Temat : „ A POCIESZYCIEL, DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO
OJCIEC POŚLE W MOIM IMIENIU, ON WAS
WSZYSTKIEGO NAUCZY” (J 14, 26). DUCH ŚWIĘTY
ODKRYWA WE MNIE MIŁOŚĆ JEZUSA.*
CEL OGÓLNY KATECHEZY : Odkrywanie biblijnego obrazu
Boga, które objawia nam Duch Święty
Uczeń wie – w jakiej części Pisma Świętego znajduje się Księga Dziejów
Apostolskich
- czym jest Sakrament Chrztu
Uczeń potrafi – odczytać symbolikę obrazów
- właściwie zinterpretować teksty biblijne
Uczeń działa - w modlitwie zaprasza Ducha Świętego, do swojego życia
Metody i formy: Biblia, plakat, teledysk, praca w grupach, burza
mózgów, rozmowa kierowana

I.

Wprowadzenie
Dzielimy klasę na cztery grupy i każdej z grup rozdajemy jeden z
obrazków, przedstawiający następujące postacie :

STARZEC

RATOWNIK

POLICJANT

MIKOŁAJ

Uczniowie pracując w grupach odpowiadają na następujące pytania:
Kogo według nich przedstawia ten obraz ?
Z czym kojarzy Ci się dana postać ?

II. Wezwanie
Omawiając pracę grup prowadzimy do odkrycia prawdy że funkcjonują w
naszej świadomości fałszywe obrazy Boga.
Przykłady: „Bóg jest gdzieś tam...”- Starzec siedzący na chmurce
„Pamiętamy o nim wtedy jak jest źle...”- Ratownik
„Bóg zsyłający nieszczęścia i kary...”- Policjant
„Bóg kocha i obdarowuje tylko dobrych...”- Mikołaj
Poprzez refleksyjny dialog z uczniami doprowadzamy ich do biblijnej
prawdy:
BÓG NIE KOCHA MNIE DLATEGO ŻE JA JESTEM DOBRY
ALE DLATEGO ŻE ON JEST DOBRY
W tej części katechezy niezmiernie ważne jest aby katecheta podzielił się
z uczniami, swoim doświadczeniem w odkrywaniu biblijnego obrazu
Boga.

III. Zastosowanie
Na tablicy umieszczamy kartki z fragmentami Pisma Św. Wszystkie
cytaty pochodzą z pierwszych dwóch rozdziałów Dziejów Apostolskich.
Pytania stawiane uczniom mają ich doprowadzić do odkrycia Ducha
Świętego jako Osoby, w której poznajemy prawdę o miłości Boga.
Prawdę, która ma przemieniać moje życie tak jak przemieniła życie
Dwunastu oraz pierwszych chrześcijan.
• Dz 1,5-8
Kogo obiecuje Jezus swoim uczniom?(Ducha Świętego)
Co to znaczy być świadkiem?(Znać, widzieć, poznać, doświadczyć)
• Dz 2,1-4
Co kojarzy się wam z ogniem? (Ognisko, pożar, ciepło, miłość)
Co znaczą słowa „ wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”?
( Otrzymali i przyjęli Go, opanował ich całkowicie)
• Dz 2,32-34a
Jak Piotr nazwał Ducha Świętego? ( Obietnica)
Jak rozumiesz słowo-obietnica?(Przyrzeczenie)

• Dz 2,38-39
Dla kogo jest obietnica Ducha Świętego?(Dla przyjmujących chrzest
i nawracających się)
Kiedy Bóg wypełnił wobec mnie tą obietnicę?(Przy chrzcie)
Przygotowujemy dwie szklanki. W jednej mamy czystą wodę, do drugiej
zaś oprócz wody nalewamy silnie zagęszczonego słodkiego soku, który
stworzy osad na dnie szklanki.
Katecheta tłumaczy uczniom:
W pierwszej szklance mam wodę, symbolizuje ona ludzi, którzy nie znają
Chrystusa i nie przyjęli Chrztu Świętego.
Przyjrzyjcie się drugiej szklance, na jej dnie zauważycie wyraźny osad
-to ludzie ochrzczeni lecz nie są oni zainteresowani poznaniem prawdy o
tym co Jezus dla nich uczynił.
Katecheta bierze łyżeczkę i miesza zawartość szklanki z sokiem:
Zobaczcie co się stało, sok zmienił smak zwykłej wody. Duch Święty
podobnie jak ten sok, pragnie wypełnić każdą dziedzinę naszego życia.
Dzieje się to wtedy gdy w naszym życiu jest pragnienie do codziennego
zapraszania Go do swego życia.
Aby wytłumaczyć uczniom co to znaczy pragnąć, możemy przywołać
obraz ludzi zagubionych na pustyni, marzących o oazie z wodą
(uczniowie wykonują scenkę) lub wyświetlić fragment filmu ,,Holy
Ghost”.

IV. Zapis
„Bóg jest miłością” (1 J 4,8.16) i miłość jest pierwszym darem,
zawierającym wszystkie inne. Ta miłość „rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany”(Rz 5,5)
KKK 733

V.

Modlitwa
Przygotowany wcześniej obraz przedstawiający twarz z Całunu
Turyńskiego zakrywamy foliogramem na którym znajduje się karykatura
ludzkiej twarzy. Katecheta zwraca się do uczniów:
Zanim rozpoczniemy naszą modlitwę, chciałem wam pokazać co Duch
Święty czyni w naszym życiu jeżeli wytrwale zapraszamy Go do swojego
serca. Pokazujemy klasie obraz zakryty foliogramem mówiąc:
Wielu z nas z różnych powodów, o czym dzisiaj mówiliśmy, nosi w swoim
wnętrzu fałszywy obraz Boga, karykaturę – właśnie teraz pokazuję wam

taką karykaturę. Kiedy wołamy o Ducha Świętego to On przychodzi, bo
Bóg Ojciec, jak żeśmy dzisiaj słyszeli dotrzymuje obietnicy i objawia nam
prawdę o miłości Boga, poznajemy Go takim jakim jest. Zaczynamy Go
widzieć, widzimy jego oblicze. Ściągamy foliogram i pokazujemy
uczniom oblicze z Całunu Turyńskiego.
Rozpoczynamy spontaniczną modlitwę, w której zapraszamy do
osobistego przyjęcia Ducha Świętego. Zachęcamy uczniów aby czynnie
się do niej włączyli.

* Zgodne z Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w
Polsce; Katecheza Świadectwa Wiary - szkoły ponadgimnazjalne:
Odkrywanie prawdy o Bogu Stwórcy wszechświata; przybliżenie do Tajemnicy
Chrystusa i Jego przesłania;

