
 

Katecheza 29 maja 2020 

Temat :  Zesłanie Ducha Świętego.  

Drodzy Uczniowie, 

 W najbliższą niedzielę 31 maja obchodzimy w Kościele wielkie święto – Zesłanie Ducha Świętego, 

zwane także Zielonymi Świątkami. Wydarzenie to przypomina nam o tym jak pięćdziesiąt dni po 

Zmartwychwstaniu uczniowie zgromadzili się na modlitwie w Wieczerniku. Przyszedł do nich wtedy 

Duch Święty, napełniając ich mocą i radością.  

Przeczytaj Dz 2,1-21; 37-41, a następnie spróbuj zrobić poniższy test. Dodam, że tylko jedna 

odpowiedź jest prawidłowa : a, b lub c. 

 Odpowiedzi możecie przesyłać na mojego emaila.  

 

Zesłanie Ducha Świętego 
 
 1Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miej-

scu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom,  

w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 

spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak 

jak im Duch pozwalał mówić. 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 

pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak prze-

mawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» -  

mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9 * 

Partowie    i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii 

oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz 

prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 

Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do dru-

giego. 13 «Upili się młodym winem» - drwili inni. 

14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judej-

czycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych 

słów! 15 Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia* godzina dnia, 16 ale spełnia 

się przepowiednia proroka Joela: 17 * W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszel-

kie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a 

starcy - sny. 18 Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą 

prorokowali. 19 I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, i kłęby 

dymu, 20 słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki           

i wspaniały. 

 

 



 Pierwsze nawrócenie Żydów 

37 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra                               

i pozostałych Apostołów. 38 «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się 

w imię Jezusa Chrystusa* na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha 

Świętego. 39 Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko,              

a których powoła Pan Bóg nasz». 40 W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: 

«Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!». 41  

 

 

Jaki był dzień gdy wszyscy byli razem w jednym miejscu?  

a) Dzień Mamy  

b) Dzień Zielonych Świąt  

c) Zachmurzony  

Co nagle powstało gdy wszyscy byli razem zebrani?  

a) Szum z nieba  

b) Wielki chaos  

c) Powstanie Warszawskie 

 Co się ukazało nad każdym zebranym?  

a) Aureola  

b) Chmura dymu  

c) Języki jakby z ognia 

 Czym zostali napełnieni wszyscy zebrani?  

a) Duchem Świętym  

b) Wodą oligoceńską  

c) Wielkim przeczuciem 

 Co zebrani zaczęli robić gdy zostali napełnieni Duchem Świętym?  

a) Zaczęli skakać i głośno krzyczeć 

 b) Uciekli do swoich domów  

c) Zaczęli mówić innymi językami  

Co słyszeli ludzie zebrani z różnych krajów?  

a) Każdy słyszał swój własny język, w którym się urodził  

b) Słyszeli duży szum 

 c) Nic nie słyszeli  



Co mówili ci, którzy drwili z ludzi mówiących różnymi językami?  

a) Że każdy by potrafił mówić po angielsku 

 b) Że młodym winem się upili  

c) Że trzeba wezwać karetkę pogotowia 

 Co zrobił Piotr w czasie tego spotkania?  

a) Powstał i zaczął mówić o proroctwach i obietnicach Bożych 

 b) Uciekł 

c) Wygonił tych, którzy drwili z apostołów  

Co się stało z tymi, którzy przyjęli głoszone słowo?  

a) Zostali ochrzczeni  

b) Zapisano ich na listę do lekcji biblijnych  

c) Rozdano im Znaki Czasu  

Ile dusz zostało tego dnia pozyskanych? 

a) Żadna  

b) Około trzech tysięcy 

 c) trzy.  

A na koniec obejrzyjcie filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA&list=PLIcePO_eJb2-

DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=52&t=0s 


