
1. Religia, 28 maja 2020 

Przesyłam materiały do kolejnej katechezy.  Mój nr telefonu: 501 413 010 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 
Temat:   Oczekujemy Ducha Świętego. 
 
Kiedy jednocześnie otworzymy w pomieszczeniu, np. w pokoju , okno i drzwi, to zaczną poruszać się 
zasłony i firanka, może nawet spadną kartki ze stołu. Dlaczego tak się dzieje? Bo oczywiście jest to 
przeciąg czyli powiew wiatru. Tak samo jest z liśćmi i gałęziami drzew. Poruszają się, bo wieje wiatr. 

• Skąd wiemy, że był to wiatr? 
Są rzeczy, których choć nie widzimy, to jednak istnieją. Ich występowanie poznajemy niekiedy po 
skutkach ich działania. 
Obejrzyjcie ilustrację na karcie A. 
Apostołowie z Matką Pana Jezusa zgromadzili się na modlitwie w Wieczerniku  i w pewnym 
momencie usłyszeli wielki szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. To Duch Święty w postaci 
ognia zstąpił na Apostołów i  Matkę Pana Jezusa. Początkowo  nie wiedzieli, co się dzieje. Nagle 
jednak wstąpiła w nich odwaga i męstwo. Byli gotowi głosić naukę Chrystusa. Taką moc dał im Pan 
Bóg, zsyłając Ducha Świętego. Nie widzieli Go, ale czuli Jego działanie. 
W obecnych czasach też Pan Bóg zsyła ludziom Ducha Świętego. Duch Święty działa w sercach ludzi 
ochrzczonych. Przynagla do miłowania Boga i bliźniego. Pomaga nam dobrze żyć, czyli tak, by się 
Bogu podobać. Duch Święty działa, a efekty tego działania są widoczne, gdy robimy dobre uczynki. 
Niekiedy niektóre czynności sprawiają nam kłopot, potrzebujemy wtedy pomocy, aby je wykonać. Do 
kogo więc powinniśmy się zwrócić  po pomoc? 
 
Przeczytajcie opowiadanie pt. „Wiatrak”( w załączniku) 
W celu sprawdzenia, czy zrozumieliście treść opowiadania odpowiedzcie na poniższe pytania: 

• Kto jest bohaterem opowiadania? 

• Do czego zachęcały Tertusia pszczółka Zosia i ziarenka? 

• Czego nie rozumiał wiatrak? Dlaczego nie wiedział, co to jest praca?  

• Co czuł wiatrak, gdy nie mógł wykonać swojego zadania, gdy nie mógł poruszać skrzydłami? 

• Kto mu pomógł? 

• Za co Tertuś dziękował wiatrowi? Co jemu zawdzięczał? 

• Co czuł, gdy przy pomocy wiatru mógł wykonać swoje zadanie? 
 
Chociaż wiatrak był gotowy do pracy, nie miał potrzebnej siły, aby ją wykonać. Potrzebował mocy 
wiatru. 
Pan Jezus dał apostołom zadanie do wykonania: mieli głosić Dobrą Nowinę światu. 
W wypełnieniu tego trudnego zadania z pomocą apostołom przyszedł Duch Święty. 
Również dzisiaj Duch Święty pomaga ludziom, którzy na całym świecie głoszą naukę Chrystusa. 
Nazywają się oni misjonarzami.   Obejrzyjcie ilustrację na karcie B. Tak wygląda praca misjonarza. 
Zachęcam do modlitwy za misjonarzy, za misje i za ludzi, do których zostali posłani,  a także do 
wejścia na strony misyjne, aby  dowiedzieć się więcej o trudnej pracy misyjnej. 
Każdy z nas też może być małym misjonarzem w swoim środowisku. 

• Co możemy uczynić jako mali misjonarze?  
Obejrzyjcie ilustracje na karcie C. Dla kogo zbierane są pieniądze i dary? Dla biednych ludzi. 
Każdy z Was może dołączyć podczas zbiórek swoje datki: ubrania, w których już nie chodzicie, 
zabawki, którymi się już nie bawicie a także swoją modlitwę. 
 
W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić  uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która zakończy 
okres wielkanocny.  Jest to bardzo ważna uroczystość, druga po Wielkanocy. 



W kościele w Widawie oprócz Mszy Świętych odprawianych o stałych godzinach, tj. o 9.00, 12.00 i 
17.00, odprawiane są dodatkowo Msze Święte o godz. 8.00 i 10.00. 
 
Pan Jezus  zesłał Ducha Świętego na apostołów pięćdziesiąt dni po swoim zmartwychwstaniu. 
Dlatego uroczystość Zesłania Ducha Świętego nazywa się Dniem Pięćdziesiątnicy. 
Każdego roku także w naszych kościołach pięćdziesiąt dni po Wielkanocy obchodzimy taką 
uroczystość. Jest jeszcze jedna nazwa tej uroczystości – Zielone Świątki. 
 Kapłan w tym dniu  jest ubrany w ornat w kolorze czerwonym. W tym samym, czerwonym kolorze 
ministranci w  kościele w Widawie, na Mszę Świętą zakładają pelerynkę i długą spódnicę. Jest to kolor 
ognia, a więc symbolu Ducha Świętego. 
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. 
 
 
 
 
 


