
Konspekt spotkania 

 

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Ponieważ dziś rozpoczynamy odkrywanie Eucharystii jako Skarbu dlatego na początek modlitwa 

ministrantów, którą odmawiają przed wyjściem do ołtarza: 

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga który rozwesela duszę moją. Do świętej przystępuję 

służby. Chcę ją dobrze pełnić. 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. 

2. Powtórzenie 

Animator przypomina ostatnie spotkanie dotyczące przygotowania do Mszy Świętej. Można znów użyć 

tabelki z wypełnionymi 2 pierwszymi kolumnami, a trzecią wypełnić. Można przypomnieć sobie jaki jest cel 

przygotowywania się do czegokolwiek, a tym bardziej do Eucharystii. 

3. Intencja – czyli z czym przychodzę do Pana Boga 

Msza Święta jest „Spotkaniem z Panem Bogiem”. Idąc na jakieś spotkanie trzeba się do niego przygotować. 

Zastanowić się jaki jest cel mojej wizyty? Cele mogą być różne, może nim być jakaś prośba (idę do kolegi 

żeby poprosić go o pomoc w odrobieniu lekcji), może nim być podziękowanie (idę podziękować Babci i 

Dziadkowi za prezent który od nich dostałem), może nim być świętowanie – uwielbienie (idę na ślub żeby 

świętować z małżonkami początek ich wspólnego życia). Spróbuj wypisać jakie mogą być cele (intencje) 

Mszy Świętej: 

A. Intencje prośby (o co mogę prosić Pana Boga podczas Eucharystii): 

•   

•   

•   

B. Intencje dziękczynne (za co mogę dziękować Panu Boga podczas Eucharystii): 

•   

•   

•   

C. Intencje uwielbienia (w czym mogę uwielbiać, co mogę świętować podczas Eucharystii): 

•   

•   

•   

D. Intencje przebłagalne (za co mogę chcieć przeprosić Pana Boga podczas Eucharystii): 

•   

•   

•   

Ważne jest żeby nie przychodzić na Eucharystię z tzw. pustymi rękoma ale żeby zawsze przynieść Panu 

Bogu jakieś prośby, dziękczynienia, uwielbienia czy przebłagania. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Przypowieść o skarbie i perle 

Animator lub jeden z uczestników odczytuje fragment Ewangelii z przypowieścią o skarbie 

i perle: 

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek 

i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo 

niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił ją. 

Co zrobili ludzie znajdujący drogocenne rzeczy? 

Co dla mnie jest drogocenne, ważne? 

Czy Eucharystia też jest dla mnie ważna i dlaczego?  

Co ja robię żeby regularnie uczestniczyć w Eucharystii, z czego jestem w stanie zrezygnować? 

5. Podsumowanie 

Msza Święta powinna być bardzo ważnym elementem mojego życia. Powinna być moją drogocenną perłą 

i skarbem, o których słyszałem w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego idąc na nią warto pomyśleć o konkretnej 

intencji, którą zaniosę Panu Bogu. Muszę również podjąć wysiłek by dobrze skupić się na jej przeżywaniu, 

bo gdy tego nie zrobię to coś ważnego może mi umknąć i nie odnajdę przysłowiowej perły.  

6. Modlitwa na zakończenie 

O Jezu Chryste, oto zbliżam się do Twojego Ołtarza z sercem otwartym, pragnącym spotkania z Tobą i proszę 

Cię, pozwól mi doświadczyć wszystkich tych łask, które przygotowałeś mi w tej Ofierze Mszy Świętej. Oto 

przygotowuję się na spotkanie z Tobą, Który z Miłości do mnie ofiarowałeś się na Golgocie i teraz ponawiasz 

tę samą Ofiarę, aby obdarować wszystkich ludzi niepojętymi łaskami. Oto przychodzisz do nas w tym 

Świętym Czasie Twojej Eucharystycznej Ofiary, aby mogło się dokonać to, co dla oczu niewidzialne a jednak 

Rzeczywiście Obecne. Dziękuję Ci, Jezu Chryste za to, że Rodzisz się na Ołtarzu, aby przyjść do Mojego 

Serca. Oto Twoje Życie uobecnia się podczas każdej Mszy Świętej, dokonuje się Ofiara Twojego Życia, jak 

wielka to łaska niepojęta dla mojego umysłu, ale ja wierzę, że Ty Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do mnie, 

aby nakarmić mnie Swoim Ciałem i obdarować pełnią Swoich łask. Mój Najukochańszy Zbawicielu, racz 

wysłuchać mojego wołania i spraw, aby moje serce nieustannie napełniało się tymi łaskami, którymi pragniesz 

obdarować podczas każdej Mszy Świętej, abym mógł doświadczyć Twojej wielkiej Miłości jak również tego 

wszystkiego, co jest Twoim wielkim Darem, aby przemienić mnie w Siebie na Życie Wieczne. Amen. 


