
Msza niedzielna w sobotę wieczorem 

 

Czy można uczestniczyć we Mszy św. niedzielnej w sobotę wieczorem? Kościół                          

o sposobie spełnienia obowiązku uczestniczenia we Mszy św. wypowiada się w kanonie 

1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego.  

Czytamy tam takie słowa: „Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto 

bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień 

świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego". 

Informujemy, że w naszym sanktuarium możemy uczestniczyć we Mszy św. 

odprawianej z formularza niedzielnego już w sobotę wieczorem.  
 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! 

 

Zapraszamy szczególnie tych, którzy z różnych przyczyn NIE MOGĄ uczestniczyć 

we Mszy św. sprawowanej w niedzielę. 

Podejmując temat obecności na niedzielnej Eucharystii przypominamy, że oprócz 

wszystkich niedziel każdy katolik zobowiązany jest do udziału we Mszy św. w sześć świąt 

nakazanych w ciągu roku. Świętami nakazanymi dla terytorium Polski są: 

- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); 

- Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); 

- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (święto ruchome); 

- Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia); 

- Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada); 

- Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia). 



_______________ 

Przypominamy, że zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego                    

w Wielki Piątek i w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta). 

Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście 

– osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. 

Jednocześnie przypominamy, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje 

wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia bez górnej granicy wieku w każdy piątek w roku 

(poza uroczystościami). 

Zachęcamy również, aby także dzieci, które nie są zobowiązane do postu, już od 

najmłodszych lat wprowadzać w ducha pokuty. 

_______________ 

Post eucharystyczny. Czemu służy i na czym polega? 

Aż do roku 1953 komunię świętą przyjmowało się zawsze na czczo. Dziś obowiązuje nas 

tylko godzina postu eucharystycznego. Na czym polega ta praktyka i kogo obowiązuje? 

Czym jest post eucharystyczny? 

Post eucharystyczny to czas przed Mszą świętą, kiedy powstrzymujemy się od jedzenia                       

i picia. Ta praktyka pojawiała się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jednak dopiero 

Sobór Trydencki określił jej pierwsze konkretne zasady. Przez wiele wieków do Komunii 

świętej można było przystąpić tylko na czczo. Papież Pius XII skrócił czas postu 

eucharystycznego do 3 godzin. 

Według obecnych norm kanonicznych, przyjętych niedługo po Soborze Watykańskim II, post 

eucharystyczny polega na powstrzymaniu się od jedzenia godzinę przed przyjęciem Komunii 

Świętej. Post eucharystyczny obowiązuje każdego, kto chce przystąpić do Komunii świętej 

czy to w czasie Mszy czy też w ramach nabożeństwa – np. różańcowego, Drogi Krzyżowej, 

Gorzkich Żali.  

Nie dotyczy on osób w podeszłym wieku i chorych oraz ich opiekunów. Postu 

eucharystycznego nie musi także zachowywać kapłan, który odprawia już drugą lub trzecią 

mszę danego dnia. Nie ma też konieczności zachowania postu eucharystycznego, kiedy 

konieczne jest przyjęcie lekarstw. 

Czemu służy post eucharystyczny? 

We wskazaniach do Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego Konferencji 

Episkopatu Polski czytamy, że “Wszyscy udający się na sprawowanie Eucharystii powinni się 

do niej przygotować przez post i modlitwę, przez pojednanie z Bogiem i braćmi, a także przez 

rozważanie słowa Bożego i przygotowanie daru ofiarnego”. Przede wszystkim więc post 



eucharystyczny służy przygotowaniu do Mszy świętej. Jest to, jak widzimy, jeden z kilku 

elementów, który ma pomóc w świadomym przeżywaniu eucharystii.  

Jak każdy post, także i post eucharystyczny jest rezygnacją z czegoś dobrego dla jeszcze 

większego dobra. Rezygnujemy z pokarmu cielesnego, by przygotować się na przyjęcie 

pokarmu duchowego, by odróżnić go od codziennych, zwykłych posiłków. 

