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Błogosławieństwo na drogę 
 

Idziemy w świat. 

Do domu, do szkoły, 

do naszych codziennych spraw. 

 

 
Stawiamy dzisiaj ostatni krok na adwentowej drodze. Poznawaliśmy w tym roku 

największy Cud, jaki codziennie dzieje się w każdym kościele na kuli ziemskiej. 

Poznawaliśmy to, co najważniejsze dla każdego chrześcijanina. To, co dzieje się podczas 

każdej Mszy Świętej. Odkrywaliśmy tajemnicę Mszy Świętej – Cud nad cudami. Wiemy już, 

jak jeszcze pobożniej uczestniczyć we Mszy. Wiemy, że każda Msza Święta jest ofiarą Jezusa 

Chrystusa prawdziwie obecnego pod postacią Hostii Najświętszej. 

Poznaliśmy też wyjątkowych ludzi, dla których Eucharystia była najważniejszą chwilą 

każdego dnia i największą świętością: Joanna Beretta Molla, Carlo Acutis, Piotr Jerzy Frassati, 

ks. Jan Macha, ojciec Pio, Matka Teresa z Kalkuty, Stanisław Kostka, Imelda Lambertini, 

Dzieci Fatimskie, Faustyna Kowalska. 

 

Popatrzcie, ilu ich było, a ilu jeszcze jest, o których można by opowiadać przy okazji 

tajemnicy Cudu nad cudami.  

 

Po Komunii Świętej Msza powoli się kończy. Ksiądz udziela błogosławieństwa na 

drogę: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 

 

Tym samym znakiem, którym zaczęliśmy, kończymy Mszę Świętą. Na pożegnanie 

ksiądz mówi jeszcze: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. 

Te słowa mają przypomnieć wszystkim, że nie wychodzą z kościoła sami. Że z chrześcijanami 

zawsze jest Pan Jezus, który kocha i pomaga dobrze żyć. Dlatego odpowiadamy: „Bogu niech 

będą dzięki!”. 

I znów, jak na początku, ksiądz na pożegnanie z Jezusem całuje ołtarz, a kiedy wejdzie 

do zakrystii i zakończy się wspólny śpiew, wszyscy zebrani w kościele powoli w ciszy będą 

wychodzić z kościoła. 

 

Msza Święta się skończyła. Teraz zaczynają się codzienne sprawy. Pan Jezus jednak 

zostaje z nami i będzie nam pomagał, żebyśmy żyli według Jego nauki. 



Nie od jutra, od poniedziałku, po świętach, ale od zaraz! 

 

Chciałbym, byście przez całe życie pamiętali, że Msza Święta w niedzielę to 

najważniejsze wydarzenie w tygodniu. Nie ma ważniejszego. Że Panu Bogu tego dnia dajemy 

najlepszy czas – nie zostawiamy Mszy Świętej na ostatnią chwilę, gdy ewentualnie coś jeszcze 

z niedzieli zostanie. Że do niedzielnej Mszy się przygotowujemy, że się nie spóźniamy, że 

jesteśmy tylko z Jezusem i dla Jezusa. 

 

Policzył kiedyś jeden ksiądz, że w ciągu tygodnia mamy do wykorzystania 168 godzin. 

To dość dużo. Najwięcej czasu przeznaczamy na… sen, bo około 60 godzin tygodniowo. 

Około 30 godzin, czasem więcej, spędzamy w szkole. Zostaje jeszcze prawie 80 godzin na 

różne zajęcia, na odrabianie zadania, pomaganie w domu, na zabawę, na telewizję, książkę, 

internet. 

I uważajcie, w tych 168 godzinach tylko 1 godzinę w tygodniu mamy przeznaczyć na 

Mszę św. Zajmuje więc ona zaledwie jedną sto sześćdziesiątą ósmą tygodnia, ale jest ona 

najważniejszą czynnością, najważniejszym wydarzeniem ze wszystkich. 

 

Pewnie niektórzy powiedzą: „Tak mówi ksiądz, a pani z polskiego też mówi, że język 

polski jest najważniejszy, a pan od matematyki powiedział, że matematyka jest królową nauk, 

a pan od WF-u, że dobre zdrowie zależy od sportu. A teraz ksiądz jeszcze mówi, że 

najważniejsza jest Msza św. I komu tu wierzyć?”. 

