
Temat: Parafia jako dom, w którym uczę się miłości. 

Cele:  

• chęć poznania świata swojego dziecka 

• wzbudzenie zaufania do parafii i księży 

• wspólne zaangażowanie rodziców i dzieci na rzecz parafii 

Formy pracy:  

• pogadanka 

• wspólna modlitwa z rodzicami 

 

Poniższy konspekt można zrealizować np. przed wspólnym ogniskiem rodziców i ministrantów. 

Gdy kapłan przeprowadza krótkie spotkanie dla rodziców (np. w kościele, w salce parafialnej), 

ministranci mogą w tym czasie integrować się poprzez grę w piłkę nożną bądź pod opieką 

starszego ministranta lub osoby dorosłej rozpalić ognisko. Również podczas takiego spotkania 

można rozegrać mecz Rodzice vs. Ministranci. 

 

Lp. Przebieg spotkania Metody 

1. 

Rozpoczęcie 

Modlitwa za całe rodziny naszych ministrantów. Przywitanie 

rodziców i podziękowanie za ich dyspozycyjność tego dnia i w 

ciągu roku. 

Modlitwa za rodziny np. Pod 

Twoją Obronę...  

2. 

Wprowadzenie 

Od momentu narodzin dziecka rodzice obdarzają swoją pociechę 

miłością i wielką troską – uczą pacierza, szacunku do drugiego 

człowieka czy chociażby odróżnienia dobra od zła. Rodzice 

podejmują ten trud, ponieważ pragną, aby ich dziecko wiedziało, 

czym jest miłość i by z tą właśnie miłością odnosiło się do każdego 

człowieka. Dzięki takiej postawie rodziców ich dziecko traktuje 

dom jako miejsce bardzo bezpieczne, gdzie zawsze może rozwijać 

swoje umiejętności i talenty.  

Takim domem jest także i nasz kościół, bo jest Domem Bożym.  

Pogadanka 

3.  

Realizacja 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, 

bo do takich jak one należy królestwo Boże” (Mk 10, 14). To są 

słowa samego Chrystusa, który pragnie z miłością, abyśmy Jego 

nauczaniem żyli, a w świątyni karmili się Jego Słowem i Ciałem. 

Jednak często możemy usłyszeć czy zobaczyć w mediach, jak 

niektórzy przedstawiciele Kościoła katolickiego są zgorszeniem dla 

wierzących poprzez negatywne, skandaliczne zachowania 

względem dzieci, młodzieży czy osób dorosłych.  

Takie postawy i czyny są niedopuszczalne, a co najgorsze – ranią i 

zostawiają piętno na osobach pokrzywdzonych, ranią Kościół jako 

wspólnotę. 

Pragnę Wam, drodzy Rodzice, zagwarantować, że w naszej parafii 

chcemy otoczyć dzieci szczególną troską i bezpieczeństwem. Jak 

czują się dobrze w Waszych domach, tak poprzez modlitwę i nasze 

zaangażowanie chcemy, by czuły się tutaj dobrze, służąc Panu 

Bogu przy Jego ołtarzu.  

Pogadanka  



4. 

Jednak takich niedopuszczalnych czynów dopuszczają się nie tylko 

osoby duchowne, których czyny nierzadko są największym 

zgorszeniem dla wspólnoty Kościoła, ale również niektóre inne 

środowiska dokonują profanacji Najświętszego Sakramentu czy 

innych świętości dla katolików, zbeszczeszczają Pismo Święte, a 

także atakują kapłanów podczas sprawowania Mszy św. czy 

wyśmiewają ludzi wierzących w Boga. 

Mając świadomość różnorakich ataków na naszą wiarę, jesteśmy 

zaproszeni, aby jeszcze bardziej budować naszą parafialną, 

katolicką wspólnotę, budować przez modlitwę, dzielenie się wiarą, 

miłością i dobrymi uczynkami. Pamiętajmy przy naszej 

indywidualnej modlitwie o Kościele jako wspólnocie, aby zawsze 

była wzorem miłości i modlitwy dla młodego pokolenia.  

 

5. 

Warto podczas tego spotkania rodzicom uświadomić, a właściwie 

wzmocnić ich idealny obraz, jaki mają o swoich dzieciach po to, by 

były jeszcze doskonalsze przez uczenie ich czułości i empatii, także 

w sferze zaangażowania społecznego i rozwoju duchowego. 

Należy uświadomić rodzicom, że poznanie świata ich dziecka jest 

najlepszym zabezpieczeniem go przed ewentualnym zagrożeniem 

we współczesnym świecie. 

Rozmowa z rodzicami na temat ich spostrzeżeń. 

Pogadanka 

 

6. 

Podsumowanie 

Zachęcenie do zaangażowania rodziców na rzecz parafii ze 

wskazaniem na to, że parafia to nasze wspólne dobro, np. poprzez 

opiekę nad ministrantami podczas parafialnych wyjazdów, 

zaangażowanie charytatywne podczas świąt itp. 

 

7. 

Zakończenie 

Modlitwa w intencji całego Kościoła, papieża, biskupów, kapłanów, 

nowych powołań. Ojcze nasz... 

Po modlitwie wspólna integracja rodziców z ministrantami przy 

ognisku w obecności kapłana, a także propozycja meczu Rodzice 

vs. Ministranci. 

Modlitwa 

 

 

Integracja  

 


