
Wierzę w Ducha Świętego 

 

Sekwencja do Ducha Świętego  

 

Film: 3MC –  51. Kto to jest Duch Święty?  

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA 

 

Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. On napełnia nas miłością samego Boga. Stajemy się 

Jego mieszkaniem i dzięki Niemu mamy moc do czynienia dobra. Duch Święty obdarza nas 

swoimi darami, sprawia, że wspólnie tworzymy Kościół. Poszukamy odpowiedzi na pytania, 

jak otwierać się na działanie Ducha Świętego i jak z Nim współpracować. 

 

Kim jest Duch Święty:  

https://youtu.be/tnMWREP1pJM 

 

Duch Święty jednoczy ludzi – tekst biblijny o Zesłaniu Ducha Świętego: Dz 2,4-11 

 

2 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 

im Duch pozwalał mówić. 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich 

narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo 

każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy 

przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc 

każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9  Partowie i Medowie, i Elamici, i 

mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i 

tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 

 

 

Gdy na apostołów zstąpił Duch Święty, zaczęli głosić słowo Boże, które było 

zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy, niezależnie od języka, jakimi się posługiwali. Duch 

Święty sprawił, że różnorodność języków nie stanęła na przeszkodzie w porozumieniu się. 

Przebywający w Jerozolimie ze wszystkich stron świata, mówiący różnymi językami, 

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA
https://youtu.be/tnMWREP1pJM


rozumieli to, co głosili apostołowie, prości rybacy z Galilei, którzy znali tylko swój język 

ojczysty. 

 

Niektóre skutki zesłania Ducha Świętego: więź z Bogiem, jedność między ludźmi, cała grup 

głosi słowo Boże.  

Poddanie się działaniu Ducha Świętego sprawia, że powraca więź z Bogiem i drugim 

człowiekiem. Duch Święty uzdalnia do głoszenia wielkich dzieł Bożych. Apostołowie 

napełnieni Duchem Świętym udali się w różne strony świata, by budować Kościół, w którym 

ludzie na nowo będą mogli spotkać się z Bogiem i trwać we wspólnocie. Tworzymy jednej 

Kościół, który wspierany jest mocą Ducha Świętego.  

 

 

Jak działa Duch Święty: 

https://youtu.be/69ur2nb5gWs 

 

Zesłanie Ducha Świętego dotyka także i nas. Duch Święty pomaga nam wrócić do Boga i 

uczynić Go najważniejszą osobą w naszym życiu oraz przywrócić przyjaźń i miłość między 

ludźmi. Duch Święty daje odwagę i wolność w głoszeniu Jezusa Chrystusa. Duch Święty 

uzdalnia do bycia misjonarzem w każdym czasie i miejscu.  

 

Duch Święty przynosi wzajemne zrozumienie. Jezus zsyła nam Ducha Świętego, który 

wspiera nas i pomaga budować lepszy świat. Tylko On może dać prawdziwą wolność, dzięki 

której możemy rozumieć innych i troszczyć się o ich dobro. Współpracując z Duchem 

Świętym tworzymy wspólnotę, w której prowadzi nas do autentycznej jedności.  

 

Duch Święty świadectwa:  

https://youtu.be/xJLeG0eko0Y 

 

Pragnienie Ducha Świętego – tekst biblijny Ap 22,17.20-21. 

 

22 17 A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto 

odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. (…)  20 

Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu! 21 

Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi! 

https://youtu.be/69ur2nb5gWs
https://youtu.be/xJLeG0eko0Y


 

Bóg  wysyła do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4,6).  

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). 

Wiara jest możliwa tylko w Duchu Świętym. Duch Święty działa dla naszego 

zbawienia. Duch Święty objawia Syna Bożego, który jest widzialnym obrazem Boga Ojca. 

Jest Pocieszycielem (Paraklet), Duchem Prawdy. Pismo Święte Trzecią Osobę Boską określa 

również jako Duch Pana, Duch Boży, Duch chwały. Symbolami Ducha Świętego są woda, 

namaszczenie, ogień, obłok i światło, pieczęć, ręka, palec, gołębica. Rządzi stworzeniem, 

zachowuje je, uświęca i ożywia. Jest Kimś zachwycającym i godnym miłości, zawsze 

szlachetnym i delikatnym przyjacielem człowieka.  

