Temat: Dom rodzinny szkołą modlitwy i chrześcijańskiego wychowania.
Cele:
•
•
•

przypomnienie rodzicom, że chrześcijańskie wychowanie wynosimy z domu
rodzinnego
ukazanie rodzicom, że są powołani, aby ich dom był szkołą modlitwy i
chrześcijańskiego wychowania.
wskazanie różnych form modlitewnych

Formy pracy:
•
•
Lp.
1.

2.

3.

pogadanka
wspólna modlitwa z rodzicami
Przebieg spotkania

Metody
Wspólna modlitwa z rodzicami

Rozpoczęcie
Przywitanie; odmówienie wspólnie modlitwy w intencji rodziców i
ich dzieci Ojcze nasz
Wprowadzenie
Pogadanka
W życiu każdego człowieka ważna jest sfera duchowa, która
najbardziej dojrzewa i rozwija się poprzez modlitwę. Ministrant,
który ma posługiwać przy ołtarzu, powinien dbać o swoją relację z
Panem Bogiem. W tym zadaniu nie tylko ma mu pomagać kapłan
posługujący w kościele, ale także rodzice, którzy są pierwszymi i
najważniejszymi świadkami wiary.
Realizacja
Pogadanka
Państwa synowie modlitwy nauczyli się dzięki waszemu
zaangażowaniu. To od najmłodszych lat uczyliście synów
porannego i wieczornego pacierza. To ministranci przed i po Mszy
świętej odmawiają wspólnie modlitwę, by jak najlepiej przeżyć
tajemnice naszej wiary. To każdy z nas chrześcijańskie wartości i
praktyki modlitewne wyniósł ze swojego rodzinnego domu. To
teraz wy, drodzy rodzice, jesteście odpowiedzialni, aby wasz dom
był domem i szkołą modlitwy. Dzięki waszemu zaangażowaniu,
synowie podjęli służbę przy ołtarzu Pana. Ważne jest, aby te
chrześcijańskie wartości i praktyki modlitewne nieustannie
rozwijały się i dojrzewały w sercu młodego człowieka.
Jednak modlitwa jest rzeczywistością złożoną, iż nierzadko
podejmowano próbę jej uporządkowania (skategoryzowania). I tak,
wyróżniamy ze względu na:
a. Cel modlitwy:
• Modlitwę uwielbienia – jest to forma modlitwy, której
celem jest uwielbienie Boga. W niej człowiek uwielbia
Boga dla Niego samego, dlatego, że On jest, że jest Panem i
Stwórcą. Uwielbia Jego majestat, doskonałość, wielkość.
Taką formę modlitwy widać:
- w niektórych psalmach: sławiących Boga lub
wzywających narody do uwielbiania Go;
- w modlitwie liturgicznej: „Chwała na wysokości Bogu”
podczas Mszy św. czy w hymnie odmawianym w brewiarzu
„Ciebie Boga wysławiamy”;
- w modlitwie „Ojcze nasz”: „święć się imię Twoje”.

