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53 Pan Jezus czyni 
nas Kościołem
Zesłanie Ducha Świętego

Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, nakazał Apostołom, by nauczali i chrzcili w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Polecił im, by wspólnie czekali na Pocieszyciela, czyli 
Ducha Świętego.

[Apostołowie zebrali się w Wieczerniku. Razem z Maryją, Matką Pana Jezu-
sa, trwali na modlitwie.] 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 wszy-
scy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słoń-
cem. […] Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym 
głosem: „[…] Niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na od-
puszczenie 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”.

Dzieje Apostolskie 2, 2-5. 14a. 38b-39
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W dniu zesłania Ducha Świętego Bóg ukazał światu tejemnicę Kościoła. Pan Jezus 
zebrał i nadal zbiera uczniów „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” 
w swojej wielkiej rodzinie, czyli Kościele.

Gdy mówimy o tych wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, słowo „Kościół” 
piszemy wielką literą: K. W Kościele Pan Jezus daje nam braci i siostry. Przez sakrament 
pokuty i pojednania ocala to, co niszczymy grzechami. Przywraca zgodę i jednoczy nas 
w swojej rodzinie, czyli Kościele. Przez Komunię Świętą Pan Jezus ożywia naszą wzajem-
ną miłość.

Gdy mówimy: „Idziemy do kościoła”, myślimy 
wtedy o domu modlitwy, w którym gromadzi-
my się na Mszy Świętej. Chodzi nam o budynek 
i wtedy słowo „kościół” piszemy małą literą: k.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. i 2. na s. 100 i 101.

moDLITwa
Duchu Święty, zjednocz nas wszystkich w rodzinie Bożej, w Kościele.

Prosimy Cię, abyśmy zawsze wielbili Boga, byli dobrzy dla siebie nawzajem 
i głosili Twoją miłość do wszystkich ludzi.

W Kościele świętym Pan Jezus uczynił nas wszystkich siostrami i braćmi.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny.


