KONSPEKT
Temat: Boże Narodzenie i Adwent (dla młodszych ministrantów)
1. Modlitwa na rozpoczęcie ( we wstępie prosimy by uczestnicy zwrócili

uwagę na słowa modlitwy Zdrowaś Mario lub Anioł Pański )
2. Wprowadzenie do tematu
a) pytania o to na co uczestnicy zwrócili uwagę
b) pytanie o obecny okres liturgiczny itp.

*Czytanie perykopy z Pisma Świętego o Zwiastowaniu Łk 1 26-38
W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego,
zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu
Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział:
„Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i
rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój
się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz
Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan
Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na
wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała
anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej
odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego;
dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.Oto Twoja
krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu,
chociaż uważa się ją za niepłodną.Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie
według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
3. Adwent jako czas radosnego oczekiwania ( skupimy się tylko na tym

aspekcie adwentu bo głównym tematem są obchody świąt).
a) jakie są specjalne nabożeństwa adwentowe i jaka jest ich symbolika
b) znaczenie postanowień adwentowych
4. Wigilia
a) tradycje Polskie związane ze świętami (symbolika niektórych

czynności oraz przedmiotów )
● dzielenie się opłatkiem
● wolne miejsce za stołem
● pasterka

● śpiewanie kolęd
● choinka i ozdoby

*Czytanie perykopy z Pisma Świętego o
Narodzinach Jezusa Łk 2 1-20*
5. Przebieg uroczystości od strony duchowej
a) wskazanie na to że jest to święto radosne
b) upamiętnia narodziny naszego Zbawiciela ( raczej oczywiste ale

można wtrącić i podkreślić )
c) symbolika cykliczności święta ( coroczne narodziny Chrystusa są
znakiem że i my mamy ciągle zaczynać na nowo i przemieniać się w
czy pomaga Adwent )
d) wskazanie że najważniejszy jest Jezus i to że z miłości do nas narodził
się na ziemi ( podkreślenie że wszystkie omówione zwyczaje nie mogą
nam Go zasłonić i zepchnąć na dalszy plan )
6. Krótkie podsumowanie spotkania i zachęcenie do pracowania nad sobą

przez adwent i resztę roku ( pracować nad sobą trzeba nieustannie a nie
zwracać na to uwagę od święta )
7. Modlitwa dziesiątkiem różańca z rozważeniem tajemnicy Narodzin Jezusa

