
 
Materiały Formacyjne 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Archidiecezji Poznańskiej 

 

1 
 

Informacja dla Zastępowego: 

Masz przed sobą prawie gotowy konspekt. Dlaczego „prawie”? Gotowy on będzie tylko 

wtedy, gdy się do niego dobrze przygotujesz. Musisz przejść przez to spotkanie samodzielnie 

i rozwiać wszystkie swoje wątpliwości (jeżeli takowe masz) poprzez wcześniejsze zgłębienie 

tematu, wyszukanie tych informacji, które Cię nurtują i które wydają Ci się potrzebne. Raz 

przeczytany konspekt nie jest gwarancją udanego spotkania. Pamiętaj, aby Pan Bóg mógł 

przez Ciebie działać, musi mieć jakieś podstawy, bazę w postaci Twojego przygotowania. 

Powodzenia KSM-owiczu! 

 

Duch Święty 

Cele: 

– poznanie symboli Ducha Świętego i ich znaczenia 

– dostrzeżenie sposobów w jakie Duch Święty działał w życiu Jezusa 

– poznanie roli Ducha Świętego w naszym życiu i w Kościele 

  

Materiały: 

 chustki do zawiązania oczu dla połowy uczestników 

 arkusz papieru 

 marker 

 smartfon z dostępem do Internetu 

 

Modlitwa do Ducha Świętego 

 

Widzieć: 

 

1. Zastępowy łączy uczestników w pary. Każdej parze wyznacza miejsce w sali, do którego mają 

dotrzeć przy czym jedna osoba z pary ma zawiązane oczy, a druga udziela jej wskazówek. 

Dyskusja: 

 Czy zadanie sprawiało kłopot, było trudne?  

 Czy łatwo było by dotrzeć do celu bez rad drugiej osoby? Dlaczego?  

 Kogo mógł przypominać przewodni? Nie widzimy go, ale jednak w jakiś sposób czuwa 

nad naszym życiem, jest zawsze przy nas, udziela wskazówek. (Należy troszkę nakierować 

uczestników na odpowiedź -  Duch Święty). 

 

Podsumowanie: Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na nasze działania ma wpływ Duch 

Święty. Jest „cichym Gościem naszej duszy” (św. Augustyn). Jeżeli tylko się na Niego otworzymy 

i zaczniemy Go słuchać będzie prowadził nas do bliższego poznania Boga. W dalszej części 

spotkania dowiemy się o Nim czegoś więcej. 
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2. Z pierwszego zadania wywnioskowaliśmy, że Duch Święty jest swego rodzaju przewodnikiem. 

Czy wiemy o Nim coś więcej, kim On jest? Wspólnie tworzymy wykres promienisty ze 

skojarzeniami dotyczącymi Ducha Św. (trzecia osoba Trójcy Świętej, moc, pocieszyciel, opiekun, 

prawda, nauczyciel, tchnienie Boga...) 

 

3. Zastępowy puszcza na smartfonie filmik, który wspólnie oglądamy „Trzyminutowy Katechizm”- 

- „Kim jest Duch Święty?” https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA&t=97s 

Po obejrzeniu filmiku uzupełniamy nasz wykres promienisty i staramy się podsumować, to co 

usłyszeliśmy. (pochodzi od Ojca i Syna, jest miłością między Ojcem i Synem, człowiek jako 

świątynia Ducha Św., 7 darów Ducha Św.) 

 

Oceniać: 

 

1. Dyskusja 

 Pod jakimi symbolami kryje się Duch Święty w Piśmie Świętym? 

 Co mogą oznaczać te symbole?  

Jeżeli zastęp nie będzie potrafił odpowiedzieć przydadzą się pomocnicze fragmenty – zał. 1. 

 

gołębica - łagodność, pokój, Duch Święty również przychodzi po to, aby jednać 

ogień - oczyszcza, wypala, oświeca, Duch Święty nas oczyszcza, ogrzewa, oświeca 

wiatr - tajemnica Bożego działania, tchnienie, które trzeba dobrze zrozumieć 

 

Warto, żeby wybrzmiała taka konkluzja: Duch święty przychodził na różne sposoby, symbole 

pomagają trochę zrozumieć jego rolę i działanie. Obecność Ducha Świętego widać doskonale 

w życiu Jezusa. 

 

2. Duch Święty w życiu Jezusa  

Czytamy głośno zał. 2. Po odczytaniu każdego fragmentu z Pisma Świętego zastanawiamy się 

jaką rolę odgrywa ukazany tam Duch Święty. 

 

Mt 1, 18 

Duch Święty powołuje do życia Jezusa. 

 

Łk 3, 21-22 

Potwierdza, że Jezus jest Synem Bożym. 

 

Mk 1, 12-13 

Prowadzi Go. 

 

J 20, 19-23 

Jezus obdarza Duchem Świętym swoich uczniów. Tym samym Duch Jezusa przeszedł na cały 

Kościół. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA&t=97s
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3. Duch Święty w naszym życiu i Kościele 

Czytamy zał. 3 – dyskusja. 

