
KONSPEKT DLA MŁODZIEŻY 

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża, a następnie prosi, aby 
uczestnicy w ciszy porozmawiali z Jezusem, opowiedzieli mu o tym, co ich 
smuci albo co ich raduje, o problemach, troskach, aby podziękowali, za to, 
co ostatnio otrzymali od Niego. 


Po chwili ciszy animator kończy modlitwą „Ojcze nasz”.


2. Powtórzenie 

Animator kładzie na stole przygotowaną wcześniej łódkę z papieru, w 
środku, na pociętych paskach papieru znajdują się pytania:


- Do czego Pan Jezus porównał wczoraj Królestwo Niebieskie?

- Co się dzieje z ziarenkiem gorczycy i zaczynem?

- Jakie znaczenie ma wzrost ziarenka i zaczynu, gdy mowa o Królestwie 

Bożym?

- Kiedy widać szerzenie się Królestwa Bożego?

- W jaki sposób możemy angażować się w Eucharystię?


(Jeśli spotkanie jest prowadzone online, można ponumerować pytania i 
pozwolić, aby losowali numerki)


3. Wprowadzenie 

Dzisiejszy dzień bardzo wiele mówi nam o słuchaniu. W trakcie Eucharystii 
przychodzi też taki moment, kiedy siadamy i słuchamy. Jest to Liturgia 
Słowa. 


- Co może przeszkadzać nam w usłyszeniu Bożego Słowa?


4. Przypowieść o siewcy 

Wczoraj była mowa o chlebie. Aby można było się nim cieszyć, potrzeba 
pracy wielu osób. A wszystko zaczyna się od małego ziarna. W czasach 
Jezusa ziarna pszenicy były szczególnie ważne dla ludzi, ponieważ 
postrzegali je w kategorii siły życiowej (ziarno to obumiera, aby wypuścić 
kłos). Symbolicznie z kolei pszenica wiązała się z przymierzem jakie Bóg 
zawarł z Izraelem. Żydzi uważali, że aby plony były obfite nie wystarczyła 
żyzna gleba, deszczu słońce, konieczne było także Boże błogosławieństwo, 



będące odpowiedzią Boga na wierność Izraelitów. To znaczy, że dobre plony 
zależały od postawy ludzi wobec Boga.


Stąd Jezus w przypowieści o siewcy, porównuje ziarno i jego wzrost do 
słuchania Słowa Bożego.


Animator odczytuje fragment Ewangelii:


«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, 
nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele 
miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce 
wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły 
między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na 
ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a 
inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!». 

Animator uzupełnia z uczestnikami rysunek:


Po jednej stronie zboża wpisuje na jakie miejsca padło ziarno, a po drugiej, 
co się z nim stało.


Następnie czyta wraz z uczestnikami wyjaśnienie przypowieści:


Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa 
o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w 
jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na 
miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je 



przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk 
lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między 
ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa 
zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię 
żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden 
stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».  

Na obrazku uczestnicy dopisują pod poszczególnymi miejscami, co one 
oznaczają: droga -> brak chęci do zrozumienia Słowa Bożego; skały -> 
liczenie się z opinią innych, niestałość podczas ucisku; ciernie -> troski 
doczesne


Wczoraj mówiliśmy o zaangażowaniu. Słuchanie Słowa szczególnie wymaga 
od nas tego zaanagażowania. Ale jeśli się poświęcimy, jeśli będziemy nie 
tylko słuchać Bożego Słowa, ale wprowadzać je w życie, to będziemy 
przynosić obfite plony.


5. Liturgia Słowa 

Animator rozdaje uczestnikom puste kartki (lub prosi, aby takowe 
przygotowali, jeśli spotkanie jest prowadzone online). Prosi, aby wypisali z 
jakich elementów składa się niedzielna Liturgia Słowa. Muszą to zrobić jak 
najszybciej.


Następnie krótko omawia z uczestnikami każdy element (może wykorzystać 
do tego filmik https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA)


6. Modlitwa na zakończenie 

Panie Jezu, Ty mówisz do nas poprzez swoje Słowo zawarte w Piśmie 
Świętym. Pomóż nam uważnie go słuchać i żyć według niego. Pragniemy jak 
Samuel mówić Tobie każdego dnia: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. 
Amen.


https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA

