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Katecheza 9 (w podręczniku 47) 
Temat: Jezus posyła Ducha Świętego 
Cel: Ukazanie prawdy o zesłaniu Ducha Świętego 
 
Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej równą Ojcu I Synowi w bóstwie. (1) Jezus 
zesłał obiecanego Pocieszyciela - Ducha Świętego 50 dni po swoim zmartwychwstaniu.  Miało to 
miejsce w żydowskie święto Pięddziesiątnicy, kiedy to na zebranych w Wieczerniku Apostołów, 
Maryję i niewiasty zstąpił Duch Święty. (2) Apostołowie zaczęli przemawiad w wielu językach oraz 
otrzymali inne dary duchowe.  
Dzisiaj także Duch Święty pomaga nam rozbudzad i umacniad naszą wiarę. Dzięki Niemu odmieniamy 
swoje życie i przybliżamy się do Pana Boga. Powinniśmy byd otwarci na działanie Ducha Świętego, a 
(3) możliwe to jest dzięki szczerej modlitwie oraz uważnemu czytaniu Bożego Słowa. 
 
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z 
fioletowego pola (str. 109) i fotografię swojej pracy prześlij na e-mail do kontaktu. 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię również 
wyślij. 
 
 
 
Katecheza 10 (w podręczniku 48) 
Temat: Modlitwa Paoska wzorem modlitwy chrześcijanina 
Cel: Ukazanie Boga jako najlepszego Ojca, który nas bezinteresownie kocha. 
 
Modlitwa Paoska czyli modlitwa "Ojcze nasz" - to najstarsza modlitwa chrześcijan, którą według 
Nowego Testamentu przekazał swoim uczniom (1) sam Pan Jezus. (2) Prosimy w niej by Bóg 
pomagał nam dobrze żyd i aby nasze życie było zgodne z Jego wolą. (3) Jest ona wzorem modlitwy 
chrześcijanina ponieważ nauczył jej nas Boży Syn. Bóg, do którego Jezus pozwolił nam zwracad się 
"Ojcze" kocha nas i czuwa nad nami chociaż tego nie widzimy, On prowadzi nas przez całe życie. 
 
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedzi na pytania z 
fioletowego pola (str. 111) i fotografię swojej pracy prześlij na e-mail do kontaktu. 
Nie przepisuj treści pytao, tylko same ponumerowane odpowiedzi. Pomocą niech będzie dla Ciebie 
powyższy pogrubiony tekst :-) 
Zadanie dla Chętnych (nieobowiązkowe): Rozwiąż dwiczenia z bieżącej katechezy i fotografię również 
wyślij. 
 


