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44 Przyjmujemy 
Ducha Świętego 
Zesłanie Ducha Świętego

Pan Jezus powiedział: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszy-
ciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”.

na podstawie: Ewangelia według świętego Jana 14, 16-17a

Ducha Świętego nikt nie może zobaczyć, bo jest niewidzialny. 
Ale o Duchu Świętym przypominają nam różne obrazy. 

O Duchu Świętym przypomina gołębica, 
która jest znakiem pokoju i łagodności. 

Duch Święty obdarza pokojem. 
My także mamy wprowadzać pokój wokół siebie. 

Ale Duch Święty nie jest gołębicą.

O Duchu Świętym przypomina nam wiatr. 
Wiatru nie widzimy, 

ale poznajemy go po szumie i kołysaniu gałęzi. 
Wiatr jest znakiem mocy i siły, 

a właśnie Duch Święty jest naszą mocą i siłą.

Ale Duch Święty nie jest wiatrem.
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O Duchu Świętym przypomina gołębica, 
która jest znakiem pokoju i łagodności. 

Duch Święty obdarza pokojem. 
My także mamy wprowadzać pokój wokół siebie. 

Ale Duch Święty nie jest gołębicą.

Porównuje się Ducha Świętego 
także do płomienia. 

W świetle płomienia widzimy to, 
co niewidoczne w ciemności. 
A dzięki Duchowi Świętemu 
pojmujemy to, czego sami 

nigdy byśmy nie zrozumieli. 
Duch Święty daje poczucie 

bezpieczeństwa i ciepła. 

Ale Duch Święty nie jest płomieniem.

Ducha Świętego nazywamy Pomocnikiem. 
On pomaga nam poznawać Pana Jezusa i ufać Mu. Pomaga nam też w nauce.

Ducha Świętego nazywamy Pocieszycielem. 
On pociesza nas i wzmacnia, tak jak woda na pustyni wzmacnia ludzi.

Duch Święty wzbudza w nas chęć pomocy innym, pocieszenia ich, uradowania.

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Lubię, jak mama owija mi palec, gdy się skaleczę.
Lubię, jak tata bierze mnie na ramiona,
gdy stłukę kolano.
Wszyscy mnie pocieszają,
gdy jest mi smutno
i gdy mnie coś boli.
Chcę być pocieszycielem dla innych,
jak Ty jesteś Nim dla mnie, Boże!

s. Teresa Biłyk CSSF

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 58 i 59.

MODLITWA
Duchu Święty, przyjdź! 

Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas.


