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Puenta
Maryja jest Matką Jezusa, a także Matką każdego z nas, dlatego opiekuje się nami 
i udziela nam potrzebnych łask. Odegrała wielką rolę w historii naszego narodu, 
dlatego król Polski Jan Kazimierz ślubował Jej, że będzie głosił Jej cześć po całym 
świecie i że postara się, aby ustanowiono Jej coroczne święto jako Królowej Pol-
ski. Dniem, w którym obchodzimy uroczystość Maryi Królowej Polski, jest 3 maja. 
W tym dniu obchodzimy także rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytu-
cji. Maj jest najpiękniejszym z wiosennych miesięcy, dlatego też został poświęco-
ny najpiękniejszej z kobiet – Maryi. W tym miesiącu oddajemy Jej cześć, modląc 
się Litanią Loretańską, odmawianą w kościołach i przy przydrożnych kapliczkach.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Maj jest miesiącem poświęconym Maryi, w którym czcimy Ją słowami Litanii Lo-
retańskiej. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodzimy 
3 maja. Uroczystość ta przypomina nam o wielkich łaskach udzielonych narodo-
wi polskiemu na przestrzeni wieków za pośrednictwem Maryi.

6. Praca domowa 
W  wieczornej modlitwie podziękuj Maryi za Jej opiekę w  twoim życiu i  życiu 
twojej rodziny.

7. Modlitwa – odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

53.  Jezus posyła nam od Ojca Ducha 
Świętego

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ukazanie zesłania Ducha Świętego jako narodzin Kościoła,
 odkrywanie wartości egzystencjalnej zesłania Ducha Świętego i Jego darów. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 po zakończonej lekcji własnymi słowami opowiada o zesłaniu Ducha Święte-

go na Maryję i Apostołów,
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 wymienia z pamięci dary Ducha Świętego,
 na podstawie zdobytej podczas lekcji wiedzy wyjaśnia, dlaczego zesłanie Du-

cha Świętego jest początkiem działalności Kościoła,
 po zajęciach własnymi słowami uzasadnia, w jaki sposób Duch Święty działa 

w życiu człowieka.

Pojęcia, postaci
Duch Święty, Pięćdziesiątnica, wieczernik, dary Ducha Świętego.

Wartości
zesłanie Ducha Świętego wypełnieniem obietnicy Jezusa, zesłanie Ducha Świę-
tego początkiem publicznej działalności Kościoła, dary Ducha Świętego umoc-
nieniem na drodze wiary.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) obietnica,
3) zesłanie Ducha Świętego, 
4) owoce działania Ducha Świętego, 
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Duchu Święty, który… lub śpiew pieśni do Ducha Świętego.

2. Wprowadzenie 
Skojarzenia – katecheta pisze na środku tablicy słowo „obietnica”, a następnie prosi 
uczniów o podanie skojarzeń z tym słowem oraz odpowiedzenie na pytania:
1) czego najczęściej dotyczą nasze obietnice?
2) komu je składamy?
3) w jakich sytuacjach najczęściej je składamy? 

Puenta
W naszym życiu wielokrotnie spotykamy się ze słowem „obietnica”. Ludzie uży-
wają go, aby kogoś o czymś zapewnić. My też często obiecujemy różne rzeczy, 
np. że będziemy grzeczniejsi, będziemy się lepiej uczyć, w sakramencie pokuty 
też obiecujemy poprawę. Niestety nie zawsze udaje nam się z tych obietnic wy-
wiązać. Pan Bóg również składał ludziom różne obietnice i zawsze ich dotrzymy-
wał, czego dowodem są dzieje narodu wybranego. Pan Jezus także złożył pewną 
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obietnicę swoim uczniom. Obiecał im, że ześle Ducha Świętego, o czym możemy 
przeczytać w Dziejach Apostolskich. 

3. Rozwinięcie 
Puzzle plakatowe – katecheta dzieli uczniów na  cztery grupy. Każda z  grup 
otrzymuje fragment Pisma Świętego, który ma przedstawić w formie rysunko-
wej. Po zakończeniu pracy grupy po kolei prezentują swoje rysunki i odczytują 
fragment, który miały zilustrować. Na koniec nauczyciel jeszcze raz czyta frag-
ment z Dziejów Apostolskich 2, 1-4 i analizuje każdy wers tekstu.

Puenta
Słowo „Pięćdziesiątnica” upamiętnia wydarzenia, które miały miejsce pięćdzie-
siąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wypełnił On wtedy swoją obietnicę 
zesłania Pocieszyciela, którą przed swoją śmiercią złożył Apostołom. Kiedy Apo-
stołowie razem z Maryją przebywali na modlitwie w wieczerniku, zstąpił na nich 
Duch Święty i wtedy zaczęli mówić różnymi językami. To zesłanie Ducha Świę-
tego umocniło ich do  głoszenia Ewangelii o  Panu Jezusie. Od  tego dnia Koś-
ciół umocniony Duchem Świętym rozpoczął swoją publiczną działalność. Duch 
Święty działa w  życiu każdego wierzącego, umacnia nas, pomaga modlić się 
i wyznawać wiarę. W sakramencie bierzmowania otrzymujemy Jego szczegól-
ne dary.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenia z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Pięćdziesiątnica jest wydarzeniem upamiętniającym zesłanie Ducha Świętego 
na Maryję i Apostołów przebywających na modlitwie w wieczerniku. Zesłanie 
to dokonało się po pięćdziesięciu dniach od zmartwychwstania Pana Jezusa. Dar 
Ducha Świętego umocnił Apostołów do dawania świadectwa o Jezusie.

6. Praca domowa 
Polecenie z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – odczytanie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu Duchu.


