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Temat 13: Duch Święty mocą i życiem Kościoła 

Modlitwa 

Prośmy o światło Ducha Świętego na czas dzisiejszej katechezy: „Duchu 

Święty...” 

Dzisiaj dowiemy się, co umożliwia sprawne funkcjonowanie wspólnoty, jaką jest 

Kościół, co jest mu potrzebne i jakie jest źródło jego mocy i życia.  

Odczytanie Ewangelii wg św. Jana „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto 

we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a 

nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. (…) Ja zaś będę prosił Ojca, a 

innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego 

świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 

ponieważ u was przebywa i w was będzie. (…) A Paraklet, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 

wszystko, co Ja wam powiedziałem”    (J 14,12.16-17.26). 

– Jaką obietnicę składa Jezus swoim uczniom? (obiecuje posłać im Ducha 

Świętego)  

– Jaka jest rola Ducha Świętego? (ma być mocą, dzięki której uczniowie będą 

dokonywali dzieł takich jak Jezus, a nawet większych; pocieszy ich, nauczy 

wszystkiego i przypomni słowa Jezusa)  

Jezus przed swoim odejściem obiecuje posłać Ducha Świętego, który ma 

wspomóc swoją mocą Apostołów, a później całą wspólnotę Kościoła. Duch 

Święty dokonuje tego przez swoje dary i charyzmaty.  

• Czym są dary i charyzmaty, dowiecie się, wykonując zadanie 1 z kart pracy s. 

16 

 

Dar mądrości jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, przede 

wszystkim w perspektywie wieczności. Pozwala odkryć Boży plan wobec ludzi i 

świata, i Jego miłość.  

Dar rozumu jest sztuką wnikania w Boże tajemnice i pomocą w zgłębianiu 

zagadnień naszej wiary.  



Dar rady pomaga dokonywać właściwych wyborów moralnych w życiu. Nie 

pozwala się zagubić w złożoności świata. Jest światłem w wyborze życiowej 

drogi.  

Dar męstwa pozwala stawić czoła próbom, przeciwnościom i problemom, które 

niesie ze sobą życie.  

Dar umiejętności pozwala nam rozeznawać w życiu, co jest dobre, a co złe, co 

pochodzi od Boga, co od szatana, a co od nas samych.  

Dar pobożności pomaga zachwycić się Bogiem, zakochać w Nim. Ożywia naszą 

modlitwę i przeżywanie sakramentów. 

 Dar bojaźni Bożej jest pomocą w walce z grzechem, gdyż uświadamia nam 

mocno, że przez grzech obrażamy Boga, który nas kocha.  

Charyzmat tłumaczenia języków polega na przekazaniu wiadomości, jaką Duch 

Święty pragnie zakomunikować nam w językach. Osoba, która otrzymała taki 

dar podczas tłumaczenia czuje, że w jej usta wkładane są kolejno słowa, tzn. że 

po wypowiedzeniu pierwszego nasuwa się następne i tak dalej. 

 Charyzmat poznania polega na odkryciu przed charyzmatykiem przez Ducha 

Świętego pewnej prawdy dotyczącej konkretnego człowieka dla jego duchowego 

uzdrowienia. Może to być prawda o stanie jego duszy, popełnionych grzechach.   

Charyzmat proroctwa polega na przemawianiu w imieniu Boga, z przesłaniem 

zachęty lub napomnienia skierowanym do uczestników spotkania (zasadniczo nie 

polega na przepowiadaniu przyszłości choć nieraz i tak się zdarza). Spoczynek w 

Duchu Świętym. Nasza ludzka natura jest słaba i gdy przychodzi działanie łaski 

Bożej, nasze ciało może się dziwnie zachowywać, człowiek może poczuć się jak 

piórko, nogi się uginają i leci. W Biblii znajdujemy sytuacje, gdy Pan Bóg 

dotykał niektórych ludzi i ci doświadczali szczególnych stanów ciała. M.in. 

Ezechiel upadał i leżał, nie mogąc się poruszyć, gdy doświadczał widzenia 

Pańskiego (por. Ez 3,23-24).   

Charyzmat uzdrawiania jest to dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne 

zdrowie osoby proszącej o to Boga. Podobnie jak Pan Jezus uzdrawiał ludzi, tak 

samo i Duch Święty, który objawia w Kościele obecność zmartwychwstałego 

Chrystusa, udziela łaski uzdrowienia.   



Charyzmat uwalniania z mocy złych duchów. Ponieważ Jezus jest Mesjaszem, 

ma władzę nad demonami, którą sprawuje przez Ducha Świętego. On jest także 

Zwycięzcą pokonującym moc diabła, a szczególnym miejscem tego triumfu nad 

szatanem jest krzyż Chrystusa, na którym złożył On ofiarę przebłagalną za 

grzechy ludzi.  

Ze znakami uwolnienia, takimi jak: drżenie, krzyk, upadanie na ziemię, możemy 

spotkać się podczas spotkań charyzmatycznych, ale nie zawsze muszą one 

zaistnieć. 

Charyzmaty zwyczajne przejawiają się w następujących posługach: udzielanie 

rad; kierownictwo duchowe; współczucie i miłosierdzie; pomoc ubogim, chorym 

i niepełnosprawnym; godzenie zwaśnionych.  

Także zawód (praca) może stać się charyzmatem. Po podejściu do pracy, 

sposobie jej wykonywania, podporządkowaniu przełożonym i owocach możemy 

poznać, czy zawód jest czyimś charyzmatem. Kiedy zrobimy miejsce Panu Bogu 

na działanie w miejscu pracy może On zwyciężać nasze słabości na rzecz tego, 

aby nasza służba była owocna (Bóg zasłania słabości i nieumiejętności). 
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    CHARYZMATY 

NADZWYCZAJNE                            ZWYCZAJNE 

 

• Poznania                                                   • Miłosierdzie 

• Mówienia językami                                    • Zawód, praca 

• Tłumaczenia języków                                    • Napominanie 

• Proroctwa                                                • Godzenie zwaśnionych 

• Uzdrawiania                                   • Pomoc chorym, ubogim, potrzebującym 

• Uwalniania 

• Spoczynek w Duchu Świętym 

Praca domowa zadania z karty pracy wysyłamy na email: 

grzegorz.warchul@wp.pl 


