
Radom, 12 grudnia 2013 



Sens przykazań kościelnych 
 

 2041 Przykazania kościelne odnoszą się do życia 
moralnego, które jest związane z życiem 
liturgicznym i czerpie z niego moc.  

 Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych 
ogłoszonych przez władzę pasterską ma na celu 
zagwarantowanie wiernym niezbędnego 
minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego 
we wzrastaniu miłości Boga i bliźniego 

 



Historia przykazań kościelnych 
 świętowanie dni świętych; 
 zachowanie postów w dni nakazane przez Kościół, takie jak we 

wszystkie dni Wielkiego Postu;  
 powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych we wszystkie 

piątki; 
 wysłuchanie Mszy św. w niedzielę i święta; 
 spowiadanie się przynajmniej raz w roku; 
 przyjmowanie Komunii Świętej przynajmniej raz w roku, w dniu 

Wielkanocy i na czczo; 
 płacenie (Kościołowi) dziesięciny; 
 powstrzymywanie się od wszystkich aktów, które są zakazane 

przez ekskomunikę latae sententiae; 
 unikanie ekskomunikowanych w czasie spełniania obowiązków 

religijnych, a także w innych okolicznościach, w tym w rozmowach 
i przy stole; 

 nie uczestniczenie we Mszy św. i kulcie Bożym sprawowanym 
przez duchownych żyjących w publicznym konkubinacie. 
 



Historia przykazań kościelnych 

ustanowione przez Kościół dni święte 
święcić;  

w niedzielę i święta we Mszy św. nabożnie 
uczestniczyć;  

posty nakazane zachowywać;  

przynajmniej raz w roku spowiadać się i 
w czasie wielkanocnym komunię święta 
przyjmować;  

w czasach zakazanych zabaw hucznych nie 
urządzać. 



PRZYKAZANIA KOŚCIELNE DZISIAJ 
 W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy 

świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

 uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); 

 uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); 

 uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); 

 uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 
Ciało); 

 uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 
sierpnia) 

 uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada). 

 



PRZYKAZANIA KOŚCIELNE DZISIAJ 
 W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy 

świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

 Niepokalane Poczęcie;  

 świętego Józefa;  

 świętych Apostołów Piotra i Pawła;,  

 Matki Bożej Gromnicznej;  

 Poniedziałek Wielkanocny;  

 święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 
(poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego);  

 świętego Szczepana –  

 



PRZYKAZANIA KOŚCIELNE DZISIAJ 
 W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we 

Mszy świętej i powstrzymać się od prac 
niekoniecznych. 

 „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane 
wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac 
lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci 
należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi 
Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i 
koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i 
fizycznemu” (2185) 

 



PRZYKAZANIA KOŚCIELNE DZISIAJ 
 W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we 

Mszy świętej i powstrzymać się od prac 
niekoniecznych. 

 „Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne 
stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia 
nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni 
jednak czuwać, by uzasadnione powody nie 
doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci 
Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia. (2185) 

 



PRZYKAZANIA KOŚCIELNE DZISIAJ 
„Przynajmniej raz w roku, w okresie 

wielkanocnym przyjąć Komunię 
Świętą.”  

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty 
Kościoła”  

„Zachowywać nakazane posty 
i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, a w okresach pokuty 
powstrzymać się od udziału 
w zabawach.”  
 



IV przykazanie 
 Komunikat z 362. Zebrania Plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski, (Wieliczka – 
Kraków, 23.06.2013 r.): 

 W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: 
"Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty 
powstrzymywać się od udziału w zabawach" przyjęto 
nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty 
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie 
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału 
w zabawach".  



