
Temat: Modlitwa służby liturgicznej. 

Wiedza, umiejętności, postawy:  

• poznanie i zrozumienie treści modlitwy przed służeniem i po służeniu 

• kształtowanie postawy wierności i czujności w modlitwie 

• wspólna modlitwa 

Przykładowe formy pracy:  

• praca z tekstem modlitwy przed i po służeniu 

• przypomnienie wartości modlitwy indywidualnej 

• przypomnienie przekazanych już wiadomości (szczególnie nazewnictwo szat 

liturgicznych) 

 

Lp. Przebieg zbiórki Metody Pomoce 

1. 
Rozpoczęcie 

Przywitanie; odmówienie modlitwy Ojcze nasz 

  

2. 
Sprawy porządkowe 

Sprawdzenie obecności, ogłoszenia 

 Lista obecności 

3. 

Wprowadzenie 

Przedstawienie tematu zbiórki; głośne odczytanie 

modlitwy przed i po służeniu  

 Zał. 1 

4. 

Realizacja 

Na początek prowadzący zadaje kandydatom pytanie: „Co 

to jest modlitwa?”. Bazując na ich doświadczeniu, 

prowadzi zbiórkę. Jeżeli brak satysfakcjonujących 

odpowiedzi, prowadzący pogłębia zagadnienie modlitwy. 

„Modlitwa to rozmowa z Bogiem, możliwość wyrażenia 

swojej prośby, podziękowania Bogu, przeproszenia Go”. 

Ten akt porozumienia między ludźmi a Bogiem jest 

bardzo ważny. Człowiek zanosi modlitwę w trudnych  
i ważnych dla niego chwilach, ale również przed i po 

posiłku, rano oraz wieczorem, dziękujemy Bogu. 

Pogadanka  

5. 

Każdy otrzymuje tekst modlitwy przed i po służeniu, a 

także modlitwy o powołania. Warto wyjaśnić sens tych 

modlitw. 

Podczas modlitwy człowiek otwiera swoje serce na głos 

Pana Boga, pragnie w tym czasie zapomnieć o swoich 

obowiązkach, a oddać się całkowicie Bogu. Służba 

liturgiczna odmawia modlitwę przed Mszą świętą, by jak 

najlepiej (tj. z jak największą godnością) przeżyć 

celebrowanie Ofiary Chrystusa. W słowach modlitwy 

przed służeniem kandydaci i ministranci wyrażają prośbę 

do Boga o pełne skupienie: „Proszę Cię, Panie Jezu, o 

łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy 

moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko 

Tobie”. 

Jednak po zakończonej Mszy św. kandydaci i ministranci 

proszą Boga, aby mogli zostać umocnieni na całe życie 

przez uczestnictwo we Mszy św. Prowadzący winien 

podkreślić, że modlitwa przed i po służeniu są tak samo 

ważne. 

Wykład Zał. 1 



6. 

Prowadzący uświadamia teraz ministrantów, że modlitwa 

jest rzeczywistością tak złożoną, iż nierzadko 

podejmowano próbę jej uporządkowania 

(skategoryzowania). I tak, wyróżniamy ze względu na: 

a) Cel modlitwy: 

• Modlitwę uwielbienia 

• Modlitwę dziękczynienia 

• Modlitwę przebłagania 

• Modlitwę prośby 

b) Podmiot modlitwy: 

• Modlitwę liturgiczną, wspólnotową 

• Modlitwę prywatną 

c) Sposób modlenia się: 

• Modlitwę ustną 

• Modlitwę myślną 

Tutaj prowadzący podkreśla wartość i znaczenie modlitwy 

indywidualnej w życiu człowieka w ogóle, a zwłaszcza 

ministranta.  

Wykład  

7. 

Utrwalenie wiadomości z poprzedniej zbiórki 

W ramach utrwalenia wiadomości prowadzący rozdaje 

ministrantom koperty z pociętymi nazwami szat 

liturgicznych i ich definicjami. Kandydata, który jako 

pierwszy poprawnie ułoży rozsypankę, można nagrodzić. 

Rozsypanka Zał. 2, koperty 

8. 

Podsumowanie 

Zadanie: Na następne spotkanie nauczyć się na pamięć 

ww. modlitw. 

Miejsce na pytania do kandydatów związane z tematem 

spotkania oraz na pytania kandydatów do prowadzącego 

Rozmowa 

podsumowująca 

 

9. 
Zakończenie 

Modlitwa po służeniu Boże, którego dobroć… 

  

 


