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Temat: Jak ziarnko gorczycy
Opatrzność Boża czuwała nad Narodem Wybranym, prowadząc go do Ziemi Obiecanej. Tą samą
troskliwą miłością otoczył Bóg Kościół od chwili Zesłania Ducha Świętego. Apostołowie i ich następcy
zakładali pierwsze wspólnoty uczniów Chrystusa. Kościół rozwijał się bardzo szybko.
Przeczytaj: Mt28,16-20 (Kościół jako drzewo życia)




Królestwo Boże nieustannie się rozwija,
Prawem Królestwa Bożego jest sprawiedliwość i miłość
Dostęp do Królestwa Bożego mają wszyscy ludzie.

Pan Jezus w przypowieści o ziarnie gorczycy wyjaśnia, że królestwo Boże będzie się rozwijać
i przynosić obﬁte owoce pośród wszystkich ludzi. Gorczyca to roślina, która z małego ziarna wyrasta
na krzew sięgający nawet 5 metrów wysokości i przerasta inne rośliny. Kiedy Pan Jezus ogłaszał
nastanie królestwa Bożego, Jego naukę o zbawieniu przyjmowali tylko nieliczni. Dzisiaj Jezus Chrystus
oraz przyniesione przez Niego Królestwo Boże przyjmują miliardy ludzi wszystkich ras
i kontynentów.
Pan Jezus zapewnił, że w Jego królestwie będzie miejsce dla bezpiecznego życia dla wszystkich,
którzy ufają Bogu i powierzają Mu swoją przyszłość. Pomimo wielu przeszkód Ewangelia traﬁa coraz
dalej i dalej od Jerozolimy. Dobrą Nowiną powinniśmy się dzielić z innymi. W jaki sposób? Przede
wszystkim przez rozwijanie w sobie dobrych cech charakteru, takich jak np.: prawdomówność,
obowiązkowość, pracowitość, życzliwość, sprawiedliwość, miłosierdzie, czyste serce.
Przepisz do zeszytu:
Światło wiary otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Kiedy przyjmujemy sakramenty święte, Pan Jezus
umacnia w nas to światło, abyśmy byli szczęśliwi. Dzięki temu możemy dobrze postępować, być
ludźmi, którzy unikają grzechu, są wierni Bogu i żyją według zasad Królestwa Bożego.
Uzupełnij ćw.1 i 2 s.71 (karty pracy).

Temat: Zesłanie Ducha Świętego
Czasem jesteśmy smutni. Smutek towarzyszy nam, gdy jesteśmy chorzy, zmęczeni, gdy coś nam
zginie lub coś się nie uda. Jest nam również smutno, gdy musimy się rozstać się z kimś, kogo lubimy.
Wiele wydarzeń wymaga naszej dojrzałości i cierpliwości, często także do zrozumienia niektórych
spraw potrzebujemy czyjejś pomocy.
Dzisiaj powiem wam o tym, jak Jezus pocieszył swoich przyjaciół. Jezus miał przyjaciół,
którymi byli Jego uczniowie. Oni cieszyli się z każdego spotkania z Jezusem. Pewnego dnia Jezus
powiedział im, że musi wrócić do swego kochanego Ojca w niebie. Uczniowie zasmucili się,
ponieważ było im dobrze z Jezusem.
Po 40 dniach ukazywania się Jezus wstąpił do nieba. Uczniowie Jezusa oczekiwali na
spełnienie Jego obietnicy. Jezus obiecał, że gdy Jego nie będzie wśród nich, pośle im Ducha
Świętego, który będzie im pomagał.

Posłuchajmy, co wydarzyło się pewnego dnia Dz 2,1-4
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
języki jakby z ognia, które się rozdzielały i nad każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym.




Co wydarzyło się, gdy uczniowie przebywali razem? ….............................................................
Co zobaczyli uczniowie nad swoimi głowami? ….......................................................................
Kto ich napełnił swoją obecnością? …........................................................................................

Wyjaśnienie, kim jest Duch Święty.
Każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża, wypowiadając jednocześnie słowa: “W imię Ojca,
Syna i Ducha Świętego”. Duch Święty, tak jak Jezus i Bóg Ojciec jest Bogiem. Od chwili chrztu
świętego jest w każdym z nas.
Symbole Ducha Świętego. Kiedy jest szaro, ludzie nie widzą wszystkiego dokładnie, nie widzą rzeczy
takimi, jakie są naprawdę i często chodzą smutni – tak jak apostołowie, kiedy odszedł od nich Jezus.
W sercach i umysłach uczniów zapanował właśnie taki półmrok. Byli smutni, ale Jezus obiecał im, że
nie zostawi ich samych, lecz pośle im Ducha Świętego. Duch Święty - Trzecia Osoba Boża, jest
Duchem, a więc nie możemy Go zobaczyć, bo Ducha nie widać. Gdy Duch Święty przyszedł do
uczniów, ukazał się jako płomyk ognia. Płomyki poczęły na wszystkich uczniach Jezusa. Również
każdy z nas otrzymał taki płomień - podczas chrztu tato lub chrzestny zapalił świecę, symbol wiary i
Bożej obecności w nas. Duch Święty przedstawiany jest także jako gołębica.
Jezus posyła Ducha Świętego, On jest pomocą dla każdego.
Uzupełnij:
Duch Święty to …............................................... Osoba Boska.
Duch Święty jest …............................................
Ducha Świętego przedstawiamy pod postacią ….................................... lub …......................................
Duch Święty umacnia nas w …................................................................................................................
Wykorzystaj wyrazy: dobrym, niewidzialny, trzecia, gołębicy, języków ognia.
Wykonaj ćw. 1 i 2 s.53 (karty pracy)
Przepisz do zeszytu
Dzięki działaniu Ducha Świętego możemy:






Przestrzegać nauki Pana Jezusa,
Dawać przykład miłości,
Uczestniczyć w Eucharys i,
Modlić się.
Duch Święty umacnia nas swoją mocą, byśmy życiem potwierdzali Jego obecność i działanie
w świecie.

Wymień dary i owoce Ducha Świętego i naucz się ich na pamięć.