 

W jaki sposób przychodzi Duch Święty 

https://youtu.be/UPZs9DmAxgw 

 

Tekst biblijny Dz 2,1-4 : 

2 1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 

tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 

wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, 

które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

 

Pięćdziesiąt dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na 

zgromadzonych na modlitwie uczniów. Przez wiarę i chrzest otwieramy się na działanie 

Ducha Świętego, stając się Jego świątynią.  Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch 

Boży mieszka w was? (1 Kor 3,16)  

Duch Święty w nas mieszka i przy naszej współpracy kieruje naszym życiem wiary, 

nadziei i miłości. Duch Święty ożywia wiarę całego Kościoła, uczy modlitwy i uzdalnia do 

przyjęcia słowa Bożego: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 

On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,25-

26). Duch Święty objawia prawdziwe, pełne miłości oraz przebaczenia oblicze Boga Ojca i 

Jezusa Chrystusa. pomaga odróżnić dobro od zła, daje też odwagę do tego, aby się skłaniać ku 

dobru. Chrześcijanin wciąż potrzebuje łaski Ducha Świętego, Jego natchnień i ochrony.  

 

 

https://youtu.be/UPZs9DmAxgw


Duch Święty daje znaki w prosty sposób: 

https://youtu.be/3c0985tsKnA 

 

Pomyśl: 

? Jaką rolę pełni Duch Święty w tajemnicy chrztu? 

? Kim jest Duch Święty i na czym polega wiara w Niego? 

 

„Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 

12,3) 

„Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z 

Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi 

naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu, pierwszego sakramentu wiary, 

życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane 

wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele” (KKK 683) 

„Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z Osób 

Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi, i z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie 

i chwałę” (KKK 685) 

„Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu 

naszego zbawienia” ( KKK 686) 

 

Fundament wiary: Osoba i działanie Ducha Świętego 

https://youtu.be/uYHSO6E7eg8 

 

 

Pomyśl: 

? Jakie są możliwości poznawania Ducha Świętego w Kościele? 

 

„Kościół, wspólnota żyjąca w wierze apostołów, który tę wiarę przekazuje, jest miejscem 

naszego poznania Ducha Świętego: 

− W Pismach, które On natchnął 

− W Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są ojcowie Kościoła 

− W Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje 

https://youtu.be/3c0985tsKnA
https://youtu.be/uYHSO6E7eg8


− W liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty 

prowadzi nas do komunii z Chrystusem 

− W modlitwie, w której wstawia się za nami 

− W charyzmatach i urzędach, które budują Kościół 

− W znakach życia apostolskiego i misyjnego 

− W świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło 

zbawienia” (KKK688) 

 

https://youtu.be/_WOTVXBiKdE 

 

otwarcie się na działanie Ducha Świętego polega na pragnieniu przyjęcia Go i korzystania 

z Jego darów. To konsekwencja wiary: Jezus obiecał Ducha Świętego tym, którzy w Niego 

wierzą. Jedyną przeszkodzą, która nie pozwala korzystać z darów Ducha Świętego jest 

grzech. Trzeba więc uznać i wyznać swój grzech, aby otrzymać jego odpuszczenie. Jeżeli 

spełniamy wszystkie te warunki możemy być pewni, że Duch Święty będzie nam pomagał. 

Jego dary są do naszej dyspozycji, musimy tylko w odpowiednim momencie z nich 

skorzystać, tzn. w danej sytuacji postępować tak, jak Jezus.  

 

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie. (Ga5,22-23) 

Ten, kto współpracuje z Duchem Świętym, sam otrzymuje i rozdziela innym Jego owoce. 

Są one widoczne w codziennym życiu. Każdy z nas chciałby przebywać wśród osób 

radosnych, cierpliwych, dobrych i uprzejmych. Również inni czuliby się szczęśliwi, 

gdybyśmy tacy byli dla nich. Św. Paweł wymienia dziewięć owoców Ducha Świętego, 

natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego, opierając się na różnych tekstach biblijnych, 

podaje ich dwanaście: 

„Owocami Ducha są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty jako pierwociny 

wiecznej chwały. Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, 

wstrzemięźliwość, czystość” (KKK 1832) 

Źródłem wszystkich owoców życia według Ducha Świętego jest miłość. Tego właśnie 

uczył Jezus: miłości do bliźniego, która przejawia się w cierpliwości, dobroci, łagodności, 

https://youtu.be/_WOTVXBiKdE


opanowaniu, wspaniałomyślności... Bycie łagodnym, cierpliwym, wspaniałomyślnym z 

pomocą Ducha Świętego jest możliwe nawet w trudnych sytuacjach.  

 


