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APOSTOLSKIEGO ŒW. JANA
PAW£A II „DIES DOMINI”

Rozwa¿anie na ten temat rozpoczyna
Papie¿ od stwierdzenia faktu, ¿e wspó³czeœnie
nie we wszystkich krajach niedziela, bêd¹c ze
swej natury dla chrzeœcijan dniem kultu, jest
tak¿e dniem odpoczynku. Przypomina te¿, ¿e
dopiero od edyktu cesarza Konstantyna z 3
lipca 321 roku prawo pañstwowe uzna³o
podzia³ czasu na tygodnie, czyni¹c „dzieñ
s³oñca" dniem odpoczynku. Niezale¿nie od
sytuacji historycznej czy politycznej niedziela
jest dla chrzeœcijanina zawsze dniem
poœwiêconym Panu, który jest Ÿród³em
radoœci, odpoczynku, solidarnoœci i œwiêtoœci.
Radoœæ i œwiêtowanie, przebywanie z
Panem, u³atwia chrzeœcijaninowi fakt, ¿e
niedziela jest równoczeœnie dniem
odpoczynku! Papie¿ stwierdza: „Dla
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chrzeœcijan nie jest to sytuacja
normalna, gdy niedziela, dzieñ œwiêta i
radoœci, nie jest tak¿e dniem
odpoczynku, a w ka¿dym razie trudno im
œwiêtowaæ niedzielê, jeœli nie dysponuj¹
odpowiedni¹ iloœci¹ wolnego czasu" (DD
64).
?
W nauczaniu spo³ecznym
Koœcio³a stwierdza siê wyraŸnie, ¿e
niedziela jako dzieñ odpoczynku jest
wa¿na nie tylko dla chrzeœcijan, ale tak¿e
dla wyznawców innych religii, a nawet
dla niewierz¹cych ¿yj¹cych w krajach o
wielowiekowej tradycji chrzeœcijañskiej.
Niedziela jako dzieñ odpoczynku jest
wa¿na dla wszystkich ludzi, gdy¿:?
?
Wynika to z woli Boga, a tym
samym z natury cz³owieka: „(...)
odpoczynek jest rzecz¹ œwiêt¹, pozwala
bowiem cz³owiekowi wyrwaæ siê z rytmu
ziemskich zajêæ, czasem nazbyt go
poch³aniaj¹cych, i na nowo sobie
uœwiadomiæ, ¿e wszystko jest dzie³em
Bo¿ym. Cz³owiek, obdarzony przez Boga
ogromn¹ w³adz¹ nad stworzeniem,
móg³by zapomnieæ, ¿e Bóg jest stwórc¹,
od którego wszystko zale¿y" (DD 65).
Wspó³czeœnie, kiedy cz³owiek zdaje siê
byæ najwiêkszym zagro¿eniem dla
samego siebie i drugiego cz³owieka, ma
to szczególne znaczenie;
?
Chroni przed wyzyskiem
cz³owieka przez cz³owieka,
traktowaniem cz³owieka jako towaru czy
si³y roboczej; poœród najwa¿niejszych
praw spo³ecznych cz³owieka jest prawo
do pracy, a z nim nierozerwalne i wa¿ne
prawo odpoczynku od niej; w
najwa¿niejszym dokumencie papie¿a
Jana Paw³a II o pracy ludzkiej, encyklice
Laborem exercens, zostaje to
wyraŸnie ukazane na podstawie analizy
Ksiêgi Rodzaju. Opis stworzenia, jaki
znajdujemy ju¿ w pierwszym rozdziale
Ksiêgi Rodzaju, jest równoczeœnie

