niż w pozostałe dni tygodnia. Mamy nawet obowiązek 

świętowania dnia Paoskiego. O tym wspomina pierwsze przykazanie kościelne: „W niedziele i święta 

uczestniczyd we Mszy Świętej i powstrzymywad się od prac niekoniecznych”. Istnieją „prace 

konieczne”, takie jak np.: praca lekarza, kierowcy autobusu, strażaka, policjanta, pracownika 

nadzorującego sied energetyczną, rolnika oporządzającego zwierzęta w gospodarstwie. Może się 

przydarzyd, że i my w niedzielę będziemy zmuszeni wykonad jakąś pracę, ale nie może ona stad się 

stałym elementem naszego przeżywania dnia  

 Paoskiego. W niedzielę chrześcijanin powinien poświęcid czas swojej rodzinie i bliskim. Każda 

niedziela powinna byd przygotowana i przeżywana inaczej niż dzieo powszedni. Ważne jest jej 

wcześniejsze zaplanowanie, założenie odświętnego stroju (szczególnie do kościoła), spędzanie czasu z 

rodziną, wspólny posiłek, aktywny wypoczynek, rozmowa, modlitwa. 

Po analizie tekstu z podręcznika wykonaj polecenia w zeszycie dwiczeo a stronie 78 i 79.  

 

 


