
Religia kl. VI    02.12.2020r.  

Temat: W sakramencie bierzmowania Duch Święty udziela 

mocy do dawania świadectwa. 

Przypominam 

Przez cały Adwent będą odprawiane na tygodniu Msze roratnie  o 

godz.17:00. Zapraszam na te Msze także dzieci i młodzież. Dzieci przynoszą 

serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem, wkładają je do koszyka przy 

bocznym ołtarzu i pod koniec rorat będzie losowanie do kogo pójdzie 

figurka MB w gościnę i wróci na następne roraty. 
 

 Modlitwa 

 O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 

 Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 

 Niebieską łaskę zesłać racz 

 Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan 

 I Najwyższego Boga dar, 

 Tyś namaszczeniem naszych dusz 

 Zdrój żywy, Miłość, Ognia żar. 

  ks. Jan Siedlecki, Hymn do Ducha Świętego, Śpiewnik kościelny, Kraków 1987, s. 204. 

– Jak inaczej nazywamy sakrament bierzmowania? (sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej) 

• Odczytanie tekstu biblijnego 

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i braćmi 

Jego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, 

w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich 

spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 

im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali 

w jego własnym języku. «Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże»” 

        (Dz 1,14; 2,1-6.11b). 



• Analiza tekstu 

– Co wydarzyło się w Wieczerniku? (na zebranych zstąpił Duch Święty) 

– Jaki dar otrzymali Apostołowie? (rozumieli ich wszyscy, którzy przebywali wówczas 

w Jerozolimie, nawet nieznający języka aramejskiego) 

– Co zmieniło się w zachowaniu Apostołów? (zaczęli przemawiać, mówić do innych, głosić „wielkie 

dzieła Boże”, więc musieli wyjść z Wieczernika i odważnie przemawiać, skoro słyszało ich tak wielu) 

To wydarzenie ma dalszy ciąg. Apostoł Piotr z odwagą i mocą wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza, 

Chrystusa. Nie bał się już aresztowania i wydania na śmierć. Co więcej, nawet nie bał się wypomnieć 

słuchającym go, że oni też przyczynili się do śmierci Jezusa. 

Znamy siedem darów Ducha Świętego: 

1. Dar mądrości. 

2. Dar rozumu. 

3. Dar rady. 

4. Dar męstwa. 

5. Dar umiejętności. 

6. Dar pobożności. 

7. Dar bojaźni Bożej. 

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić każdy chrześcijanin, katolik, który przyjął sakrament 

chrztu i jest w stanie łaski uświęcającej. Sakramentu bierzmowania udziela biskup. W razie potrzeby 

może wyznaczyć w zastępstwie kapłana. W przypadku zagrożenia życia może bierzmować każdy 

kapłan. Sakramentu bierzmowania udziela się tylko raz, podobnie jak chrztu. Wyciska on w duszy 

chrześcijanina niezatarte znamię, pieczęć Ducha, którym namaszcza Chrystus, by bierzmowany był 

Jego świadkiem. 

• Uzupełnij karty pracy s. 20 zad.1 

Praca domowa 

• Wybierz jeden z darów Ducha Świętego i wyjaśnij, jakie jest jego znaczenie. 

Modlitwa 

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, 

abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. 

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, 

abym Cię nigdy nie utracił. 