IV przykazanie 
Komunikat z 362. Zebrania Plenarnego Konferencji 
Episkopatu Polski, (Wieliczka – Kraków, 23.06.2013 r.): 

 Oznacza to, że okres formalnego zakazu zabaw został 
ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak 
w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako 
dnia pokutnego, w którym katolicy powinni “modlić się, 
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty 
umartwienia siebie  przez wierniejsze wypełnianie własnych 
obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” 
(por. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające 
wtedy uroczystości. Jeśli więc w piątek katolik chciałby 
odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania 
tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę 



Evangelii gaudium  
 43. W swoim nieustannym rozeznawaniu Kościół może 

także dojść do uznania swoich zwyczajów niezwiązanych 
bezpośrednio z rdzeniem Ewangelii – niektóre z nich są 
bardzo zakorzenione na przestrzeni historii – które 
dzisiaj nie są już interpretowane w taki sam sposób i 
których przesłanie zwykle nie jest właściwie odbierane. 
Mogę one być piękne, ale dzisiaj nie oddają tej samej 
posługi w dziele przekazu Ewangelii. Nie bójmy się 
dokonać ich przeglądu. Podobnie istnieją normy lub 
przykazania kościelne, które mogły być bardzo skuteczne 
w innych epokach, ale które nie mają już tej samej siły 
wychowawczej jako kanały życia.     

 



Sens pokuty 
 „Wszyscy wierni, każdy na swój sposób obowiązani są na 

podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak 
wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli 
się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które 
wierni powinni modlić się w sposób szczególny, 
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować 
akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie 
własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachować post 
i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami 
zamieszczonych poniżej kanonów” (kan. 1249) 



Sens postu 
 2043 Czwarte przykazanie kościelne ("W dni 

pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są 
zobowiązani powstrzymać się od spożywania 
mięsa i zachować post") zabezpiecza okresy 
ascezy i pokuty, przygotowujące nas do 
uroczystości liturgicznych. Usposabiają nas 
one do zdobycia panowania nad popędami i 
do wolności serca  
 



Sens postu 
 Możemy sobie zadać pytanie, jaką wartość i jaki sens 

ma dla nas, chrześcijan, rezygnacja z czegoś, co samo 
w sobie jest dobre i pozwala nam żyć. Pismo Święte i 
cała chrześcijańska tradycja uczą, że post pomaga 
unikać grzechu i tego wszystkiego, co do niego 
prowadzi. Zważywszy na to, że wszyscy jesteśmy 
obciążeni grzechem i jego konsekwencjami, post jest 
nam dany jako środek pozwalający odnowić 
przyjaźń z Bogiem. 



Sens postu 
 Tak uczynił Ezdrasz przed powrotem do Ziemi 

Obiecanej z wygnania, zachęcając zgromadzony lud do 
postu, “byśmy się umartwili – mówi - przed Bogiem 
naszym” (Ezd 8, 21). Wszechmocny wysłuchał ich 
modlitwy oraz zapewnił swoją przychylność i opiekę.  

 Podobnie zachowali się mieszkańcy Niniwy, którzy 
posłuchali Jonaszowego wezwania do pokuty i na znak 
szczerości ogłosili post, mówiąc: “Kto wie, może się 
odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego 
gniewu, a nie zginiemy?” (Jon 3, 9). Również wtedy Bóg 
wejrzał na ich czyny i ich oszczędził 



Sens postu 
 Praktyka postu była bardzo rozpowszechniona we 

wspólnocie pierwszych chrześcijan (por. Dz 13, 3; 14, 22; 
27, 21; 2 Kor 6, 5). Również Ojcowie Kościoła mówią o 
mocy postu, która chroni przed grzechem, tłumi 
pragnienia “starego Adama” i przeciera w sercach 
ludzi wierzących drogę ku Bogu 



Sens postu 
Odmawianie sobie pokarmu materialnego, 

który żywi ciało, umacnia wewnętrzną 
gotowość do słuchania Chrystusa i 
żywienia się Jego zbawczym słowem.  

Przez post i modlitwę pozwalamy, by On 
przychodził i by zaspokajał największy 
głód, jakiego doświadczamy w naszym 
wnętrzu: głód i pragnienie Boga 



 


