
Błogosławieństwo Ojca 

Błogosławieństwo, czyli wg definicji słownikowej przy-

chylność, dobrodziejstwo, szczęście. Błogosławić znaczy 

tyle, co wyrażać radość, pochwalać, wytyczać dobrą 

drogę, wywyższać oraz wzmacniać. Być błogosławionym, 

to otrzymać moc do osiągnięcia szczęścia, zamożności, 

zdrowia, sukcesu. 

Pierwsze słowa, jakie Bóg skierował do ludzi, których 

stworzył, to słowa błogosławieństwa: „Po czym Bóg im 

błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażaj-

cie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie pod-

daną” (Rdz 1, 26-28).   

W Starym Testamencie znajdziemy wiele przykładów 
próśb, a nawet przykład walki o błogosławieństwo. Jakub 
walczył o nie z samym Bogiem: "Nie puszczę cię, dopóki 
mi nie pobłogosławisz" (Rdz 32, 26-29). Został zraniony, 
walczył całą noc, był zmęczony a jednak nie poddał się. 
Dlaczego tak bardzo zależało mu na błogosławieństwie? 
Bo wiedział, że jeśli je otrzyma już nigdy nie będzie musiał 
polegać tylko na sobie, na swoich własnych siłach. Wie-
dział, że dobrobyt i pomyślność może zapewnić mu tylko 
błogosławieństwo Boga. W tej walce całkowicie zdał się 
na plan, jaki Bóg miał wobec jego przyszłości. W końcu 
Bóg mu błogosławi i zmienia jego imię na Izrael.  

Każdy z nas może i powinien prosić Boga o błogosławień-

stwo dla siebie i dla swoich bliskich. Bóg chce nam błogo-

sławić i uczynić nas błogosławieństwem dla innych: dla 

małżonka, dzieci, współpracowników, sąsiadów, przyja-

ciół. "Będę ci błogosławił (…) i staniesz się błogosławień-

stwem" (Rdz 12, 2).  Nie tylko możemy prosić o błogosła-

wieństwo, ale możemy błogosławić sobie nawzajem.  

Małżonkowie zapewne pamiętają błogosławieństwo 

udzielane im przez rodziców przed ślubem. Nie jest to 

tylko piękna tradycja. Błogosławieństwo, ponieważ po-

chodzi od samego Boga, ma niezwykłą moc. W przypadku 

małżonków, ma ich wzmocnić i zapewnić Bożą opiekę i ła-

skę na nowej, wspólnej drodze życia.  

Jest to jedno z niezwykle uroczystych błogosławieństw, 

ale o błogosławieństwo możemy prosić  

 

Boga codziennie. Każdego dnia możemy też błogosławić 

sobie wzajemnie. Mąż może błogosławić żonie, żona - 

mężowi, rodzice - dzieciom.  

Bóg zachęca rodziców żeby błogosławili swoje dzieci. 

Szczególne słowa kieruje do ojców. W Księdze Liczb Bóg 

zwraca się do Mojżesza, aby ten nauczył Aarona, a on 

swoich synów, jak mają błogosławić następne pokolenia. 

Bóg zobowiązał się, że jeśli oni będą „proroczo nad nimi 

ogłaszać” wtedy On będzie im błogosławił. Kiedy ojciec 

wypowiada słowa błogosławieństwa nad swoimi dziećmi, 

to realizuje polecenie Boga i zapewnia swoim dzieciom 

bożą przychylność. Można to robić słowami zaczerpnię-

tymi z Księgi Liczb (Lb 6, 22-26), ale niekoniecznie. Ważne 

żeby słowa wypowiadane były słowami uznania i akcep-

tacji. Wypowiadane słowa wzmacniają, a w połączeniu 

z wiarą dają poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, że Bóg 

będzie nasze dzieci chronił i będzie obdarzał łaskami.  

Jaką moc ma błogosławieństwo i jak wpływa na nasze 

dzieci przekonaliśmy się nie jeden raz, ale jedno błogosła-

wieństwo szczególnie zapadło mi w pamięci. Kiedy nasza 

ośmioletnia córka zakończyła kurs windsurfingu, którego 

ukoronowaniem miało być wypłyniecie na otwarte mo-

rze, zwyczajnie przestraszyła się. Zresztą nie tylko ona. 

Mogliśmy odpuścić, ale nie chcieliśmy żeby pozostał 

w niej lęk i marzenie nie do końca zrealizowane. Położy-

łem ręce na jej głowie powiedziałem, że zabieram jej 

strach i daję swoją odwagę. A później obydwoje z Anią 

uczyniliśmy znak krzyża na jej czole. Teraz znacznie pod-

szkoliłem się w formie błogosławieństwa, ale wtedy to 

wystarczyło, żeby poczuła się bezpiecznie i popłynęła.  

Kiedy kładę ręce na głowie swoich dzieci i wypowiadam 

z wiarą słowa błogosławieństwa, to wiem, że są to słowa, 

którym Bóg nadaje moc i duchową wartość, że słowa te 

wytyczają przyszłość naszych dzieci.  

My, jako małżonkowie i rodzice, też potrzebujemy błogo-

sławieństwa i prosimy o nie w modlitwie i pochylając 

głowy przed kapłanem, który udziela go nam w imieniu 

Boga. 

     

Ania i Tomek 

Dodatek dla małżeństw 
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MARTA ŁUKIEWICZ-SZCZYPEK 

W jednym z miesięcy maryjnych, jakim jest październik, nasze 
oczy i serce kierują się ku modlitwie różańcowej. Modlitwa ró-
żańcowa jest cudownym narzędziem, za pomocą którego nasza 
dusza spotyka się z prawdą naszej wiary. Wraz z Maryją kontem-
plujemy wizerunek Chrystusa. Najważniejsze staje się wówczas 
to, że Syn Boży naprawdę stał się dla nas człowiekiem (tajemnice 
radosne), że naprawdę przyjął ludzką naturę, głosił Ewangelię 
(tajemnice światła), naprawdę umarł za nas na krzyżu(tajemnice 
bolesne) i naprawdę zmartwychwstał (tajemnice chwalebne) 
i ma moc obdarzyć nas życiem wiecznym. Chcąc pogłębić modli-
twę różańcową i podkreślić jej wspaniały rodzinny i wspólno-
towy charakter, który wielokrotnie podkreślał Święty Jan Paweł 
II w Liście o Różańcu pragnę zwrócić Państwa uwagę i jednocze-
śnie zachęcić do uczestniczenia w Róży Rodziców za Dzieci. 

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje (…) 

Na terenie naszej parafii w 2015 powstał Różaniec Rodziców za 
Dzieci. Jako młoda matka kilkumiesięcznego syna jestem jej 
uczestnikiem i z tej perspektywy pragnę przybliżyć idee tej mo-
dlitwy. 

Ogólna inicjatywa modlitwy za dzieci powstała w 2001 roku 
w Gdańsku Oliwie, patronką modlących się rodziców za dzieci 
jest Matka Boża Oliwska. Różaniec ten oparty jest na schemacie 
Róź Żywego Różańca. Uczestnictwo w dziele modlitwy różańco-
wej za dzieci polega na codziennej modlitwie jedną dziesiątką ró-
żańca w intencji dzieci, każdy uczestnik jest członkiem róży skła-
dającej się z 20 rodziców, którzy odmawiają w ciągu dnia, w do-
wolnej chwili, jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca, za wszystkie 
dzieci w róży. Tworzy się wówczas wspólnota modlitwy, polega-
jąca na tym, że ja jako rodzic wprowadzam do danej róży moje 
dziecko, ale ja jednocześnie modlę się za inne dzieci będące w tej 
róży, tak samo inny rodzice modlą się za swoje ale również i za 
moje dziecko, a więc za wszystkie dzieci odmawiany jest cały ró-
żaniec. Nawet gdybym ja zapomniała, to inni nie zapomną po-
modlić się za moje dziecko. Trwanie we wspólnocie modlitwy 
jest jednak mobilizujące, wiec staram się nie zapominać. 

