
RELIGIA KLAS II ZESTAW 12 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Pomódlmy się: 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku,  

teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

➢ Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego 

Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim uczniom, że nigdy nie 

będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich 

Pocieszycielem. Odczytajcie, kto to taki: 

 

W podręczniku uczniowie mają zaszyfrowane hasło. Każda litera 

jest oznaczona znakiem graficznym. Uczniowie pod znaki 

podstawiają litery i odczytują hasło: DUCH ŚWIĘTY.  

Kim jest Duch Święty? 

Każdy z was zna modlitwę, którą zawsze rozpoczynamy nasze spotkania. To 

znak krzyża świętego. W tej modlitwie, a także w modlitwie „Chwała Ojcu”, 

którą rozpoczęliśmy dzisiejszą katechezę, wymieniamy osobę Ducha Świętego.  

Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu 

Jezusa miało miejsce wielkie wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego. W tym 

dniu w kraju Jezusa obchodzono święto zwane Pięćdziesiątnicą. Apostołowie 

razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się 

prześladowań ze strony ludzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa, i z lękiem 

oczekiwali na to, co wydarzy się dalej. 

 

Przeczytajcie, co wydarzyło się tego niezwykłego dnia. 

 

„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”. 

 

Pismo Święte przedstawia Ducha Świętego za pomocą pewnych znaków. 

 

– Jakie znaki towarzyszyły zstąpieniu Ducha Świętego na apostołów? 

        

OGIEŃ 

WIATR 

O innym znaku Ducha Świętego mówiliśmy na katechezie o chrzcie 

Jezusa. 



– Jaki znak towarzyszył zstąpieniu Ducha Świętego na Jezusa podczas  Jego 

chrztu? 

GOŁĘBICA 

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.  

Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani 

więzienia, ani nawet śmierci. Nie byli już sami.  

Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją 

miłością i darami. Stało się to podczas chrztu. Odtąd pomaga 

nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi.  

 

– W jakich sytuacjach powinniśmy prosić Ducha Świętego o 

pomoc?  

– Czego boicie się najbardziej?  

 

My również, jak apostołowie, czasem się czegoś boimy. Kiedy 

jesteśmy sami, kiedy z czymś nie możemy sobie poradzić, kiedy jest 

nam smutno, zawsze możemy modlić się do Ducha Świętego, aby 

przyszedł nam z pomocą.  

 

W jakich sytuacjach możemy się modlić do Ducha Świętego? 

➢ W modlitwie spontanicznej „Przyjdź Duchu Święty!” np.:  



Kiedy boję się ciemności – przyjdź Duchu Święty!   

Kiedy czuję się samotny – przyjdź Duchu Święty!   

Kiedy nie potrafię się czegoś nauczyć – przyjdź Duchu Święty!     

 

Apostołowie pod wpływem darów Ducha Świętego bardzo się 

zmienili. Stali się odważni i wszystkim głosili królestwo Boże. 

Wielbili Boga, ciesząc się z Jego miłości.  

Teraz nauczymy się piosenki do Ducha Świętego, którą będziemy 

mogli uwielbić Boga. 

➢ Zaśpiewajmy piosenkę „Duchu Święty przyjdź” 

 https://www.youtube.com/watch?v=KDPsgIxr8qI 

 

Duchu Święty przyjdź. 

Niech wiara zagości,   niech nadzieja zagości,  

niech miłość zagości w nas. 

 

Praca z podręcznikiem 

➢ Uczniowie wklejają naklejkę i kończą kolorować rysunek.  

Zapamiętajcie słowa, którymi możemy się modlić do Ducha Świętego. 

Powiedzcie o tej modlitwie swoim rodzicom.  

PS: W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości zapraszam do kontaktu ze mną poprzez pocztę 

mailową konsurkatarzyna3@gmail.com lub poprzez dziennik VULCAN. 

Kolorowanka dla chętnych       

file:///C:/Users/katar/OneDrive/Pulpit/KATECHEZA/przew_metod_kl_1_SP_Zyje

my_w_Bozym_swiecie.pdf 

Z Bogiem😊 
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