
KONSPEKT DLA MŁODZIEŻY 

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Można rozpocząć modlitwę własnymi słowami, prosząc Ducha Świętego o 
Jego dary na czas tego spotkania i całego tygodnia rekolekcji. Można 
zakończyć ją modlitwą Jana Pawła II:


Duchu Święty, proszę Cię 
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie 
i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar rozumu do lepszego zrozumienia 
ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady 
i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie 
nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
o dar pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże, obraża. 

2. Poszukiwania…. 

Animator wprowadza w temat spotkania:


Może pokazać uczestnikom skrzynię (bądź obraz skrzyni) mówiąc, że 
znajduje się z niej skarb. Ale co trzeba zrobić, aby go odnaleźć? Jakie 
przedmioty mogą nam pomóc w poszukiwaniach skarbu? Co musimy zabrać 
ze sobą na wyprawę?


Po wypowiedzi uczestników animator przytacza treść przypowieści o skarbie 
i perle:


Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 
«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». 



Każdy człowiek chciałby posiadać coś cennego, jakiś wyjątkowy przedmiot, 
którego nie ma nikt inny. Coś, co można uznać za skarb. Tych przedmiotów 
może być wiele, dlatego że każdy człowiek jest inny i pragnie czegoś innego.


- Co może wzbudzać zainteresowanie człowieka?

- W jaki sposób rozpoznać, co jest dla nas cenne?

- Dlaczego zdobycie tego cennego przedmiotu wymaga poświęcenia i 

trudu?


Kiedy człowiek posiada coś wartościowego to troszczy się o to z największą 
starannością. Zwłaszcza, gdy to coś zostało nabyte za ogromną cenę lub z 
ogromnym wysiłkiem. Przedmiot ten może interesować nas z różnych 
powodów, ale rozpoznając jego wartość możemy odnieść ją do naszego 
życia. 


3. Klucz do skarbu 

Ze wszystkich przedmiotów, które są potrzebne do odnalezienia skarbu 
najważniejszy jest klucz, dlatego, że bez niego nie da się otworzyć skrzyni ze 
skarbem. Naszym Skarbem, który chcemy odkryć jest Eucharystia, 
pamiątka, którą Jezus zostawił nam, aby móc się w niej z nami spotykać. 
Aby dobrze ją przeżyć trzeba się do nie przygotować, o czym była mowa 
ostatnio.


- Jak powinno wyglądać przygotowanie do Eucharystii?

( można skorzystać z tekstu dotyczącego przygotowania do Eucharystii z 
poprzedniego konspektu)

- Jak u was wygląda to przygotowanie?


Kiedy przychodzimy na Eucharystię mamy też jeszcze taki moment 
przygotowania. To obrzędy wstępne. One mają nas przygotować do 
głębszego przeżycia Mszy Świętej. Są kluczem 


- Co zawierają obrzędy wstępne?

- Jakie jest znaczenie tych elementów?


(Przy wyjaśnieniu elementów składających się na obrzędy wstępne można 
wykorzystać filmik: https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA lub 
artykuł: https://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=152&doc=98) 


4. Czy znam swoją wartość? 

Animator puszcza filmik z serii Dobranocka o. Adama Szustaka pt.: „Jubiler” 


https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA
https://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=152&doc=98


(https://youtu.be/iMkfd9sm9rw bądź z https://www.langustanapalmie.pl/
filmy2).


Mówiliśmy, że Jezus zostawił nam Skarb, Eucharystię. Ale Jezus ma także 
inny Skarb, który jest dla Niego najcenniejszy na świecie, każdego z nas. 
Jesteśmy dla niego drogocenną perła, której wartość tylko On zna. Jeżeli 
więc chcemy poznać swoją wartość, to powinniśmy pytać o to właśnie Jego. 

5. Modlitwa na zakończenie 

Modlitwa spontaniczna, zakończona wspólną modlitwą „Ojcze nasz”.


https://youtu.be/iMkfd9sm9rw

