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Zagadnienie: Znak krzyża i pozdrowienie chrześcijańskie 

Wiara na co dzień  

Materiały do zajęć: 

 

 

Przeczytaj: 

Znak Krzyża: 

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Znak Krzyża, czynimy na początku i na koniec modlitwy, przed i po posiłku 

(nawet najmniejszym), przed i po: pracy, nauce, zabawie, wyruszeniem w drogę, 

itd. To z jednej strony jest najprostsza forma modlitwy, prośby o Boże 

Błogosławieństwo, dziękczynienie, ale również nasza deklaracja, że wszystko co 

robimy, wykonujemy w Imię i na chwałę Pana Boga, a więc będzie to dobre i 

zgodne z Jego przykazaniami. 

Znak Krzyża wykonujemy również, gdy chcemy kogoś pobłogosławić, a więc 

powierzyć Panu Bogu. Błogosławieństwo nie jest zarezerwowane tylko i 

wyłącznie biskupom, księżom i diakonom (chociaż udzielone przez nich, ze 

względu na sakrament święceń ma większą moc). Błogosławić może i powinien 

każdy chrześcijanin, ponieważ jest to forma modlitwy. Błogosławić oznacza 

dobrze życzyć, a więc jest to prośba, skierowana do Pana Boga, aby miał w opiece 

osobę, którą błogosławimy. 

Formy błogosławieństwa: 

1 Duży Znak Krzyża, tak jak ksiądz na koniec Mszy Świętej, możemy uczynić w 

stronę osoby którą chcemy pobłogosławić.  

2 Formą błogosławieństwa jest również Mały Znak Krzyża uczyniony na czole 

osoby, którą chcemy pobłogosławić, np. rodzice czynią taki znak krzyża rano lub 

przed wyjściem z domu, jakimś dłuższym wyjazdem, na czole swoich dzieci. 

Wykonujemy go (ale tylko na czole) w taki sam sposób jak przed Ewangelią w 

czasie Mszy Świętej. 



Pozdrowienie chrześcijańskie: 

Na powitanie mówimy: 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Odpowiadamy:  

Na wieki, wieków. Amen. 

 

W czasie wielkanocnym (od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 

(Wielkanocy) do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego),  szczególnie w oktawie 

Wielkanocy (od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli 

Miłosierdzia Bożego): 

Na powitanie mówimy: 

Chrystus Zmartwychwstał. 

Odpowiadamy: 

Prawdziwie Zmartwychwstał. 

 

Na pożegnanie, mówimy: 

Z Bogiem, lub  Niech Pan Bóg błogosławi. 

Odpowiadamy:  

Z Bogiem. 

 

jeżeli żegnamy osobę, która udaje się w podróż, można powiedzieć: 

Niech Pan Bóg, cię prowadzi. 

Odpowiadamy:  

Z Bogiem. 

 

 

 

 

 



Osoby, które spotykamy gdy pracują, pozdrawiamy: 

Panie Boże dopomóż.                    

Odpowiadamy:  

Panie Boże zapłać. 

albo 

Osoby, które spotykamy gdy pracują, pozdrawiamy: 

Szczęść Boże (bardzo popularne wśród górników). 

Odpowiadamy: 

Daj Boże, lub Panie Boże zapłać. 

 

Gdy chcemy podziękować, mówimy:  

Panie Boże zapłać, lub Bóg zapłać. 


