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51 Otrzymujemy misję!
Obrzędy zakończenia

Ćwiczenie 1. 

Z jakimi okresami roku liturgicznego albo uroczystościami kojarzą się niżej podane słowa 

błogosławieństwa z Mszy świętej? Wpisz pod każdą modlitwą odpowiednią nazwę z ram-

ki i połącz z właściwą ilustracją.

Boże Narodzenie • Wielki Post • Wielkanoc • Wniebowstąpienie Pańskie •
Zesłanie Ducha Świętego • Uroczystość Wszystkich Świętych

Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wa-

sze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii.

 

Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi 

abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa.
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Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił 

z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nie-

ba i otworzył wam drogę do Ojca.

Bóg, Ojciec światłości, który oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, 

niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego.

Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, którą przy-

gotował dla dzieci Kościoła.
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Ćwiczenie 2. 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada w tym roku dnia ................................................................................

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy w tym roku w dniu ..............................................................................

Ćwiczenie 3. 

Komu Jezus polecił, aby w Jego imieniu sprawowali eucharystię, głosili ewangelię, udzie-

lali chrztu, odpuszczali grzechy i sprawowali inne sakramenty? 

a) Te zadania Jezus polecił najpierw

b) Kto dzisiaj spełnia polecenia Pana Jezusa?

Dzisiaj polecenia Pana Jezusa wypełniają 

c) Jak Jezus wypełnia obietnicę: „a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skoń-

czenia świata?”

Jezus jest dziś obecny w świecie w swoim 

d) Kto oprócz biskupów i księży ma głosić dobrą nowinę o królestwie Bożym? 

Dobrą Nowinę o królestwie Bożym mają głosić wszyscy, którzy przyjęli 

              święty i należą do 


