
Temat: Wnętrze kościoła. 

Wiedza, umiejętności, postawy: 

• wyjaśnienie znaczenia miejsca przewodniczenia, tabernakulum, chrzcielnicy, stacji 

drogi krzyżowej, obrazów, rzeźb, fresków, witraży itp. 

• kształtowanie postawy czci wobec Najświętszego Sakramentu oraz postawy szacunku 

wobec przedmiotów kultu 

• zaznajomienie się z wnętrzem kościoła 

Przykładowe formy pracy: 

• prezentacja wnętrza kościoła i nazwanie jego elementów (ze szczególnym 

uwzględnieniem ołtarza i ambony) 

 

Lp. Przebieg zbiórki Metody Pomoce 

1. 
Rozpoczęcie 

Przywitanie; odmówienie modlitwy przed Najświętszym 

Sakramentem, np. Niechaj będzie pochwalony... 

  

2. 
Sprawy porządkowe 

Sprawdzenie obecności, ogłoszenia  

 Lista obecności 

3. 

Wprowadzenie 

Kościół to nie tylko wspólnota ludzi wierzących, ale 

również Boża budowla, w której znajduję się największe 

sacrum dla naszej wiary. 

   

4. 

Realizacja 

Miejscem, w którym dostępne jest owo sacrum są 

tabernakulum, ołtarz i ambona. To w tabernakulum jest 

obecny żywy i prawdziwy Chrystus, który jest wiecznym 

pokarmem. Cud przemiany chleba w Ciało i wino Krew 

Pańską dokonuje się dzięki kapłanowi na ołtarzu, gdzie 

możemy przez to spożywać pokarm duchowy, a na 

ambonie słyszymy proklamację Bożego słowa, które ma 

być zasiane w naszym sercu.  

Zachęca się, aby pokazać i omówić to, co znajduje się w 

prezbiterium, stacje drogi krzyżowej, chrzcielnicę, 

miejsce przewodniczenia, ołtarze boczne, obrazy, witraże, 

freski itp. 

Prezentacja wnętrza 

świątyni  
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5. 

Podczas prezentacji wnętrza świątyni uwrażliwiamy 

chłopców, że są to największe świętości dla naszej wiary i 

dlatego należy im się należyty szacunek. W związku z 

tym prowadzący kontynuuje: „Jak rodzice nas proszą, 

abyśmy dbali o nasz pokój, tak mamy dbać o nasz dom 

Boży, gdzie mieszka żywy Bóg. To do świątyni możemy 

przychodzić nie tylko na Mszę św., ale także gdy 

wracamy ze szkoły czy kiedy przechodzimy obok. 

Możemy wtedy wejść na chwilę, by oddać cześć 

Jezusowi, zawierzając Mu wszystkie swoje sprawy”. 

Pogadanka   

6. 

Po prezentacji wnętrza świątyni (jeśli prowadzący to uzna 

za stosowne) można przeprowadzić wybrane ćwiczenia 

praktyczne, które pomogą piękniej przeżyć liturgię. 

Szczególną uwagę można zwrócić na sposób poruszania 

się po prezbiterium i podchodzenia do ambony. 

Ćwiczenia 

praktyczne 

 



7. 
Podsumowanie 

Miejsce na pytania do kandydatów związane z tematem 

spotkania oraz pytania kandydatów do prowadzącego 

Rozmowa 

podsumowująca 

 

8. 
Zakończenie 

Modlitwa na zakończenie: Aniele Boży... 

  

 