Jak obliczyć, od kiedy trwa post eucharystyczny? 

W przypadku, gdy uczęszczamy na stałe do jednej parafii, łatwo zweryfikować, ile czasu trwa 

typowa Msza święta i o której godzinie mniej więcej przypada obrzęd komunii. Warto 

zauważyć, że nierzadko Msza święta niedzielna i na tygodniu nie trwają tak samo długo. 

Inaczej będzie przebiegała także Msza święta, którą poprzedza np. powitanie biskupa – wtedy 

moment komunii przesuwa się w czasie. 

Jak więc obliczyć, kiedy rozpoczyna się czas postu eucharystycznego? Z pewnością kluczowa 

będzie tu motywacja i pobożność osoby wierzącej, która chce przystąpić do komunii. Nie 

chodzi tu bowiem o ścisłe przestrzeganie zegarowych 60 minut. Nie ma żadnych 

przeciwwskazań, by podjąć post eucharystyczny na dłużej niż tylko godzinę przed przyjęciem 

komunii. 

Święci o poście eucharystycznym 

Wzory niezwykłej czci do Eucharystii oraz przeżywania postu eucharystycznego znajdujemy 

u świętych i błogosławionych Kościoła. Według św. Benedykta post eucharystyczny to czas 

radości dla kogoś, kto pragnie coś ofiarować Bogu, wyglądając Świętej Paschy. 

Dla św. Katarzyny ze Sieny post eucharystyczny był konieczny. Kiedy przeżywała widzenia 

Chrystusa, nie potrzebowała nic jeść, a spożywanie pokarmów było dla niej czasem powodem 

bólu. W tym czasie przyjmowała tylko Komunię świętą.  

Służebnica Boża Teresa Neumann, niemiecka mistyczka, przez 36 lat swojego życia karmiła 

się tylko Eucharystią – każdy jej dzień był jak post eucharystyczny. 

Św. Siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku “przed każdą Komunią świętą gorąco proszę 

Matkę Bożą, aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy na przyjście Syna swego, i czuję 

wyraźnie Jej opiekę nad sobą”. 

Skąd wzięła się ta praktyka? 

Geneza postu eucharystycznego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Już wtedy 

uważano, że przyjęcie Komunii na czczo to wyraz czci wobec Chrystusa. Św. Hipolit 

Rzymski (211 r.) domagał się, by wierni przystępowali do Komunii przed spożyciem 

jakiegokolwiek posiłku jeszcze rano. Stąd msze święte odprawiano rano – wyjątkiem był 

Wielki Czwartek. 



Taki post eucharystyczny funkcjonował w Kościele przez wieki, potwierdził ją Sobór 

Trydencki (1543-1563), wskazując, że post eucharystyczny wymaga bycia na czczo od 

północy dnia poprzedniego. 

 

Dopiero w 1953 roku praktyka ta została złagodzona przez papieża Piusa XII, który orzekł, że 

postu eucharystycznego nie łamie picie wody. Także Pius XII skrócił post eucharystyczny do 

3 godzin przed przyjęciem Komunii i ogłosił, że polega on na powstrzymaniu się od jedzenia 

i od picia alkoholu. Dopiero po tych zmianach zaczęto – po wielu wiekach – odprawiać 

wieczorne msze święte. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. powszechnie uznawaną praktykę postu 

eucharystycznego potwierdził i polecił jego zachowywanie (kan. 858).  

W 1964 roku Paweł VI skrócił post eucharystyczny do jednej godziny. Wydana w 1973 roku 

instrukcja “Immensae caritatis” skróciła dodatkowo – do kwadransa – post eucharystyczny 

dla osób chorych i starszych, które nie mogą opuszczać domu oraz dla ich opiekunów. 

Ogłoszono także, że post eucharystyczny nie dotyczy zupełnie umierających, którzy chcą 

przyjąć wiatyk, ostatnią Komunię świętą.  

W aktualnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) możemy przeczytać,                 

że „przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed 

przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju,                              

z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa” (kan. 919 § 1). 
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