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Duch Prawdy
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
–  przypomnienie biblijnego opisu zesłania Ducha Świętego z Dz 2, 1–11 jako 

wypełnienia obietnicy Jezusa; 
–  ukazanie znaczenia darów Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
–  opowiada własnymi słowami o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów 

i Maryję;
–  wymienia dary Ducha Świętego i podaje ich znaczenie w życiu codziennym;
–  porównuje wydarzenie Pięćdziesiątnicy z sakramentem bierzmowania, okre-

ślanym jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej; 
–  rozumie potrzebę przyjęcia sakramentu bierzmowania dla otrzymania peł-

ni darów Ducha Świętego, których zadatek otrzymał na chrzcie świętym.

Pojęcia, postaci:
dary Ducha Świętego, bierzmowanie.

Wartości:
modlitwa o dary Ducha Świętego.

Propozycja realizacji:

1. Nauczyciel krótko przypomina zapowiedzi Jezusa dotyczące posłania Pocie-
szyciela. 

2. Odczytanie i analiza Dz 2, 1–4. 
3. Nauczyciel uświadamia, iż nie tylko apostołowie otrzymali dary Ducha Świę-

tego. W celu dostrzeżenia, jakimi darami zostaliśmy obdarowani, uczniowie 
zapisują w zeszycie pionowo swoje imię. Od pierwszych liter imienia należy 
ułożyć słowa charakteryzujące daną osobę – jej dary, umiejętności, którymi 
może służyć innym.

4. Nauczyciel wyjaśnia, że każdy został obdarzony pewnymi darami, którymi 
może służyć innym. Słowo Boże wskazuje nam na szczególne dary, którymi 
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obdarza nas Duch Święty – odczytanie fragmentów z Pisma Świętego –  Iz 11, 
2–3 (ewentualnie także Ga 5, 22).

5. Uczniowie na podstawie zasłyszanego tekstu wymieniają, jakimi darami ob-
darza Duch Święty; próbują określić, które z tych darów są w ich posiadaniu, 
a o jakie chcieliby poprosić.

6. Podsumowanie –  prezentacja multi medialna przedstawiająca dary Ducha 
Świętego i ich znaczenie w życiu lub krótka konkluzja nauczyciela, w której 
wskaże on na sakrament bierzmowania, jako szczególne „zesłanie Ducha 
Świętego”, do którego przygotowują się uczniowie. 

Modlitwa: fragment Modlitwy o dary Ducha Świętego.

O Duchu św., Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu św., Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu św., Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu św., Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu św., Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu św., Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego  
    grzechu.
O Duchu św., Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.
 
Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego 
życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwoś
cią i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen.

Wypisanie darów Ducha Świętego i sytuacji, w których 
każdy z nich ma zastosowanie, ewentualnie wymyślenie 

krzyżówki lub rebusu, których hasłem będzie wybrany dar Ducha Świętego.  

Korelacja z innymi przedmiotami:
	język polski – Duch Święty w literaturze;
	wychowanie do życia w rodzinie – zesłanie Ducha Świętego w rodzinie;
	plastyka – Duch Święty w malarstwie i rzeźbie, świąteczny wystrój kościoła.

krzyżówki lub rebusu, których hasłem będzie wybrany dar Ducha Świętego.  
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