
Kl. PP3a,PP3b,PPec,PP3e  

Temat: Otwieramy się na działanie Ducha Świętego (Zesłanie Ducha Świętego). 

Na rozpoczęcie lekcji proszę, aby uczniowie (ze wspomaganiem lub samodzielnie) nakreślili            

znak krzyża i uczestniczyli w modlitwie: 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze – dodaj nam ochoty i zdolności – aby, ta                  

nauka była z pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. 

W najbliższą niedzielę w Kościele obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.           

Dlatego na dzisiejszej lekcji będziemy odkrywać prawdę, która odnosi się do działania Ducha             

Świętego w czasie po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, jak i  współcześnie. 

Zapraszam uczniów do oglądania ilustracji i do wysłuchania fragmentu Ewangelii Dz 2.1-4 

 

                     Zesłanie Ducha Świętego  

 

       „Kiedy nadszedł wreszcie dzień 
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z 
nieba szum, jakby uderzenie 
gwałtownego wiatru,   i  napełnił 
cały dom, w którym przebywali.  

Ukazały się im też języki jakby z 
ognia, które się rozdzieliły i na 
każdym z nich spoczął jeden.  



I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
obcymi językami, tak jak im Duch 
pozwalał mówić”. 
Ilustracja nr 1 – Zesłanie Ducha Świętego 

 

 Ilustracja nr.2 -  też przedstawia scenę Zesłania Ducha Świętego.  

 



 

 

        Należy w tym miejscu przypomnieć to, że Pan Jezus po swoim wstąpieniu 
do nieba, polecił swoim uczniom, aby czekali na Pocieszyciela czyli Ducha 
Świętego.  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa – ilustracja nr.3 

 

 



 

 

 

Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie zgodnie z jego prośbą trwali          
na modlitwie i czekali na zesłanie Ducha Pocieszyciela. Duch Święty, który           
zstąpił na nich, napełnił ich taką odwagą i radością, że wybiegli na ulice             
Jerozolimy, aby głosić wielkie dzieła Boże. Czynili to z ogromnym          
entuzjazmem. Święty Piotr z tak wielką wiarą mówił o Jezusie, że trzy            
tysiące nowych wyznawców zapragnęło przyjąć chrzest. 



Kim jest Duch Święty?  

Jest to trzecia Osoba Trójcy  Świętej. 

Ilustracja nr 4 – przedstawia Ducha Świętego w symbolu gołębicy, wody, 
ognia i wiatru (w lekkim powiewie). 

 

 

Ilustracja nr.5 – przedstawia Ducha Świętego jako gołębicę. 

 



 

 

 

Duch Święty jest niewidzialny, dlatego przedstawiamy Go za pomocą symboli: 
Gołębica, Woda, Ogień i Wiatr. 

Pewnych rzeczy nie widzimy, a one są. Poznajemy, że są po ich działaniu. 

Na przykład: 

- wiatru nie widzimy, ale czujemy jego działanie. 



 

- Woda – ten symbol występuje podczas przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego 

 

 

- Ogień – ten symbol Ducha  Świętego wystąpił przy Zesłaniu Ducha Św. w dzień 
Pięćdziesiątnicy na apostołów i Maryję. 

  



 

- Gołębica – ten symbol Ducha Świętego wystąpił podczas Chrztu Pana Jezusa 
nad Jordanem 

 

  

Pan Jezus poprzez Zesłanie Ducha Świętego uczynił ze swoich uczniów 
Kościół. 



Duch Święty 
przyszedł do apostołów, kiedy 
czuli się samotni i zagubieni. On 
ich pocieszył    i sprawił, że poczuli 
w sobie odwagę do głoszenia 
słowa Bożego.  

Kiedy Duch Święty był z nimi, nie 
bali się niczego, ani więzienia, ani 
nawet śmierci. Nie byli już sami. 

Również do każdego z nas 
przyszedł  
Duch Święty ze swoją miłością i  
darami.  
 



Stało się to podczas chrztu 
świętego. Odtąd pomaga nam, 
abyśmy każdego dnia stawali się 
lepsi i dodaje nam odwagi. 
 

 

 

Duch Święty nadal działa w Kościele i obdarowuje nas swoimi darami, daje 
nam radość i odwagę, abyśmy byli świadkami wiary w Boga. 



 

Zapraszam uczniów do wysłuchania 3 minutowego filmu i piosenki o Duchu 
Świętym. 

https://youtu.be/v20Sve8ePfA  krótki film – kto to jest Duch Święty. 

 

https://youtu.be/PQjVGX3YHgA  piosenka - Duch Święty niech jednoczy 
nas… 

 

Na zakończenie lekcji kreślimy znak krzyża i uczestniczymy we wspólnej  

modlitwie: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… 

Dziękuję za uwagę.  

                                                     Bogusław Czarny  

 

 

 

https://youtu.be/v20Sve8ePfA
https://youtu.be/PQjVGX3YHgA


 

 
 


