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Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● pogłębienie wiadomości na tematy istoty i znaczenia Zesłania Ducha 
Świętego;

 ● omówienie działania Ducha Świętego w Kościele i w życiu 
chrześcijanina.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● opowiada o historycznym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego;
 ● opisuje postępowanie Apostołów po zesłaniu Ducha Świętego;
 ● wyjaśnia działanie Ducha Świętego w Kościele;
 ● opowiada o sposobach działania Ducha Świętego w życiu 

chrześcijanina;
 ● analizuje fragmenty Pisma Świętego (Dz 2, 1–6);
 ● uzasadnia, dlaczego Duch Święty spełnia ważną rolę w życiu 

Kościoła.

Pojęcia i postaci

historyczne wydarzeniu zesłania Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, Dary 
i Owoce Ducha Świętego.

Wartości 

działanie Ducha Świętego w Kościele i w życiu chrześcijanina – owoce 
Ducha Świętego.
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Metody i środki

rozmowa kierowana, praca z podręcznikiem, mini-wykład, analiza, tek-
stu biblijnego, praca w grupach. 

Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie lekcji

Nauczyciel wprowadza do modlitwy: Prośmy Ducha Świętego o Jego świa-
tło i moc: Duchu Święty, który oświecasz…

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę znał wydarze-
nia Pięćdziesiątnicy; będę umiał wyjaśnić, jak zmieniło się życie Aposto-
łów po Zesłaniu Ducha Świętego; będę wiedział, jak Duch Święty może 
działać w moim życiu i w życiu całego Kościoła.

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel wyjaśnia, że dziś, wrócimy naj-
pierw do historycznego zesłania Ducha Świętego, o którym już wiele wie-
cie. Na podstawie swojej wiedzy odpowiedzcie na następujące pytania: 

– Kiedy miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego?
– Gdzie dokonało się to wydarzenie?
– Na kogo zstąpił wówczas Duch Święty?
– Jakie znaki towarzyszyły temu wydarzeniu?

Gdyby był kłopot z odpowiedziami, należy przypomnieć okoliczności 
zesłania Ducha Świętego, lub poprosić o przeczytanie fragmentu Pisma 
Świętego z podręcznika.

Praca z tekstem biblijnym. Praca w grupach. Jezus Chrystus obiecał 
Apostołom, że nie zostawi ich samych i ześle im Ducha Świętego. Dzie-
sięć dni po Jego wniebowstąpieniu, kiedy Apostołowie z Maryją przeby-
wali w Wieczerniku, spełnia się obietnica. Wydarzenie to zostało opisane 
w Dziejach Apostolskich: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątni-
cy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się 
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił 
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby ognia, 
które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zosta-
li napełnieni Duchem Świętym [...]” (Dz 2, 1–4a). Następnie katecheta 
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może podzielić uczniów na grupy, każdej przyporządkować jeden z frag-
mentów Dziejów Apostolskich (załącznik nr 1).

Nauczyciel wprowadza do zadania: Zesłanie Ducha Świętego całkowicie 
zmieniło życie Apostołów. Po śmierci Jezusa, a nawet po Jego zmartwych-
wstaniu, bali się, że będą prześladowani przez przywódców żydowskich, 
nie mieli odwagi, aby głosić Ewangelię. Jak zmieniło się ich życie po Ze-
słaniu Ducha Świętego? Uczniowie, korzystając z tekstów biblijnych, po-
winni udzielić następujących odpowiedzi: Zesłanie Ducha Świętego wlało 
w serca Apostołów odwagę, przestali się bać i głosili Ewangelię.

– Apostołowie nie tylko głoszą Ewangelię słowem, ale dokonują cudów.
– Przezwyciężają lęk i są gotowi cierpieć dla Chrystusa. Nie boją się prze-

śladowań i mimo kary dalej głoszą Ewangelię. 