 Co oznacza zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy?  

 Czy Duch Święty nadal działa tak jak kiedyś?  (działa nadal na dwa sposoby: tak jak 

kiedyś- niektórzy są obdarzeni darem języków, dzięki Duchowi Św. mogą mówić w 

starodawnych językach, których nigdy się nie uczyli i w inny niż opisany w ST, dużo mniej 

widowiskowy sposób, działa w naszym codziennym życiu, pomaga m. in. podejmować 

decyzje i mówić innym o wierze) 

 Jak działa Duch Święty w Kościele? Co daje? Jakie są tego efekty? (buduje Kościół 

i ożywia go, jednoczy, powołuje ludzi do służby, prowadzi do coraz głębszej wspólnoty 

z Bogiem, obdarza swoimi darami) 

  Jak zmienia się nasze życie kiedy działa Duch? Czy jest łatwiej? Czy to działanie 

ogranicza?  

 Co zrobić żeby przyszedł do nas Duch Święty? (głęboko wierzyć w Ducha, jego moc, 

otworzyć się na niego i modlić się aby przez nas przemawiał) 

 Czy doświadczyliście Ducha Świętego w swoim życiu? Kiedy? Jakie były tego owoce? 

 

Działać 

 

1. Zadanie domowe: Duch Święty odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka, aby to czego się 

dowiedzieliśmy nie było tylko pustymi słowami, zadaniem na najbliższy tydzień będzie szczególna 

modlitwa o światło Ducha Świętego. Może to zmotywuje nas do częstszej takiej modlitwy 

w naszym życiu i ukaże jak wielka jest jej moc. Aby ułatwić nam to zadanie każdy dostaje zał. 4. 

 

Modlitwa na zakończenie – zał. 4 
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Załącznik 1 

 

J 1, 31-34 

«Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, 

ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha 

zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem 

i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.» 

 

Dz 2, 1-3 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy na jednym miejscu. Nagle dał 

się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął 

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

Duch pozwalał mówić. 

 

J 3, 8 

Wiatr wieje, kędy chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zdąża. Tak jest z 

każdym, który narodził się z Ducha.  

 

Załącznik 2 

Mt 1, 18 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim 

zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 

 

Łk 3, 21-22 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się 

niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 

«Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». 

 

Mk 1, 12-13 

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez 

szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.  

 

J 20, 19-23 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A 

to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 

znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
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Załącznik 3 

 

„Czas Kościoła rozpoczął się wraz z „przyjściem”, czyli zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów, 

zgromadzonych w Wieczerniku. Czas Kościoła rozpoczął się z chwilą, gdy owe obietnice 

i zapowiedzi, które tak wyraźnie odnosiły się do Pocieszyciela, do Ducha Prawdy, zaczęły z całą mocą 

i oczywistością wypełniać się na Apostołach, przesądzając o narodzeniu się Kościoła. Mówią o tym w 

wielkiej obfitości i w wielu miejscach Dzieje Apostolskie. Wynika z nich, że według świadomości 

pierwszej wspólnoty, Duch Święty objął niewidzialne — a równocześnie poniekąd „wyczuwalne” — 

kierownictwo tych, którzy po odejściu Pana głęboko przeżywali osierocenie. Wraz z przyjściem 

Ducha Świętego poczuli się zdolni do tego, aby wypełniać powierzone im posłannictwo. Poczuli się 

mężni. To właśnie sprawił w nich Duch Święty i nieustannie sprawia w Kościele poprzez ich 

następców. Łaska Ducha Świętego bowiem, której Apostołowie udzielili przez włożenie rąk swym 

pomocnikom, jest w dalszym ciągu przekazywana w konsekracji biskupiej. Biskupi następnie w 

sakramencie kapłaństwa czynią uczestnikami tego duchowego daru świętych szafarzy i troszczą się o 

to, by przez sakrament bierzmowania zostali nią umocnieni wszyscy odrodzeni z wody i Ducha; w ten 

sposób, można powiedzieć, trwa w Kościele łaska Pięćdziesiątnicy.” 

 

Encyklika Dominum et vivificantem 

 

 

Załącznik 4 

 

O, Duchu Święty, Duszo mej duszy, 

uwielbiam Cię w pokorze. 

Oświecaj, wzmacniaj, kieruj i pocieszaj mnie. 

Odkryj przede mną, czego ode mnie oczekujesz, 

o ile jest to zgodne z planem przedwiecznego Ojca. 

Pozwól mi rozpoznać, czego oczekuje ode mnie odwieczna Miłość. 

Pozwól mi rozpoznać, co mam czynić. 

Pozwól mi rozpoznać, co mam cierpieć. 

Pozwól mi rozpoznać, co mam podjąć, nieść i znieść. 

Tak, Duchu Święty, pozwól mi rozpoznać Twoją wolę 

i wolę Ojca. 

Żeby moje życie było ciągłym, bezustannym „tak” 

dla woli odwiecznego Ojca. 

Amen. 


