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Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci! 

Temat: Duch Święty – Przewodnik, Pocieszyciel i Obrońca 

Dziś poznamy bliżej Ducha Świętego, Trzecią Osobę Boską. Do Niego zwracamy się o 
pomoc w nauce. 
 
Pamiętacie modlitwę do Ducha Świętego/ 

Przed nauką 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka 
była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Po nauce 

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i 

wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Pan Jezus obiecał apostołom, że po Jego śmierci i odejściu do nieba ześle im kogoś, kto 
będzie ich pocieszał. 
 
 „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze”. 

(J 14,16) 
 
Pan Jezus, zwracając się do apostołów, zapowiedział, że ześle Parakleta. Mówił w ten 
sposób o Duchu Świętym, Trzeciej Osobie Boskiej. Słowo „paraklet” znaczy „obrońca”, 
„orędownik”, a w tym fragmencie oznacza także „Pocieszyciel”, gdyż Jego zadaniem było 
pocieszać apostołów po odejściu Pana Jezusa do Ojca. 
 
Apostołowie przed zstąpieniem Ducha Świętego byli smutni, pełni lęku i niepewności. Nie do 
końca rozumieli, co się wydarzyło z Panem Jezusem. Niezrozumiałe były dla nich Jego 
śmierć i zmartwychwstanie. Bali się też Żydów i tego, że zostaną potraktowani tak jak ich 
Mistrz. 
 
 



 Przeczytaj proszę fragment Ewangelii mówiący o zesłaniu 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 
wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, 
które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
Gdy to usłyszeli [Żydzi], przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» 
zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i 
niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 
grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i 
dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz 
powoła»”. 

 
(Dz 2,1-4.37-38) 

 
Duch Święty, dał apostołom zrozumienie tego, czego nauczał Pan Jezus. Przypomnieli sobie 
Jego cuda, których byli świadkami. Zrozumieli również, że nie są sami, że zmartwychwstały 
Chrystus jest z nimi, choć Go nie widzą. Napełniło ich to ogromną odwagą – wyszli i 
odważnie nauczali o Jezusie. Odtąd nie bali się głosić nauki Jezusa, chociaż wiązało się to 
ze złożeniem ofiary ze swojego życia – śmierć męczeńską ponieśli wszyscy apostołowie 
oprócz św. Jana. 
 

ZAPISZ POD TEMATEM NOTATKĘ: 

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze”. 
(J 14,16) 

 

Pan Jezus, zwracając się do apostołów, zapowiedział im, że ześle Ducha 
Świętego, Trzecią Osobę Boską.  
Tytuł „Paraklet” wskazuje, że Duch Święty jest naszym „Obrońcą”, „Orędownikiem”, a także 
„Pocieszycielem”, gdyż był On z apostołami, aby ich pocieszać po odejściu Pana Jezusa do 
Ojca. 
 
 
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

 
DAR MĄDROŚCI                  DAR………………..  DAR ……………………     DAR…………………..    DAR……………………….. 

 
 

                                                                      DAR…………..............           DAR……………………… 



 
ZADANIE DOMOWE 

 Narysuj ogniste języczki i wpisz pod nimi  7 darów Ducha Świętego  

 Naucz się na pamięć siedmiu darów Ducha Świętego. 

 Z dzisiejszej katechezy nie odsyłamy żadnych zadań 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

                                                                                                         

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

 


