
Temat. Każda parafia ma swojego patrona.

1. Przywitanie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen”

2. Przypomnienie rymowanki o Duchu św.
 Jezus posyła Ducha Świętego, On jest pomocą dla każdego. 
 Mówiliśmy o tym, że Jezus pomaga nam, posyłając Ducha Świętego. Dzisiaj się dowiemy, kto 
jeszcze może nam pomagać. Być może od razu się domyślicie, o kogo chodzi, gdy będziemy się 
modlić.

 3. Modlitwa - fragment litanii do Wszystkich Świętych. 
Święta Maryjo, módl(cie) się za nami
Święty Michale,
Święty Gabrielu,
Święty Józefie,
Święty Piotrze,
Święty Janie Pawle II,
Święty Jakubie,
Święty Filipie,
Święty Mateuszu,
Święty Szymonie,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie Kostko
Święty Dominiku,
Święty Franciszku,
Święta Mario Magdaleno,
Święta Agato,
Święta Łucjo,
Święta Agnieszko,
Święta Katarzyno,
Święta Anastazjo,

 Modliliśmy się do świętych, którzy są w niebie. Oni pomagają nam, wspierając nasze modlitwy do 
Boga Ojca. W naszych kościołach spotkacie dużo obrazów i figur  różnych świętych. Najbardziej 
znanym świętym pochodzącym z naszego kraju jest papież Jan Paweł II. 
 

4. Kto to jest patron? – pogadanka



 

Czy rozpoznajecie kogoś na tych ilustracjach? 

   Ta ilustracja przedstawia św. Stanisława. Jest on patronem dzieci i młodzieży. 
Patron to osoba święta lub błogosławiona, która będąc już w niebie, opiekuje się żyjącą na ziemi 
osobą noszącą takie samo imię. Opiekuje się także powierzoną sobie grupą osób, parafian, krajem 
lub miastem. Święty Stanisław Kostka opiekuje się więc tymi, którzy mają na imię tak samo jak on,
Polską, ministrantami, dziećmi i młodzieżą oraz parafiami pw. św. Stanisława Kostki. 

5. Nasza parafia i jej patron  – pogadanka
 Każdy kościół – parafia ma swojego patrona. Parafia to ludzie, którzy tworzą rodzinę Bożą.
Patronem  naszej parafii pod którą podlega  Przedszkole „Fantazja” jest  św. Brat Albert   



      Najczęściej obraz patrona znajduje się w głównym ołtarzu, chociaż nie zawsze tak jest, dlatego 
warto o to zapytać swoich rodziców lub księdza posługującego w parafii. 
Na czele każdej parafii stoi ksiądz proboszcz. Naszym proboszczem jest ksiądz Lech Lachowicz 
(Pomagają mu księża Romuald Mężyński i Zdzisław Muszyński . Informacje o parafii można 
znaleźć na stronie http://archwarmia.pl/parafie/szczytno-swietego-brata-alberta/ ) 
 W naszej parafii co niedzielę spotykamy się na Mszy Świętej. 
Msze odprawiane są o godzinie 7:00, 9:00, 10:30, 17:00, 19:00 (a Msza z udziałem dzieci jest o 
godzinie 12:00 ). 
Podczas Mszy rodzina parafialna spotyka się z Bogiem. 

6. Modlitwa
Panie Boże dziękujemy Ci za  świętego  Brata Alberta patrona naszej parafii, który dzielił się 
chlebem z ubogimi.
Dziękujemy Ci, Boże.
Święty Bracie Albercie prosimy Cię o opiekę nad parafią, posługującymi w niej kapłanami oraz 
wszystkimi parafianami, czyli ludźmi należącymi do tej parafii. Amen

7. Pieśń ku czci świętego patrona.
https://www.youtube.com/watch?v=-Zx5NSb50rM 

8. Praca z podręcznikiem  lub obrazkiem. Dzieci wykonują polecenie pod obrazkiem.

9. Nauka rymowanki.
Kłaniam się Tobie, święty patronie, dbasz o parafię i troszczysz się o mnie. 

http://archwarmia.pl/parafie/szczytno-swietego-brata-alberta/
https://www.youtube.com/watch?v=-Zx5NSb50rM


   


