
UWAGA! Podręcznik do religii do klasy ósmej: Aby nie ustać w drodze (red.) 

ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech. 

Przypominam, że podręczniki kupujecie we własnym zakresie. 
 

Powtórzenie. Czy pamiętasz, w którym wieku żył święty Franciszek? Jakie wezwanie 

usłyszał od Pana Jezusa? W którym roku Polska podpisała konkordat ze Stolicą Apostolską? 

 

Religia 7a 

10.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło. (Temat 53, str. 140-141 w podr.)  

Opis zajęć. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz za wszystkich maturzystów. 

  

Dzisiejszy temat mówi o obecności i działaniu Ducha Świętego. Przypominam także, 

że w czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to święto 

nakazane. 

 

Niedawno obchodziliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty to Trzecia 

Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. Jest ona równa Bogu Ojcu i Panu Jezusowi.  

Obejrzyj zdjęcia ze str. 140 i 141 w podręczniku. Czy któreś z nich przedstawia Ducha 

Świętego?... 

 

Duch Święty jest niewidzialny, więc możemy widzieć jedynie Jego symboliczne wyobrażenie 

(np. gołębicę) lub Jego działanie. Przeczytaj na marginesie ze str. 141 w podr. informacje 

o symbolach Ducha Świętego: gołąb, ogień wiatr i światło. Zauważ, że one również kryją 

w sobie bogatą symbolikę.  

 

Przeczytaj tekst „Owoce Ducha Świętego”. Piękny byłby świat, w którym żyją uprzejmi, 

łagodni, cierpliwi, wierni, dobrzy, kochający ludzie, prawda? Jeśli chrześcijanin otworzy się 

na obecność i działanie Ducha Świętego, jego życie powoli zacznie się zmieniać. Będzie 

w nim więcej sensu, radości, marzeń. To Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół. On 

sprawia, że jesteśmy w stanie zrobić więcej; przebaczyć; okazać cierpliwość i uprzejmość 

wobec kogoś, kto nas denerwuje; odrobić lekcje, choć jesteśmy zmęczeni; posprzątać dom 

i upiec ciasto, bo spodziewamy się gości, choć brakuje sił. Duch Święty czyni nas 

wyjątkowymi ludźmi, bardziej pogodnymi i spokojnymi. Otrzymaliśmy Jego dary już 

w momencie chrztu świętego. 

 

Przeczytaj teksty „Duch Światło”, „Otworzyć serce na działanie Ducha Świętego”, „Duch 

Święty przemieni twe serce” ze str. 141. Zwróć uwagę, że otwieramy się na Pana Boga, gdy 

Go słuchamy; gdy jesteśmy Mu posłuszni; gdy pozwalamy sobie na wrażliwość; nie boimy 

się kochać. 

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Polecenie. (Jeśli przeczytałeś tekst z podręcznika, zadanie będzie łatwe). 

Dokończ zdania. 

Duch Święty to Duch Światła ponieważ ……………………………………. 

Duch Święty przemieni serce człowieka, gdy ………………………………………. 

Owocem Ducha Świętego, który chciałbym posiadać jest …………………………….. 

Z czterech symboli Ducha Świętego najbliższy jest mi symbol …………………………..  

NA STRONIE 3 macie umieszczone zdjęcie podręcznika do klasy ósmej. 



 