pierwsz¹ „ewangeli¹ pracy", ukazuje
bowiem, na czym polega jej godnoœæ.
Uczy, ¿e cz³owiek oddaj¹c siê pracy
powinien naœladowaæ Boga- swojego
Stwórcê, gdy¿ nosi w sobie, jako jedyne
ze stworzeñ, pierwiastek podobieñstwa
do Niego. Powinien naœladowaæ Boga
pracuj¹c i odpoczywaj¹c. Uzasadnienie
jest w tym, ¿e Bóg da³ przyk³ad przez
obraz swego stwórczego dzia³ania
ukazuj¹cego jedno i drugie. Bo¿e
dzia³anie w œwiecie trwa nieprzerwanie.
Œwiadcz¹ o tym s³owa Jezusa Chrystusa:
Ojciec mój dzia³a a¿ do tej chwili (...),
dzia³a stwórcz¹ moc¹, podtrzymuj¹c
œwiat w istnieniu, który powo³a³ do bytu
z nicoœci i dzia³a moc¹ zbawcz¹ w sercach
ludzi, których od pocz¹tku przeznaczy³
do odpoczynku (por. Hbr 4,1.9n) w
zjednoczeniu z Sob¹ w „domu Ojca".
St¹d praca ludzka nie tylko domaga siê
odpoczynku co siódmy dzieñ (por. Pwt
5,12n.;Wj 20,8-12), ale co wiêcej nie
mo¿e polegaæ na samej tylko i wy³¹cznie
eksploatacji ludzkich si³ w zewnêtrznym
dzia³aniu- musi zostawiæ przestrzeñ
wewnêtrzn¹, w której cz³owiek, staj¹c siê
coraz bardziej tym, kim z woli Boga
stawaæ siê powinien, przygotowuje siê
do tego odpoczynku, jaki Pan gotuje
swoim s³ugom i przyjacio³om (por. Mt
25,21); (por. Laborem exercens 25).
?
Chroni zwi¹zane z ludzk¹
godnoœci¹ potrzeby religijne, rodzinne,
kulturowe i spo³eczne, trudne do
zaspokojenia, „(...)jeœli nie jest
zagwarantowany przynajmniej jeden
dzieñ w tygodniu daj¹cy wszystkim
mo¿liwoœæ wspólnego odpoczynku i
œwiêtowania" (DD 66).
?
„(...) pozwala sprowadziæ
do w³aœciwych proporcji codzienne
troski i zajêcia", gdy¿ zbyt czêsto
wartoœci duchowe ustêpuj¹ miejsca
rzeczom materialnym (DD 67).
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?
U³atwia poznanie
prawdziwej wartoœci osób, wœród których
¿yjemy- „odzyskuj¹ one prawdziwe
oblicze, gdy siê z nimi spotykamy i
nawi¹zujemy spokojn¹ rozmowê" (DD
67).
?
Umo¿liwia na nowo odkrycie i
zachwycenie siê g³êboko piêknem
przyrody, która zawsze prowadzi do
swego Stwórcy.
?
Niedziela jest dniem, w którym
cz³owiek zachowuje pokój z Bogiem, z
samym sob¹ i bliŸnimi (DD 67).

Z tych prawd mo¿na, a nawet
powinno siê wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce
wnioski, bêd¹ce zobowi¹zaniami
dla wszystkich chrzeœcijan:
?
Odpoczynek niedzielny u³atwia radoœæ
przebywania z Panem, nape³nia siê jego
œwiêtoœci¹, a wiêc umo¿liwia
œwiêtowanie.
?
Chrzeœcijanie winni korzystaæ ze
swojego przyrodzonego prawa do
odpoczynku i zaspokajaæ swoje potrzeby
rodzinne, kulturowe i spo³eczne, „³¹cz¹c
to z indywidualnymi i wspólnotowymi
formami prze¿ywania wiary, która
objawia siê w obchodzeniu i œwiêtowaniu
dnia Pañskiego" (DD 67). S¹ te¿ „(...) w
sumieniu obowi¹zani do takiego
zaplanowania odpoczynku niedzielnego,
aby mogli uczestniczyæ w Eucharystii
powstrzymuj¹c siê od pracy i zajêæ nie
licuj¹cych z nakazem œwiêtowania dnia
Pañskiego, który winien przynosiæ
szczególn¹ radoœæ i pozwalaæ na
nieodzowny wypoczynek ducha i cia³a"
(DD 67)
?
„Winni (oni) do³o¿yæ starañ, aby tak¿e
w szczególnych okolicznoœciach naszej
epoki prawodawstwo cywilne bra³o pod
uwagê ich obowi¹zek œwiêtowania
niedzieli" (DD 67).
?
Wypoczynek ma byæ „(...) Ÿród³em
duchowego wzbogacenia, zapewniaæ
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wiêksz¹ wolnoœæ, umo¿liwiaæ
kontemplacjê i sprzyjaæ braterskiej
wspólnocie", zyskuj¹c w ten sposób
wymiar „proroczy", potwierdzaj¹cy „(...)
nie tylko absolutny prymat Boga, ale tak¿e
prymat godnoœci cz³owieka nad
wymogami ekonomii, a ponadto
zapowiada w pewien sposób nadejœcie
„nowego nieba" i „nowej ziemi", gdzie
cz³owiek zostanie ostatecznie i ca³kowicie
wyzwolony z niewoli swoich potrzeb" (DD
68).
?
Dziêki umieszczeniu w centrum
œwiêtowania i odpoczynku Eucharystiiuobecnienia najwiêkszej mi³oœci Boga do
ludzi, która uzdalnia i zobowi¹zuje do
przekazania tej mi³oœci i solidarnoœci
braciom, niedziela jest „szko³¹ mi³oœci,
sprawiedliwoœci i pokoju" (DD 73).
?
Odpoczynek powi¹zany z
odnowieniem i pog³êbieniem relacji z
Bogiem (przez Chrystusa w Duchu
Œwiêtym zw³aszcza w Eucharystii ) oraz
relacji z ludŸmi sprawia, ¿e „(...) dzieñ
Pañski staje siê (...) w sensie najbardziej
autentycznym, tak¿e dniem cz³owieka"
(DD 68).
?
?
Niedziela rozpatrywana jako dzieñ

cz³owieka, œwiêtowania cz³owieczeñstwa,
bycia cz³owiekiem stworzonym i
zbawionym przez Boga ma swoje centrum
w Eucharystii. Wszystkie elementy
(radoœæ, zbawienie, odpoczynek,
solidarnoœæ) maj¹ zwi¹zek z Eucharysti¹.
Niedziela jest dniem cz³owieka równie¿ w
tym aspekcie, ¿e uzdalnia i zobowi¹zuje
do mi³oœci i solidarnoœci miêdzyludzkiej.
Œwiêtowanie niedzieli, stoj¹c na stra¿y
godnoœci ¿ycia cz³owieka, jest te¿ wa¿nym
czynnikiem budowania nowej kultury
¿ycia ludzkiego.