 

Nasze życie na ziemi nie trwa wiecznie, ale przez życie idziemy do wieczności.  

Co z tego, że człowiek na ziemi żyłby sobie szczęśliwie, gdyby po śmierci na całą wieczność 

poszedł do piekła? 

Droga do nieba nie jest łatwa, jednak Pan Bóg chce nam pomóc. Dlatego posłał swojego 

Syna, który swoje życie oddał dla naszego zbawienia, złożył ofiarę z samego siebie, z którą 

my co niedzielę możemy łączyć swoje życie. Możemy oddać Mu wszystko, by On nasze życie 

przemienił. 

 

Msza Święta wzmacnia człowieka na drodze do nieba. Bez Mszy i bez Komunii Świętej 

człowiek słabnie duchowo i zaczyna grzeszyć. Gdy ktoś przestaje jeść – słabnie, traci siły  

i w końcu może poważnie zachorować. Tak samo jest z Eucharystią. 

Człowiek, który nie posila swego ducha słowem Bożym i Ciałem Pana Jezusa, nie ma 

siły, by żyć. 

 

Czasem dorośli mówią: „Jakie to życie ciężkie, wszystkiego się odechciewa”. To są ci, 

którzy nie posilają się Ciałem Jezusa. Nie są szczęśliwi, nie mają siły żyć i pracować,  

w przeciwieństwie do świętej mamy Joanny, którą poznaliśmy na początku Rorat czy do 

błogosławionego Piotra Jerzego. 



Bez Mszy św. i Komunii nie da się żyć, nie można być tak naprawdę szczęśliwym i 

dobrym. W domu w samotności można się załamać i stracić wiarę albo zacząć żyć po 

swojemu, nie po Bożemu. 

Powtórzę jeszcze raz, Msza Święta jest najważniejsza. Bez matematyki, bez polskiego, 

bez chemii i fizyki można iść do nieba, a bez Mszy jest to niemożliwe. 

Są ludzie, którzy znają matematykę, są geniuszami informatycznymi, a są nieszczęśliwi. 

Są ludzie, którzy mają wielkie bogactwa, a są nieszczęśliwi. 

Ci, którzy żyją po Bożemu i wszystko, swoje życie, radości i kłopoty, ofiarowują Bogu 

w czasie Mszy św., do tego posilają się Eucharystią – na pewno będą szczęśliwi. 

 

Papieża Benedykt XVI powiedział kiedyś dzieciom takim jak wy o Mszy Świętej: 

 

„Drodzy chłopcy i dziewczęta! 

Zachęcam was do wiernego uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. (…) 

Nauczcie się rozmawiać z Panem, otwierajcie przed Nim serce, mówcie Mu o swych 

radościach, troskach i proście o światło i wsparcie na waszej drodze. 

Bądźcie posłuszni rodzicom, słuchajcie wskazań, które wam dają. 

Wreszcie nie bądźcie leniwi, ale angażujcie się, szczególnie w naukę. To wasz codzienny 

obowiązek i wielka szansa na rozwój i przygotowanie przyszłości waszego życia. 

Bądźcie otwarci wobec innych, przezwyciężajcie pokusę, by stawiać siebie w centrum, 

bo egoizm jest wrogiem prawdziwej radości. (...) 

Pan każdego dnia wzywa was do rzeczy wielkich. Bądźcie otwarci na to, co wam mówi.  

Drogie dzieci, Bóg stał się człowiekiem, aby nam wskazać drogę; On też był dzieckiem, 

miał tyle lat co wy. Naśladujcie Go z miłością i każdego dnia pozwalajcie się Mu prowadzić 

za rękę.” 

 

 Kochani! 

 

 To już ostatni materiał, który dla Was przygotowałem. 

 

 Życzę Wam Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego! 

 

 Niech ten czas adwentu, który przeżyliśmy będzie dla Was wzmocnieniem i zachętą do 

prawdziwego i świadomego przeżywania każdej Mszy świętej – Cudu nad Cudami. 

 

 Serdecznie pozdrawiam! 

 

 Z Panem Bogiem! 