•

Modlitwę dziękczynienia - jej celem jest dziękowanie Bogu
za otrzymane dary. Człowiek mając świadomość
otrzymania darów od Boga, dziękuje Mu za nie. W każdej
Eucharystii, która oznacza właśnie „dziękczynienie”,
kapłan wypowiada słowa: „Dzięki składajmy Panu Bogu
naszemu”, na co lud odpowiada: „Godne to i
sprawiedliwe”. Św. Paweł w swych listach wzywa do
dziękczynienia:
- „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5, 18);
- „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej
wśród dziękczynienia (Kol 4, 2).
• Modlitwę przebłagania - jej celem jest przeproszenie Boga
za popełnione grzechy, zaniedbania, niewykorzystane łaski.
Modlitwa ta wyraża naszą skruchę, uniżenie przed Bogiem
i żal z powodu grzechów. Ta forma modlitwy obecna jest:
- w modlitwie „Ojcze nasz”: „odpuść nam nasze winy”;
- w modlitwie liturgicznej: „Spowiadam się… że bardzo
zgrzeszyłem…” (Confiteor), „Panie, zmiłuj się nad nami”.
• Modlitwę prośby - jej celem jest prośba skierowana do
Boga w różnych intencjach. Gdy prosimy o coś Boga,
wyrażamy swą zależność od Niego, Jego wyższość. W
kierowaniu próśb do Boga ważna jest ufność, pokora i
poddanie się woli Bożej, gdyż Bóg jako nieskończenie
dobry i mądry, wie lepiej, czego nam tak naprawdę
potrzeba. Pan Jezus zachęca nas również: „Proście, a będzie
wam dane” (Mt 7, 7). Trzeba pamiętać, że istnieje
hierarchia próśb: „Najpierw Królestwo, następnie to, co jest
konieczne, by je przyjąć i współdziałać w jego przyjściu”
(KKK 2632).
b. Podmiot modlitwy:
• Modlitwę liturgiczną, wspólnotową - jest to modlitwa
Kościoła, publiczny akt ludu Bożego. Włączamy się w tę
modlitwę poprzez:
- udział w Eucharystii oraz przyjmowanie sakramentów św.
i sakramentaliów; ważne by rodzic był wzorem dla swojego
dziecka w częstym i sumiennym przyjmowaniu
sakramentów świętych - szczególnie sakramentu pokuty i
pojednania oraz Eucharystii;
- udział w różnych obrzędach, które są wyrazem modlitwy
Kościoła;
- Liturgię godzin (brewiarz).
W tej grupie można także włączyć modlitwę rodzinną
rozumianej jako wspólnota. To dom rodzinny jest
najpiękniejszą szkołą modlitwy, gdzie wspólnie z
najbliższymi mamy zanosić Panu Bogu nasze rodzinne
intencje – czy to podczas wspólnych posiłków, rannych i
wieczornych pacierzy, czy modlitwy różańcowej –
szczególnie tutaj prosimy was, drodzy rodzice, aby wkładać
wielki wkład i serce, by wasz dom był domem modlitwy.
• Modlitwę prywatną - oznacza ona po prostu osobiste
obcowanie z Bogiem sam na sam, osobistą rozmowę z Nim.
Sobór Watykański II naucza w tej kwestii: „Życie duchowe
nie ogranicza się jednak do udziału w samej liturgii. Choć
bowiem chrześcijanin powołany jest do wspólnej modlitwy,

powinien także wejść do swego mieszkania i w ukryciu
modlić się do Ojca, a nawet, jak uczy Apostoł, powinien
modlić się nieustannie” (Konstytucja o liturgii świętej
Sacrosanctum Concilium, nr 12).
c. Sposób modlenia się:
• Modlitwę ustną
• Modlitwę myślną

4.

5.

6.

Niezależnie od tego podziału wyróżnia się także:
a. Modlitwę werbalną (słowną) – wypowiadana jest zarówno
głośno, jak też w myślach.
b. Modlitwę dyskursywną (rozważanie lub rozmyślanie) – to
rozważanie jakiejś prawdy.
Odprawiana jest zazwyczaj w myślach, rzadziej ustnie.
Podczas tej modlitwy główną rolę odgrywa intelekt.
c. Modlitwę medytacyjną – jest to przylgnięcie do poznanej
prawdy. Główną rolę odgrywa tu sfera afektywnowolitywna.
Warto, by pomimo zabiegania i nieustannemu pośpiechu, poświęcić
czas dla swoich dzieci i być dla nich wzorem modlitwy. Najlepiej,
gdy zaczniemy pogłębiać relację z Panem Bogiem na modlitwie we
wspólnocie rodzinnej, a wtedy łatwiej będzie dziecku modlić się we
wspólnocie Kościoła czy indywidualnie, ponieważ będzie posiadało
pierwsze doświadczenie modlitwy, którego nauczyli go rodzice.
Podsumowanie
Miejsce na pytania rodziców do prowadzącego dotyczące tematu
bądź innych spraw organizacyjnych.
Jeśli kapłan spotyka się pierwszy raz z rodzicami, to zaleca się, aby
przedstawić program ministrancki, a także wynikające z tego
zobowiązania, m.in. obecność na dyżurach, zbiórkach, wyjazdy
integracyjne itp.
Zakończenie
Modlitwa na zakończenie: w intencji ludzi chorych i cierpiących
Pod Twoją Obronę

Pogadanka

Rozmowa podsumowująca

Wspólna modlitwa z rodzicami

