Konspekt zbiórki formacyjnej dla ministrantów: Wielki Post I
1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania
2. Wprowadzenie do tematu zbiórki
◦

Wielki Post: wiadomości ogólne
▪ przez pokutę i uczynki miłosierdzia przygotowuje nas do
świętowania Wielkanocy
▪ składa się z ok. 40 dni (symbol przygotowania, oczyszczenia)
▪ Wielki Post rozpoczyna Środa Popielcowa, kiedy podczas Mszy
następuje obrzęd posypania głów popiołem (symbol marności)
▪ fioletowy kolor w Liturgii (symbol pokuty, nadziei)
▪ brak w Liturgii Alleluja i Chwała na wysokości Bogu, brak
kwiatów w prezbiterium (symbole smutku, umartwienia)

3. Tekst z Pisma Świętego
Ez 36, 23-28
Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów,
zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan wyrocznia Pana Boga - gdy okażę się Świętym względem was przed ich
oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i
przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą
wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od
wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę
do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z
ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych
nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy
będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie
moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

4. Rozważanie tekstu
◦ Dlaczego Bóg chce zebrać Swój lud i go odnowić? Czy zwraca przy
tym uwagę na wielkość jego grzechów?
◦ Zapowiedzią jakiego sakramentu jest pokropienie czystą wodą, o
którym mówi Bóg?

5. Podsumowanie

◦ Nie patrząc na nasze grzechy Bóg nas kocha i okazuje nam Swoje
miłosierdzie gdy chcemy do Niego wracać i zmieniać swoje życie.

◦ Bóg przez zdrój Chrztu świętego przywrócił człowiekowi godność
utraconą w grzechu pierworodnym.
◦ Wiemy, że przez nasze własne grzechy wiele razy zrywaliśmy
przymierze zawarte przez nas z Bogiem podczas naszego Chrztu.
Dlatego Wielki Post przez pokutę za grzechy oraz zadośćuczynienie
w postaci uczynków miłosierdzia (jałmużna wielkopostna)
przygotowuje nas do uroczystego odnwienia naszych przyrzeczeń
chrzcielnych, które będzie miało miejsce podczas Wigilii
Paschalnej. Oczyszczeni z naszych grzechów będziemy mogli wtedy
w pełni cieszyć się ze Zmartwychwstania Chrystusa.
6. Modlitwa na zakończenie spotkania