www.swjozef.szczecin.pl
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OG£OSZENIA
DUSZPASTERSKIE

?

?
W poniedzia³ek

– wspomnienie œw.
Tymoteusza i Tytusa bp.
?
We wtorek - wspomnienie b³. Jerzego
Matulewicza bp, po Mszy œwiêtej
wieczornej nabo¿eñstwo do œw. Józefa.
?
W œrodê – wspomnienie œw. Tomasza z
Akwinu, nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 18:00.
?
W czwartek adoracja przeb³agalna od
22:00 w kaplicy na plebanii.
?
Piatkow¹ wieczorn¹ Mszê Œw.
rozpoczynamy Koronk¹ do Mi³osierdzia
Bo¿ego.
?
W sobotê – wspomnienie œw. Jana
Bosko, dziêkuj¹c za przygotowanie naszej
œwiatyni do niedzielnych eucharystii,
zwracamy siê z proœb¹ o dalsz¹ pomoc w
sprz¹taniu koœcio³a i terenu wokó³
œwiatyni, w ka¿d¹ sobotê po Mszy œw.
porannej.
?
Dzieciom i m³odzie¿y spêdzaj¹cym
ferie zimowe - ¿yczymy owocnego
odpoczynku, solenizantom zaœ i
jubilatom rozpoczêtego tygodnia,
sk³adamy ¿yczenia wszelkich ³ask Bo¿ych
i nieustannej opieki Œwiêtego Józefa Opiekuna naszego sanktuarium.

Jezusowi Chrystusowi Królowi;13.00 +
Kazimierz Frej; 14.00 dziêkczynna w 25 r.
œlubu Krzysztofa i Renaty; 18.00 o pokój w
œwiecie, kraju i w rodzinach; 19.00 … ;
26.01.2015. PONIEDZIA£EK ;
7.00 + Henryk Szulc 1,5 roku po œmierci;
18.00 + Irena Bogucka
27.01.2015. WTOREK;
7.00 … ; 18.00 Msza za Ojczyznê;
28.01.2015. ŒRODA;
7.00 …; 18.00 + W³adys³awa /3/,Kazimierz,
Edward, Helena, Ryszard;
29.01.2015. CZWARTEK;
7.00 …; 18.00 + Stanis³aw Burdasz /11/ i ++
z rodz;
30.01.2015. PI¥TEK;
7.00 … ; 18.00 – 20 r. urodzin Ewy o
potrzebne ³aski i zaliczenie roku;

31.01.2015. SOBOTA;
7.00 - + W³adys³awa Trojanowska /2/; 18.00 Ryszard Byzdra, Felicja, W³adys³aw, ++ z rod

01.02.2015. NIEDZIELA ;
7.00 o Bo¿e b³og. dla ks. Proboszcza i
wszystkich ksiê¿y pracuj¹cych w naszej
INTENCJE MSZALNE
parafii; 8.30 + Ryszard Sturmer /4/; 10.00 o
25.01.2015. NIEDZIELA ;
zdrowie, Bo¿e b³og; opiekê matki Bo¿ej i
7.00 + Kazimierz Kowalczyk /17/, Helena Œw. Józefa dla Alicji; 11.30 ++ Euzebia i
Czarnecka /11/; 8.30 - w int. dzieci o wiarê, Stefan Parol;13.00 + Stefan /22/, ++
nadziejê i mi³oœæ; 10.00 - ++ Stanis³awa Magdalena, W³adys³aw; 14.00 w 1 r.
Dziemianko /11/, Edward Dziemianko, Weroniki – dziêkczynna za zdrowie, z
++ z rodz. Ko³odziñskich i Dziemianko; proœb¹ o dalsze ³aski dla niej i jej
11. 30 aby Szczecin zosta³ zawierzony rodziców: Magdaleny i Marcina; 18.00 +
Irena Grzeszak w miesi¹c po œmierci, w
00
Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa dniu 59 rocznicy œlubu koœcielnego; 19.
ul. Po³abska 1 | 70115 Szczecin + Lucyna Borowska /3/, + Stanis³awa
tel. (91) 482-30-32; 502-907-075 Siwik /23/, ++ z rodziny;

K O N T O
P A R A F I I : KANCELARIA PON, PT 16:00-18:00
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639 PARAFIALNA
ŒR 11:30-13:30

