
 

Temat: Narodziny Kościoła. 

Cel:  

- poznanie początków Kościoła i symboli Ducha Świętego; 

- znaczenie symboliki Ducha Świętego. 

 

Fragment z Dziejów Apostolskich - Zesłanie Ducha Świętego (Dz2, 1-12) 
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 

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

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

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

im Duch pozwalał mówić.  

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc 

powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym 

języku.  «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i 

podziwu.  «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i 

Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i 

tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,  Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 

Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».  Zdumiewali się wszyscy 

i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego.  

 

1. PIĘĆDZIESIĄTNICA inaczej mówiąc uroczystość Zesłania Ducha  Świętego. 

Pięćdziesiątnica bo 50 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa 

2. Symbole:  

- wiatr – w rozumieniu Biblii jest to siła natury pochodząca bezpośrednio od Boga. Wiatr 

oznacza tchnienie i oddychanie, jako znak życia. 

- języki jakby z ognia w Biblii oznacza szczególną obecność Boga. Ogień jest znakiem 

oczyszczenia, oświecenia i uświęcenia.  

 W czytaniu biblijnym widzimy jak on szczególnie uzdalnia będących w Wieczerniku i 

zaczynają mówić obcymi językami, ale każdy je rozumiał. 

 

To czytanie biblijne uświadamia nam  początek obiecanego przez Jezusa KOŚCIOŁA.  To 

Jezus cały czas będąc na Ziemi podkreślał, że ześle Ducha Świętego i będzie obecny cały czas 

z ludźmi, w Kościele. W Wieczerniku jest Maryja, apostołowie i inni ludzie, a na każdym 

„spoczął Duch Święty” czyli każdy został obdarowany przez Boga; zaproszony do budowania 

tej szczególnej wspólnoty jaką jest Kościół. 

 

Zadanie (nieobowiązkowe) 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 98-99 

 

 