Metoda miniwykład. Nauczyciel zachęca do przeczytania Treści lek-
cji w podręczniku i następnie uzupełnia brakujące informacje. Duch 
Święty nieustannie działa też życiu każdego chrześcijanina i całego 
Kościoła. Chce działać także w twoim życiu. On, Pan i Ożywiciel, jest 
Tym, dzięki któremu Kościół żyje i uświęca ludzi. On wzbudza naszą 
wiarę i pozwala żyć prawdą objawioną przez Jezusa. Przypomina Jego 
słowa, pomaga zrozumieć Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. On 
uczy nas modlitwy i jest obecny w sakramentach, które przyjmuje-
my, a szczególnie w Eucharystii. Pozwala nam dawać świadectwo Je-
zusowi, którego dzisiaj szczególnie potrzebuje świat. To Duch Święty 
prowadzi do zbawienia i uzdalnia do przemiany świata doczesnego. 
Porównywany jest do duszy ożywiającej Kościół, dzięki której on żyje. 
Nauczyciel prosi, by uczniowie przeczytali, jakie dary otrzymujemy od 
Ducha Świętego – to dyspozycja, która może uczynić człowieka ule-
głym wobec natchnień Bożych, może go otworzyć na obecność i Boże 
działanie-potrzebujemy jedynie, by otworzyć na Ducha Świętego na-
sze serce, dać Mu zgodę, by działał w naszym życiu, a my będziemy 
z Nim współdziałać, a wtedy rozpoznamy Go po Jego owocach w na-
szym życiu i życiu całego Kościoła.

Podsumowanie lekcji

 Po zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie z mocą głosili Jezusa zmar-
twychwstałego, później robili to ich następcy, aby słowo Boże docierało 
na krańce świata. Dzięki ich głoszeniu my, współcześnie żyjący, mogli-
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śmy poznać Chrystusa. Duch Święty nadal umacnia wyznawców Jezusa 
w dziele ewangelizacji, głoszenia Słowa, gdyż dobra nowina o zbawieniu 
jest przeznaczona dla każdego człowieka żyjącego na ziemi. „Kościół za-
wsze ewangelizuje i nigdy nie przerwał ewangelizacji. Każdego dnia spra-
wuje misterium eucharystyczne, udziela sakramentów, głosi słowo Boże, 
podejmuje dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia. Ta ewangelizacja przy-
nosi owoce: daje światło i radość, wskazuje drogę życia wielu ludziom; 
wielu żyje – choć często o tym nie wie – dzięki światłu i ciepłu, jakie 
promieniują z tej nieustannej ewangelizacji”. (kard. J. Ratzinger, Nowa 
ewangelizacja). W miarę jak dorastamy i coraz świadomiej uczestniczy-
my w życiu Kościoła, zaczynamy głosić innym Ewangelię przez swoje sło-
wa i czyny. Wszyscy jesteśmy posłani do mówienia o Jezusie i dawania 
świadectwa wiary w Niego. Jesteśmy ochrzczeni, a tym samym posłani. 
Mamy dzielić się prawdą, że Bóg z miłości do człowieka zesłał swojego 
Syna, aby umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Mamy świadczyć 
swoim życiem – także w naszych rodzinach – że Jezus w każdej chwili jest 
z nami. Wiara ma być połączona z naszym życiem.

Modlitwa na zakończenie

Nauczyciel prosi o wspólne odczytanie sekwencji do Ducha Świętego, 
która znajduje się w podręczniku. I zaprasza do uczynienia refleksji: Niech 
każdy z nas odpowie sobie i Panu Bogu w ciszy na kilka ważnych pytań:

–  Czy wierzysz w Ducha Świętego?
–  Jak dostrzegasz obecność Ducha Świętego w swoim życiu?
–  Jak modlisz się do Niego?
–  Jak prosisz o Jego dary?
–  Jakie postanowienia podejmiesz, aby Duch Święty był coraz bardziej 

obecny w twoim życiu?
–  Jak będziesz przeżywał uroczystość Zesłania Ducha Świętego? O co 

chcesz Go prosić?

Praca domowa 

Z podręcznika.
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Korelacja z edukacją szkolną 

 ● język nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
słownictwo religijne – historyczne wydarzenie Zesłania Ducha 
Świętego, Pięćdziesiątnica, dary i owoce Ducha Świętego.

 ● wychowanie do życia w rodzinie: wartości i tradycje ważne 
w rodzinie: otwarcie serca na dary Ducha Świętego, by móc 
doświadczyć Jego owoców; jest jak dusza ożywiająca Kościół, dzięki 
której on żyje.
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Załącznik nr 1

 „Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym 
głosem: »Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmij-
cie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów!«” (Dz 2, 14).

 „Bojaźń ogarniała każdego, apostołowie czynili wiele znaków i cudów” 
(Dz 2, 43).

 „A przywoławszy Apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im prze-
mawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed San-
hedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. Nie 
przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą 
Nowiną o Jezusie Chrystusie” (Dz 5, 40–42).
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