
 

 

KONSPEKT DLA MŁODZIEŻY 
 
 

1. Modlitwa do Ducha Świętego 
 
Może być modlitwa spontaniczna zakończona poniższą modlitwą: 
 
Duchu Przenajświętszy, odwieczna miłości Ojca i Syna, uwielbiam Cię, 
dziękuję Ci , kocham Cię, proszę o przebaczenie tego wszystkiego, czym 
jesteś zasmucony przeze mnie czy przez bliźniego. Tobie, Duchu Prawdy, 
poświęcam mój umysł, wyobraźnię i pamięć; oświecaj mnie. Obym poznał 
Jezusa Mistrza i zrozumiał Jego Ewangelię oraz naukę Kościoła świętego. 
Pomnóż we mnie dar umiejętności , rozumu, mądrości i rady. Tobie, Duchu 
Uświęcicielu, poświęcam moją wolę; prowadź mnie według Twej woli, 
podtrzymuj w wierności przepisom, w wypełnianiu moich obowiązków. Udziel 
mi daru męstwa i świętej bojaźni Bożej. Tobie Duchu Ożywicielu, poświęcam 
moje serce; strzeż i pomnażaj we mnie życie Bożę. Udziel mi daru 
pobożności. Amen. 
 
2. Czego pragnę? 
 
Animator rozdaje uczestnikom plansze (załącznik 1). Uczestnicy wpisują w 
kolejne półksiężyce swoje pragnienia, na środku te największe, najważniejsze 
dla nich, a z pozostałych polach inne. 
 
Rozmowa kierowana dotycząca pracy uczestników. Jakie mają pragnienia, 
czy są w stanie je zrealizować, dlaczego niektóre nie mogą być zrealizowane. 
 
Animator prezentuje uczestnikom plansze z wypisanymi różnymi możliwymi 
pragnieniami ludzi (załącznik 2). Zwraca uwagę, że te pragnienia można 
podzielić na różne grupy, ale w zasadzie się one wzajemnie przenikają. 
Czasami mogą też być ukryte, nie potrafimy ich nazwać, albo nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, że czegoś konkretnego pragniemy. 
 
3. Pragnienie, a chcenie i marzenie 
 
Na podstawie Słownika Języka Polskiego animator wyjaśnia znaczenie pojęć: 
 
CHCENIE - czyli zamiar zrobienia czegoś, dążenie do posiadania czegoś 
 
MARZENIE - wyobrażanie sobie jakichś przyjemnych i zwykle nierealnych 
sytuacji, które chcielibyśmy, aby wydarzyły się naprawdę 
 
PRAGNIENIE - ogromna chęć posiadania, doznawania, lub zrobienia czegoś 
 



 

 

4. Pragnienie - ja - Bóg 
 
Lektura artykułu autorstwa diakona Jana Ogrodzkiego nt pragnienia 
(załącznik 3). Następnie rozmowa kierowana na podstawie artykułu oraz 
własnych wcześniejszych przemyśleń. 
 

- Czego możemy w życiu pragnąć? 

- W jaki sposób można przeżywać niezaspokojenie naszych pragnień? 

- Kiedy nasze pragnienia są dobre, a kiedy złe? 

- Czego pragnie Bóg, Jezus? 

- Zaspokojenie pragnień = szczęście? Czy zawsze i na zawsze? 
 
5. Pragnienie eucharystii 
 
Przytoczenie zamieszczonych za stronie holyweek.pl świadectw osób, które 
pragnęły eucharystii, pragnęły spotkania z żywym i prawdziwym Bogiem.  
 
Możliwość podzielenie się także własnym świadectwem pragnienia 
eucharystii. 
 
6. Modlitwa na zakończenie 
 
Modlitwa spontaniczna o ciągłe pragnienie Jezusa w swoim życiu. 

http://holyweek.pl/

