
                                                       Katecheza 29 

Temat: Przygotowanie do Bierzmowania. Mały Katechizm. Cz. 4.  

PILNE ! 

1. Bierzmowanie przesunięte o 5 dni! 

Więcej informacji w ogłoszeniach parafialnych z dnia 23 maja 2020 na 

stronie parafii https://www.parafiapszczyna.pl 

2. Czekam na wiadomość e – mail o treści podanej przeze mnie w lekcji z dnia 

18.05.2020 w punkcie 3    - do 29.05.  

3. Kinga,  Emilka, Filip i Kamil – pozdrawiam i na Was czekam szczególnie. 

 

4. Świadek do Bierzmowania – ma być po Sakramencie Bierzmowania, 

osoba wierząca i praktykująca. Rodzic, rodzic chrzestny, brat, siostra, 

ciocia, wujek, kuzyn, kuzynka, kolega lub koleżanka. Jak ktoś nie znajdzie 

świadka lub jeśli świadek nie dojedzie rolę świadka może spełnić wtedy 

animator grupy, rodzic lub ostatecznie ja.  

 

5. Zeszyt + Katechizm Bierzmowanych str. 95, 96 

 
Zapisz do zeszytu podany wyżej temat i z pomocą Katechizmu dla 

Bierzmowanych odpowiedź w zeszycie na podane pytania – całym 

zdaniem, nie przepisując pytań: 

1. Którą Osobą Trójcy Świętej jest Duch Święty?  

2. Kogo Duch Święty objawia, kogo pozwala poznać? 

3. Od kiedy Duch Święty był na świecie? 

4. Komu towarzyszył w ziemskiej wędrówce? 

5. W jakim wydarzeniu opisanym w Piśmie Świętym występują wszystkie 

Trzy Osoby Boskie? Sprawdź w Piśmie Świętym Łk 3, 21 – 22 

http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=318 

https://www.parafiapszczyna.pl/
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6. Ile dni po Zmartwychwstaniu, a ile dni po Wniebowstąpieniu miało 

miejsce Zesłania Ducha Świętego? 

7. Gdzie przebywali uczniowie gdy zstąpił na nich Duch Święty? 

8. Czym zostali obdarzeni uczniowie w Dniu Pięćdziesiątnicy czyli w Dniu 

Zesłania Ducha Świętego? 

9. Czego dokonywali wtedy uczniowie? 

10.  Przeczytaj fragment który pokazuje jak wyglądał dzień zesłania Ducha 

Świętego i napisz ile ludzi nawróciło się i przyłączyło do Apostołów pod 

wpływem nauczania św. Piotra, który nauczał napełniony Duchem  

Świętym?   

 
Zesłanie Ducha Świętego (DZ 2, 1 – 41) 
 

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 
na tym samym miejscu. 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. (wiatr i ogień to widzialne znaki działania niewidzialnego Ducha 
Świętego). 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 przemawiali 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 1 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 drugiego. 
13 «Upili się młodym winem» - drwili inni.  
 

 
14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich 
donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, 
przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! 15 Ci ludzie 9 
APOATOŁOWIE) nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia2 
godzina dnia, 16 ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:  
17 3 W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie 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,  

http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=379#P1
http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=379#P2
http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=379#P3


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.  
21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego,  
będzie zbawiony.  
22 4 Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, 
Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i 
znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, 
23 tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, 
przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. 24 Lecz Bóg wskrzesił Go, 
zerwawszy więzy śmierci5, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, 
(…) 
32 Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. 
33 Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i 
zesłał Go, 34 jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a 
jednak powiada8:  
Rzekł Pan do Pana mego:  
Siądź po prawicy mojej,  
35 aż położę nieprzyjaciół Twoich  
podnóżkiem stóp Twoich.  
36 Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, 
którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».  
 

 
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 Chrystusa9 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 Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, 
zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.  
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