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SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO 
„ŚWIĘTOWAĆ NIEDZIELĘ” ZORGANIZOWANEGO 

W RZESZOWIE 22 CZERWCA 2013 ROKU W RAMACH 
OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII AKCJI KATOLICKIEJ

Według nauczania błogosławionego Jana Pawła II praca jest dla człowie-
ka, a nie człowiek dla pracy. Odpoczynek jest bowiem naturalną potrzebą 
każdego człowieka. Niedziela jako dzień wolny od pracy daje taką moż-
liwość, z której wielu ludzi nie chce lub nie potrafi  korzystać. Stąd ciągle 
jest aktualne wezwanie: odpocznij i daj odpocząć innym. Te słowa zgodnie 
z przykazaniem „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”, wzywają do święto-
wania niedzieli poprzez powstrzymanie się w tym dniu m.in. od zakupów.

Uświadomienie sobie istoty świętowania niedzieli w życiu człowieka po-
zwala zrozumieć jak i dlaczego mamy świętować Dzień Pański. Niedziela 
jest bowiem czasem, który w sposób szczególny poświęcić trzeba Panu Bogu 
i rodzinie.

Zwrócenie uwagi na świętość niedzieli w wymiarze społecznym i kulturo-
wym była celem sympozjum naukowego „Świętować niedzielę”, zorganizo-
wanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, 
Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, Katedrę Historii Kościoła XIX 
i XIX wieku i Katedrę Historii Liturgii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II przy współudziale Instytutu Teologiczno-Pastoralnego 
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im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Wyższego Seminarium Du-
chownego w Rzeszowie oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christia-
na” Oddział w Rzeszowie. 

Świętość dnia Pańskiego, jego historia, przeżywana w nim liturgia oraz 
współczesne zagrożenia i nadzieje z nim związane były szczegółowymi 
zagadnieniami omawianymi w ramach tej konferencji naukowej. Odbyła się 
ona 22 czerwca 2013 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. 
Inspiracją do zorganizowania sympozjum stała się ogólnopolska kampania 
Akcji Katolickiej „W niedzielę nie kupuję!”.

Konferencja zgromadziła osoby, którym na sercu leży zachowanie świę-
tości tego dnia. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu wzięła udział 
senator RP Alicja Zając, która wraz z bp. Kazimierzem Górnym i bp. Ma-
riuszem Leszczyńskim objęła patronat honorowy nad wspomnianą konferen-
cją. Obecny był także przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, 
kapłani, siostry zakonne i osoby świeckie. Spotkanie wspólną modlitwą roz-
począł i zakończył diecezjalny asystent AK, ks. prałat Stanisław Potera. Pro-
wadząca spotkanie dr Janina Błażej powitała wszystkich zgromadzonych, od-
czytała także listy, które na ręce organizatorów przesłali bp M. Leszczyński, 
bp Edward Białogłowski oraz Prezydent Przemyśla. W imieniu bp. K. Gór-
nego słowa pozdrowienia i wyrazy modlitewnej łączności wyraził kanclerz 
rzeszowskiej kurii ks. dr Jerzy Buczek. Słowo do uczestników spotkania 
skierowała także Pani Senator, która podzieliła się swoją troską o poszano-
wanie praw pracowników, zwłaszcza kobiet, które, rezygnując z niedzielnego 
odpoczynku, muszą pracować w sklepach.

Celem uświadomienia sobie znaczenia i roli niedzieli w życiu chrześcijan, 
organizatorzy zaplanowali sześć referatów. W pierwszym ks. Marcin Naboż-
ny, doktorant w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zarysował temat niedzieli w dziejach 
Kościoła. Dzień Pański bowiem od początku chrześcijaństwa, wywodząc swe 
tradycje z Pisma św. Starego i Nowego Testamentu, był w wielkim poszanowa-
niu u chrześcijan. Prelegent przeprowadził uczestników poprzez historyczno-
-prawne aspekty niedzieli, dokumentując jej znaczenie tekstami źródłowymi. 
W kolejnym referacie ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, kierownik Katedry 
Historii Liturgii, pracownik dydaktyczno-naukowy Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, ukazał niedzielę jako Małą Paschę w liturgii 
Kościoła. Od pierwszych lat istnienia chrześcijaństwa niedziela kojarzona była 
przede wszystkim z liturgią – Eucharystią. Sanowi ona najdoskonalszą for-
mę świętowania męki, śmierci, a przede wszystkim zmartwychwstania Jezu-
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sa. Ksiądz Profesor ukazał bardzo ciekawe fakty z historii niedzielnej liturgii 
w Polsce. W kolejnym przedłożeniu ks. dr Marek Grygiel SChr, adiunkt przy 
Katedrze Historii Kościoła w XIX i XX w. Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II, odniósł się do przeżywania niedzieli przez środowiska 
polonijne. Jako kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, 
posiadający bogate doświadczenie wspólnot polskich przy parafi ach polonij-
nych na całym świecie, ukazał blaski i cienie inkulturacji Polaków udających 
sie na emigrację. Wskazał na wiele czynników generujących takie, a nie inne 
zachowania naszych Rodaków. Odsłonił pozytywne, ale także negatywne po-
stawy przeżywania niedzieli przez Polaków poza granicami kraju.

W przerwie kawowej odbyła się konferencja prasowa prelegentów, pro-
wadzona przez dyrektora Katolickiego Radia „Via”, ks. dr. Marka Chorzępę. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele mediów katolickich i świeckich. Wy-
kazali oni zainteresowanie omawianą tematyką, a swoją ciekawość wyrażali 
w zadawanych pytaniach, co później znalazło odzwierciedlenie w publiko-
wanych materiałach i notkach prasowych (np. G. Brożek, Akcja Katolicka 
broni niedzieli, „Gość Niedzielny” nr 25/2013 z 30 czerwca 2013; M. Naboż-
ny, Świętować niedzielę, „Niedziela Rzeszowska” 56/2013, nr 28).

Kolejnym etapem konferencji były trzy referaty. Pierwszy z nich pt. „Pro-
wadzenie fi rmy a wartości chrześcijańskie” wygłosił prezes „Greinplastu” 
Robert Stefanowski. Dał on przede wszystkim świadectwo swej wiary, która 
nadaje sens jego życiu i pracy. Wskazał ponadto na trzy zasadnicze dla niego 
sprawy: Jezusa, Rodzinę i Firmę. W kolejnym wystąpieniu prezes rzeszow-
skiego regionu NSZZ „Solidarność” Wojciech Buczak uświadomił zebranym 
istotę problemu pracy w niedzielę. Wskazał na prowadzone dotychczas przez 
„Solidarność” kampanie promujące niedzielę jako dzień wolny od pracy skle-
pów. Przedstawił także warunki społeczne dla uszanowania prawa człowieka 
do odpoczynku oraz św iętowania niedzieli. 

Zwieńczeniem sympozjum był referat prezes Krajowego Instytutu Akcji 
Katolickiej Haliny Szydełko. Pani Prezes pomogła zebranym zrozumieć sens 
prowadzonej kampanii Akcji Katolickiej oraz przedstawiła dotychczasowe 
osiągnięcia i prowadzone akcje z nią związane, m.in. rozdawanie plakatów, 
ulotek i organizacja konferencji.  

Całość spotkania zakończyła dyskusja nad podejmowanymi w refera-
tach zagadnieniami, która dała początek dla rozmów związków zawodowych 
i przedstawicieli samorządowców nad ograniczeniem czasowym, a w przy-
szłości być może zakazem handlu w niedzielę.
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Sympozjum naukowe „Świętować niedzielę”, zorganizowane zostało 
w ramach ogólnopolskiej kampanii podjętej przez Akcję Katolicką w Polsce, 
promującej niedzielę, jako Dzień Pański wolny od pracy. Celem konferencji 
było przypomnienie naturalnego prawa człowieka do odpoczynku oraz Bo-
żego przykazania o świętowaniu Dnia Pańskiego. Organizatorzy sympozjum 
pragnęli zwrócić uwagę na przeznaczenie niedzieli dla Boga i rodziny. Tym 
samym chcieli na nowo odczytać wezwanie Jana Pawła II zawarte w liście 
apostolskim o świętowaniu niedzieli „Dies Domini”, w którym Papież przy-
pomniał podstawową prawdę, iż niedziela stanowi samo centrum chrześci-
jańskiego życia.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały TVP Rzeszów, Radio 
Rzeszów, Radio „Via”, „Niedziela Rzeszowska”, „Civitas Christiana”, „Po-
lonia Christiana” oraz portale internetowe PCh24.pl, Opoka, Wiara.pl i Deon.
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