Podjęcie modlitwy za dzieci ma dwubiegunowy charakter z jed-
nej strony nastawione jest na dzieci, nie zwalnia mnie młodego 
rodzica z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dziecko 
i kierować jego rozwojem, z drugiej zaś podjęcie modlitwy wy-
maga również zwrócenia uwagi nas samych na swoje osobiste 
nawracanie się i swój własny rozwój duchowy. Zachęcam Was 
wszystkich rodziców do zwrócenia uwagi na sam fakt jak ja, jako 
rodzic mówię dzieciom o Bogu. Osobiście modlitwę tą traktuję, 
jako wspaniały akt matczynej miłości. Jest to również okazja do 
tworzenia mocniejszych rodzinnych więzów, możliwość budo-
wania silniejszych relacji, opartych na Bożym fundamencie. 

Czym pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie 
drogi wzrastania dzieci 

W Różańcu Rodziców za Dzieci, modlący się podejmuje modli-
twę w konkretnych intencjach: 

1) o ochronę dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców; 
2) o pełnię błogosławieństwa Bożego dla nich (również o to, 

aby trafiły w takie środowisko, w którym najlepiej się będą 
rozwijać); 

3) o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą do 
sięgnąć dzieci;  

                                                             
1http://www.rozaniecrodzicow.pl  

4) o rozszerzenie się dzieła modlitwy różańcowej za dzieci, oby 
jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swoich rodzi-
ców błogosławieństwo; 

5) o umiejętność korzystania ze wszystkich skarbów, jakie 
daje nam Kościół Święty, modląc się w intencji Ojca Świę-
tego, Jego intencjach i intencji Kościoła Świętego. 

Nasza Róża została założona w tradycyjny sposób, za zgodą i bło-
gosławieństwem księdza proboszcza, mamy swojego animatora 
i opiekuna duchowego. Wspominam o tym nie bez przyczyny 
gdyż rzeczą niespotykaną dla tego rodzaju Róż jest to, że więk-
szość Róż Różańcowych Rodziców zakładana jest przez Internet 
albo listownie, często ludzie będący w danej Róży nie znają się 
personalnie, tylko tworzą ze sobą wspólnotę modlitwy za kon-
kretne dzieci należące do danej Róży1. Zachęcające wydaje się 
być również to, że różaniec za dzieci to inicjatywa, nie tylko ro-
dziców, często wielopokoleniowych rodzin i małżeństw, ale 
wszystkich, którym dzieci są szczególnie bliskie. Pamiętaj nie mu-
sisz być rodzicem, żeby modlić się za dzieci. Zachęcam do podjęcia 
modlitwy w intencji swoich podopiecznych także chrzestnych, 
wychowawców oraz wszystkich tych, którym leży na sercu do-
bro najmłodszych. Pamiętajcie w swoich intencjach o podopiecz-
nych domów dziecka i trudnych rodzin, a także ze środowisk, 
w których nie pamięta się o Bogu. 

Członkowie naszej Róży spotykają się w każdy 2 piątek miesiąca 
po Mszy św. wieczornej. Zostałeś zainspirowany tym świadec-
twem, jesteś gotów podjąć się modlitwy za dzieci, a może chcesz 
założyć kolejną Różę Rodziców za Dzieci przyjdź, czekamy na Cie-
bie. 

Niepokalana Dziewico Maryjo,  
Królowo Rodzin, Królowo Pokoju,  

zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci  
objęte modlitwą w Różach Różańcowych Rodziców. 

Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny  
uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci  

przed wszelkim złem,  
zwłaszcza tym, jakie może wypływać  
ze słabości i grzechów rodzicielskich.  

Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy,  
niech pozostaną niewinne,  

a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu 
skieruj na drogę nawrócenia.  

Tobie i tej modlitwie różańcowej  
powierzamy drogi ich rozwoju 

 i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa.  
Niech to dzieło modlitwy rozwija się  

przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, 
aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin 

 doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.   
Tobie się powierzamy w całości. 

 

http://www.rozaniecrodzicow.pl/

