
29. Zesłanie Ducha Świętego 
 

Zadanie – Rozwiąż krzyżówkę a dowiesz się, kto oprócz ludzi jest autorem Ewangelii: 

 

1. ……….. święcona 

2. Przyjmowana do ust podczas Mszy św.? 

3. Miejsce gromadzenia się chrześcijan? 

4. Istnieje siedem …………. głównych 

5. Zapalana podczas Mszy św. 

6. Inaczej sakrament pokuty i pojednania? 

7. Ile jest Przykazań Bożych? 

8. Jak popularnie nazywamy pokarmy, które zanosimy 

do kościoła w Wielką Sobotę? 

9. Najbliżsi uczniowie Jezusa? 

10. Jak miała na imię Matka Jezusa? 

 
 

Po wniebowstąpieniu 

Pana Jezusa apostołowie wraz z 

Maryją czekali na zesłanie 

Ducha Świętego. Bali się 

Żydów i dlatego przebywali 

zamknięci w Wieczerniku. 

Nagle nastąpiło niezwykłe 

wydarzenie. Przeczytajmy o 

nim w Piśmie Świętym. 

 

Zesłanie Ducha Świętego zupełnie zmieniło życie apostołów. Przestali się bać i zaczęli odważnie głosić 

Ewangelię. Pierwszy zrobił to Piotr, który do ludzi zebranych w Jerozolimie mówił o Jezusie Chrystusie. Pod 

wpływem jego słów wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa. 

Wiemy już, w jaki sposób przebiegało zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku i jak bardzo zmieniło ono 

życie apostołów. Wiemy też, jak można Go określić. Teraz musimy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: Kim 

On jest? Kim jest Duch Święty? 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

   

https://www.youtube.com/embed/3WS0l1bG5jE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2vaN-fqreXQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/v20Sve8ePfA?feature=oembed


 

 

Często nasze życie przypomina sytuację uczniów 

z Wieczernika, którzy bali się świadczyć odważnie o 

Chrystusie. Dlatego bardzo potrzebujemy mocy Ducha 

Świętego. Na wcześniejszych katechezach poznaliście 

już Jego dary, ale przynosi On także konkretne owoce.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj! 

50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa, gdy 

uczniowie przebywali wraz z Maryją w 

Wieczerniku, miało miejsce zesłanie Ducha 

Świętego. Napełnieni Duchem Świętym 

apostołowie zaczęli odważnie głosić Dobrą 

Nowinę o zbawieniu, nawet za cenę własnego 

życia. Od tego momentu swoją publiczną 

działalność rozpoczął jeden, święty, 

powszechny i apostolski Kościół. 

 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps.
org/view12895361 

 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps.
org/view12803992 

 

https://learningapps.org/view12895361
https://learningapps.org/view12895361
https://learningapps.org/view12803992
https://learningapps.org/view12803992


 
 

 
 

Zadanie – Odsłuchaj piosenki, wybierz jedną z nich i napisz co mówi tekst o Duchu Świętym. 

 
 

Modlitwa  

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,  

jak była na początku, teraz i zawsze,  

i na wieki wieków. Amen. 

 
 

 

Źródła grafik:  

https://pixabay.com/pl/photos/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-okno-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-okno-witra%C5%BC-2658755/ 

https://4.bp.blogspot.com/-w_eNyGRJfQY/V122E_9yurI/AAAAAAAAAj0/W2tAkT9q0Jkw7GWvKA-2aEcouYtN-

GGuwCLcB/s1600/DUCHSW.png 

https://archwwa.pl/wp-content/uploads/2020/05/zeslanie-ducha-swietego-scaled-1-1030x644.jpg 

•

Odpowiedź:

https://www.youtube.com/embed/vpek5-icJsA?start=194&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/fYP5rkwxnsk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/rKkkkDZ51ZY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/f69iDFKmnI0?feature=oembed

