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51 Otrzymujemy misję!
obrzędy zakończenia

Z jakiej okazji składamy sobie nawzajem życzenia?
Czego na ogół życzymy ludziom, których kochamy?

Bóg jeszcze bardziej niż ludzie życzy nam szczęścia. Do szczęścia prowadzą Jezusowe 
błogosławieństwa, które niedługo poznamy. 

Błogosławieństwo Boże
przekazujemy sobie 

w ważnych momentach 
życia. Przed Pierwszą Ko-

munią Świętą dziecko prosi 
rodzinę o błogosławieństwo. 
Para młodych przed ślubem 

prosi o błogosławieństwo 
swoich rodziców. Często 
rodzice błogosławią dzie-
ci, które wyjeżdżają gdzieś 
dalej, wykonując na ich 

czole znak krzyża. To też jest 
błogosławieństwo.

Błogosławieństwa to także dary dla wszystkich obecnych na Mszy Świętej, o które 
kapłan prosi Boga. Rozkłada wtedy swoje ręce, bo chce objąć nas wszystkich swoją mo-
dlitwą i mówi: Pan z wami.
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Przeczytaj słowa uroczystych błogosławieństw z Mszy Świętej. Powiedz, o co kapłan 
prosi w nich dla nas.  W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 113-114.

przeCzyTAJMy rAzeM

Misja to specjalne zadanie, które ktoś komuś powierza do wykonania.
My, uczniowie Pana Jezusa, również mamy misję, którą nasz Zbawiciel przekazał nam 

po swoim Zmartwychwstaniu, gdy odchodził do nieba.

uroczyste błogosławieństwo na zakończenie mszy świętej 
Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, radość w nadziei i gorliwość w peł-

nieniu uczynków miłości. 
Niech Bóg wszechmogący i miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość, 

która prowadzi do zbawienia.
Niech was poucza słowami Pisma Świętego i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych 

uczynków.
Na słowa błogosławieństwa odpowiadamy: Amen.
Teraz kapłan prawą ręką czyni znak krzyża i mówi: 
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Odpowiadamy: Amen.
Nasze „Amen” wyraża zgodę i pragnienie: „Tak, niech tak się stanie”.

[Jezus mówi:] Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

Ewangelia według świętego Mateusza 28, 18b-20

Na koniec Mszy Świętej kapłan błogosławi nas w imieniu Chrystusa, a potem mówi:
Idźcie w pokoju Chrystusa!
Odpowiadamy:
Bogu niech będą dzięki!

Po tych słowach kapłan razem ze służbą liturgiczną odchodzi od ołtarza, a my wycho-
dzimy z kościoła. Czy to koniec naszego spotkania z Panem Jezusem?

To nie koniec, ale dopiero początek! Od drzwi kościoła mamy nieść pokój i miłość 
Jezusa, do wszystkich ludzi jak Apostołowie. Mamy głosić Dobrą Nowinę całym swoim 
życiem. To jest misja, zadanie specjalne od Pana Jezusa!

Odpowiadamy: I z duchem twoim.
Potem kapłan przekazuje błogosławieństwo Boże. Czasami czyni to w sposób uroczysty.


