Konspekt zbiórki formacyjnej dla ministrantów –
listopad
Potrzebne materiały: Pismo Święte dla każdego uczestnika.
Modlitwa na rozpoczęcie spotkania.
Wprowadzenie do tematu zbiórki:
• Jaką uroczystość obchodzimy 1 listopada? Dlaczego Kościół wprowadził
ją do kalendarza liturgicznego? (Uroczystość Wszystkich Świętych
Pańskich. Oddajemy wtedy cześć wszystkim zbawionym, również tym,
którzy nigdy nie będą przez Kościół oficjalnie wymieniani jako święci i
błogosławieni. Uroczystość ta przypomina również o powszechnym
powołaniu do świętości – o tym, że przeznaczeniem każdego z nas jest
dołączyć do grona świętych.)
• Na czym polega kult świętych?
(Kult świętych polega nie na oddawaniu czci im samym, lecz na
uwielbieniu Boga za łaski jakie wyświadczył im w ich ziemskim życiu. Do
Boga modlimy się za wstawiennictwem świętych, gdyż wierzymy, że ze
względu na swoje zasługi mogą wyprosić nam więcej łask niż my sami.)
• Jakie wspomnienie obchodzimy 2 listopada? Czy różni się ono
charakterem od uroczystości dnia poprzedniego? (1 XI – oddajemy cześć
wszystkim, którzy są już w niebie, również tym, których Kościół nie
wyniósł na ołtarze
2 XI – modlimy się za Kościół cierpiący, czyli wszystkich wiernych
pokutujących w czyśćcu)
• Dlaczego modlimy się za zmarłych?
Tekst z Pisma Świętego:
(2Mch 12, 39-45)
Następnego dnia w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze
Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w
rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli
przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z Jamnii, chociaż Prawo tego Żydom
zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny
zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy
ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony

grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli
samych siebie i byli bez grzechu mając przed oczyma to, co się stało na skutek
grzechu tych, który zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do
Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech.
Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu.
Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa
za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla
tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była
to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę
przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.
Dyskusja nad tekstem.
• W jakim celu Izraelici modlili się za poległych? (Podpowiedź: Dlaczego
według autora Bóg ukarał wojowników śmiercią?)
• Jak autor natchniony uzasadnia szlachetność czynu Judy, jakim była
ofiara za grzech zabitych?
Komentarz prowadzącego.
• Podsumowanie dyskusji: modlimy się za zmarłych aby Bóg zmniejszył
im karę jaką muszą odbyć w czyśćcu.
• Stany w jakich może znaleźć się dusza człowieka po śmierci:
◦

Niebo – stan wiecznego szczęścia w jedności z Trójcą Świętą,
aniołami i świętymi

◦

Piekło – stan bez Boga i miłości, w jakim znajdują się wierni, którzy
Boga odrzucili już za życia

◦

Czyściec – stan w oddaleniu od Boga, w jakim znajdują się dusze
wiernych umierających w stanie łaski uświęcającej, lecz nie
odpokutowali wcześniej kar za swoje grzechy; długość kary w czyśću
zależy od rodzaju popełnionych za życia grzechów; karę w czyśćcu
można skrócić, ofiarując zadusze zmarłych modlitwę lub inne
umartwienie, np. Post

• Skąd wiemy o istnieniu czyśćca? (por. KKK 1030-1032)
◦

Pismo Święte, na przykład 1Kor 3, 13-15
([...]tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański];
okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego
dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś,
którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz
tak jakby przez ogień.)

◦ Nauczanie Ojców Kościoła, na przykład:
św. Grzegorz Wielki (Dialogi)
Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem
istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który jest prawdą.
Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi
Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w
przyszłym (Mt 12, 32). Można z tego wnioskować, że niektóre winy
mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu
przyszłym.
• Przypomnienie o potrzebie modlitwy za zmarłych.
Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. (św. Jan Chryzostom)
◦ Przypomnienie o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod
zwykłymi warunkami dla dusz cierpiących w czyśćcu za nawiedzenie
cmentarza i modlitwę za zmarłych w dniach 1-8 listopada.
Listopad – koniec Okresu Zwykłego w kalendarzu liturgicznym.
(Temat dodatkowy)
Ostatnia niedziela okresu zwykłego – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata.
◦ Ta uroczystość przypomina nam o tym, że to Chrystus jest
prawdziwym władcą całego stworzenia, a naszym zadaniem jest
uznanie Jego panowania i bycie Jego świadkami, jak mówią słowa
hymnu Liturgicznej Służby Ołtarza.
Modlitwa na zakończenie zbiórki.
(Wskazane godne odśpiewanie hymnu LSO.)

