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«Pełnia radości» Chrystusa 

(…) 

56. Niezależnie od różnych form liturgicznych, które mogą zmieniać się w czasie stosownie 

do dyscypliny kościelnej, pozostaje faktem, że niedziela jako cotygodniowe wspomnienie 

pierwszego spotkania ze Zmartwychwstałym musi być przeniknięta radością, z jaką 

uczniowie powitali Mistrza: «Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana» (J 20, 20). Na 

ich oczach urzeczywistniały się — jak później wypełnią się w życiu wszystkich pokoleń 

chrześcijan — słowa wypowiedziane przez Jezusa przed męką: «będziecie się smucić, ale 

smutek wasz zamieni się w radość» (J 16, 20). Czyż On sam nie modlił się, aby uczniowie 

«radość mieli (...) w całej pełni» (J 17, 13)? Świąteczny charakter niedzielnej Eucharystii 

wyraża radość, jakiej Chrystus udziela swemu Kościołowi przez dar Ducha. Radość jest 

przecież jednym z owoców Ducha Świętego (por. Rz 14, 17; Ga 5, 22). 

57. Aby zatem zrozumieć w pełni sens niedzieli, trzeba na nowo odkryć ten wymiar 

chrześcijańskiej egzystencji. Winien on oczywiście charakteryzować całe życie, a nie tylko 

jeden dzień tygodnia. Niedziela jednak, rozumiana jako dzień zmartwychwstałego Pana, w 

którym świętuje się Boże dzieło stworzenia i dzieło «nowego stworzenia», jest w szczególny 

sposób dniem radości, więcej — dniem sprzyjającym kształtowaniu w sobie postawy radości 

przez odkrywanie jej prawdziwych cech i głębokich korzeni. Radości nie należy bowiem 

mylić z przelotnym doznaniem zaspokojenia i przyjemności, które często upaja zmysły i 

uczucia, później jednak pozostawia w sercu niedosyt, a czasem gorycz. Radość rozumiana po 

chrześcijańsku jest o wiele trwalsza i przynosi głębsze ukojenie: wedle świadectwa świętych 
103

 potrafi przetrwać nawet ciemną noc cierpienia i w pewnym sensie jest «cnotą», którą 

należy rozwijać. 

58. Nie istnieje jednak żadna sprzeczność między radością chrześcijańską a prawdziwymi 

radościami ludzkimi. Przeciwnie, te ostatnie znajdują swą pełnię i najgłębszy fundament 

właśnie w radości uwielbionego Chrystusa (por. Dz 2, 24-31), który jest doskonałym obrazem 

i objawieniem człowieka wedle zamysłu Bożego. Jak napisał w Adhortacji o chrześcijańskiej 

radości mój czcigodny poprzednik Paweł VI, «jest ona ze swej istoty udziałem w 

niezgłębionej radości, zarazem Boskiej i ludzkiej, jaka napełnia Serce Jezusa Chrystusa 

uwielbionego» 
104

. Papież ten zakończył swą Adhortację wezwaniem, aby w dniu Pańskim 

Kościół bardzo wyraźnie dawał świadectwo radości, jakiej zaznali Apostołowie spotykając 

Pana wieczorem w dniu Paschy. Dlatego zachęcał pasterzy, aby «usilnie wzywali 

ochrzczonych do wiernego świętowania w radości niedzielnej Eucharystii. Jakżeby mogli 

wzgardzić tym spotkaniem, tą ucztą, którą przygotowuje nam Chrystus w swojej miłości? 

Niech udział w niej będzie pełen godności i zarazem radosny! To sam Chrystus ukrzyżowany 

i uwielbiony przechodzi pośród swoich uczniów, aby ich także ogarnąć odnawiającą mocą 
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zmartwychwstania. Tu na ziemi jest to zwieńczenie przymierza miłości między Bogiem a 

Jego ludem: jest to znak i źródło chrześcijańskiej radości, która przygotowuje nas na 

wiekuiste święto» 
105

. W tej perspektywie wiary chrześcijańska niedziela jest prawdziwym 

«świętowaniem», dniem darowanym przez Boga człowiekowi, aby mógł w pełni rozwinąć 

swoje walory ludzkie i duchowe. 

103. Por. ŚW. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS I ŚWIĘTEGO OBLICZA, Derniers 

entretiens, 5-6 Julliet 1897, w: Oeuvres complčtes, Cerf-Desclée de Brouwer, Paris 1992, ss. 

1024-1025. 

104. Adhort. apost. Gaudete in Domino (9 maja 1975), II: AAS 67 (1975), 295. 

105. Tamże, VII, l.c., 322. 
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