
Temat: Uczestnictwo w zbiórce ze starszymi ministrantami. 

Wiedza, umiejętności, postawy: 

• pokazanie wspólnoty, która służy dla samego Boga 

• integracja służby liturgicznej 

• pragnienie przyjmowania Komunii świętej w stanie łaski uświęcającej 

Przykładowe formy pracy:  

• po zbiórce ministranckiej kandydaci mogą pozostać i pod opieką kapłana bądź 

animatora liturgicznego przypominają sobie zdobytą wiedzę 

 

Lp. Przebieg zbiórki Metody Pomoce 

1. 

Rozpoczęcie 

Przywitanie; odmówienie modlitwy, np. Pod Twoją 

obronę przy Najświętszym Sakramencie 

  

2. 

Sprawy porządkowe 

Sprawdzenie obecności. Przedstawienie kandydatów 

pozostałym ministrantom, którzy uczestniczą w zbiórce 

 Lista obecności 

3. 

Wprowadzenie 

Po przedstawieniu kandydatów prowadzący rozpoczyna 

spotkanie od pytania „Z czym kojarzy się wam słowo 

wspólnota?” i zapisuje odpowiedzi na planszy. 

Pogadanka Zał. 1 

4. 

Realizacja 

Podczas zbiórki prowadzący musi w sposób szczególny 

zwrócić uwagę na to, jak ministranci odnoszą się do 

kandydatów. Trzeba uświadomić ministrantom i 

kandydatom, że razem tworzą wspólnotę, która pragnie 

służyć samemu Bogu. Celem wspólnoty jest wzajemna 

pomoc, szacunek, zrozumienie i akceptacja. Ministrant 

będąc we wspólnocie szkolnej, ma dawać przykład 

innym poprzez odpowiednią i należytą postawę, 

szacunek do innych, a także poprzez czyste serce i 

systematyczne przyjmowanie Komunii świętej. 

Pogadanka  

5. 

Warto przypomnieć historię pierwszych piątków 

miesiąca, a także uświadomić, jak ważne jest, aby tego 

dnia przyjąć Komunię św. 

 

Następnie postawić ministrantom pytanie o to, jak często 

się spowiadają. Czy nie zdarza się tak, że przychodzą 

służyć na Mszy św., nie będąc w stanie łaski 

uświęcającej? Zachęcić ministrantów do regularnej i 

częstej spowiedzi, przypomnieć, kiedy jest taka 

możliwość w naszym kościele. 

 

Wytłumaczyć ministrantom na zakończenie, że życie w 

przyjaźni z Panem Bogiem to wielka odwaga, 

wyróżnienie i świadectwo dla ich rówieśników. 

Omówienie historii 

pierwszych piątków 

miesiąca  

 

Pogadanka 

 

 

 

 

 

 

Rozdać obrazki z 

podpisami 

pierwszopiątkowymi 
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Zał. 3 

6. 

Podsumowanie 

Miejsce na pytania do kandydatów związane z tematem 

spotkania oraz na pytania kandydatów do prowadzącego 

Rozmowa 

podsumowująca 

 

7. 

Zakończenie 

Modlitwa na zakończenie: Aniele Boży przed 

Najświętszym Sakramentem.  

  



Po zakończonej zbiórce z ministrantami kandydaci mogą 

pozostać i przećwiczyć nazewnictwo szat, naczyń 

liturgicznych bądź przypomnieć sobie, w którym 

momencie stosuje się naczynia liturgiczne itp. 

 


