
Kl. PP3a,PP3b,PP3c,PP3e 

Temat: Po Uroczystości  Zesłania  Ducha Świętego w modlitwie prosimy o Jego dary . 

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 dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana              
naszego, Amen. 

 

 

 

W ostatnią Niedzielę miesiąca maja (31.05.2020r.) w Kościele obchodziliśmy          
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego na dzisiejszej lekcji będziemy odkrywać          
prawdę, która odnosi się do działania Ducha Świętego i poznawać będziemy Dary Ducha             
Świętego. 

Przypomnijmy sobie to wydarzenie jak Duch Św. zstąpił na Apostołów modlących się razem             
w wieczerniku, wysłuchajcie  opowiadania według 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 

  

Należy w tym miejscu przypomnieć  to, że: 

Pan Jezus zanim wstąpił do nieba,  
do swojego Ojca, 
to obiecał uczniom,  
że nigdy nie będą sami. 
Powiedział, że ześle na nich kogoś, 
kto będzie ich POCIESZYCIELEM. 
Obiecał zesłać na nich 
DUCHA ŚWIĘTEGO. 

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.  

Na poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się o tym – kim jest Duch Święty, 

Dla utrwalenia wiadomości warto jeszcze raz o tym przypomnieć. 

Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 
Zapamiętaj, że jest jeden Bóg,  
ale w trzech Osobach:  
BÓG OJCIEC 
 SYN BOŻY 
DUCH ŚWIĘTY   
Są oni jednością, są sobie równi  
i miłują się nawzajem.   
Te trzy Osoby Boskie nazywamy  
TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ. 

Duch Święty to jest trzecia Osoba Trójcy Świętej 

Ilustracja nr.2 – przedstawia Ducha Świętego w symbolu gołębicy, wody,  

ognia i wiatru (w lekkim powiewie). 

 



Ilustracja nr.3 – 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 

 



  

 

     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. 

 Nie byli już sami. 

Również do nas przyszedł 
Duch Święty ze swoją miłością. 
Stało się to podczas chrztu. 
Od tego czasu pomaga nam, 
abyśmy każdego dnia stawali się 
lepsi i dodaje nam odwagi. 
 
Duch Św. 
Jest z nami w Kościele. 
Umacnia nas i pociesza. 
Daje nam siły do życia miłością. 
Oświeca nas, byśmy rozumieli 
naukę Pana Boga. 
 
 



 

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

 

Zobacz na ilustrację poniżej i odczytaj o jakie Dary możemy prosić w modlitwie Ducha 
Świętego  



 

Zapraszam uczniów do wysłuchania pieśni: Duchu Święty przyjdź 

Otwórzmy swoje serca i wołajmy Ducha Świętego, aby przyszedł i obdarował nas swoimi 
darami  

https://youtu.be/KDPsgIxr8qI  piosenka Duchu Św. przyjdź 

My również, jak apostołowie, 
czasem się czegoś boimy. 
Kiedy jesteśmy sami, jest nam 
smutno, kiedy nie możemy sobie  
z czymś poradzić, zawsze możemy  
prosić Ducha Świętego o pomoc. 
 

https://youtu.be/KDPsgIxr8qI


 
Kiedy się smucimy, Bóg przez Ducha świętego nas pociesza. 
 

 

Kiedy chcemy odróżnić dobro od zła, Bóg przez Ducha świętego   
daje mądrość. 



 

Gdy trudno rozeznać, co jest prawdą a co fałszem, 
 Bóg przez Ducha świętego  obdarza rozumem. 

 
 
 
Kiedy  
boimy się, obdarza nas  



Bóg przez Ducha świętego męstwem. 

 

W czasie gdy trudno o modlitwę, Duch święty modli się w nas.  

 

Kiedy grzeszymy, Bóg przez Jezusa przebacza nam grzechy. 



 

Dlatego bądź w ciągłym kontakcie z Bogiem – modląc się o Ducha Św. i Jego Dary. 

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

Zadanie nr.1 

Proszę aby uczniowie (ze wspomaganiem lub samodzielnie) pokolorowali rysunek 
umieszczony poniżej. 

 

 

https://youtu.be/PQjVGX3YHgA


 

 

Zapamiętaj: 

Od chwili naszego Chrztu Świętego - Duch Święty zamieszkał w nas. 

 Czeka cierpliwie, aż zwrócimy się do Niego z prośbą o pomoc.  

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 8, 26-27: 

"Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy 
się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie 
można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że 
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą". 

 



Gdy żyjemy w przyjaźni z Jezusem i staramy się żyć według Jego przykazań i nauki, stajemy 
się ludźmi świętymi. Potrzebujemy jednak otwierać się też na Ducha Świętego, który będzie 
czynił nas lepszymi ludźmi. Sami nie damy rady coraz bardziej miłować Boga i bliźnich. 

 

 

 

Na zakończenie lekcji kreślimy znak krzyża i uczestniczymy we wspólnej  

modlitwie: Przyjdź Duchu Święty i napełnij nas swoimi darami, Amen. 

Dziękuję za uwagę.  

                                                     Bogusław Czarny  

 

 

 

 

 

 


