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Niech zstąpi Duch Twój
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 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 w was przebywa i w was będzie.

Co to za
zamek?
To jest kościół
Duchaczy.

Ależ tam nie ma duchów!
Duchacze to Zakon Ducha
Świętego!

Duchaczy?
To ja tam nigdy
nie wejdę!

Ewangelia według św. Jana 14, 15-17
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.
Ewangelia według św. Jana 14, 25-27
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 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.

Julusz Schnorr von Carolsfeld,
Zesłanie Ducha Świętego, XIX w.
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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 [tamci] przemawiali
w jego własnym języku. „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie
są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia i podziwu. „Jakżeż
więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?”.
Dzieje Apostolskie 2, 1-8

Kim jest Duch Święty?
Bł. Jan Paweł II uczy: Poprzez widzialną obecność w Chrystusie Bóg za Jego pośrednictwem przygotowuje nową obecność,
niewidzialną, która nastanie wraz z przyjściem Ducha Świętego.
Tak, obecność Chrystusa pośród ludzi otwiera drogę obecności
Ducha Świętego, która jest obecnością wewnętrzną, obecnością
w ludzkich sercach. Tak spełnia się proroctwo Ezechiela: „I dam
wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza […].
Ducha mojego chcę tchnąć w was” (Ez 36, 26a. 27a).
Wierzę w Ducha Świętego

Świadectwa młodych o Duchu Świętym
Tomek:
Wydaje mi się, że nie dostrzegam działania Ducha Świętego.
Chociaż czasami czuję, jakby coś lub ktoś namawiał, prowadził
mnie do dobrego, podpowiadał mi, co mam wybrać.
Irek:
Nie wiem dokładnie, jak wygląda działanie Ducha Świętego.
Ale zdaje mi się, że odkrywam je czasami podczas nauki. Jeżeli
czegoś nie rozumiem, proszę Ducha Świętego o pomoc i często
po jakimś czasie rozumiem.
Renia:
Duch Święty w moim życiu działa bardzo niespodziewanie.
Przychodzi jak wicher, dając mi różne natchnienia, jak woda,
obdarzając mnie potrzebnymi darami. Wciąż na nowo mnie zaskakuje. Równocześnie bardzo łagodnie, ale stanowczo zaprasza
do współpracy. Działa przez ludzi, wydarzenia, ciszę.
Piotr:
To fascynujące, pisząc to uświadamiam sobie, że ten Duch już
działa przez to, co piszę. Dzięki Niemu mogę wyrazić własne
myśli. Mam świadomość własnych ułomności, ale nie mam się
czego obawiać, przecież On – Duch przychodzi z pomocą. Jego
obecność, działanie odczuwam szczególnie podczas modlitwy.
Od jakiegoś czasu zwracam się z prośbą o wsparcie, o pomoc
w nauce, w rozwiązaniu trudnych problemów i muszę przyznać,
że doznaję pomocy Ducha Świętego, szczególnie w sakramencie
pokuty i pojednania.
Duch Święty. Jak odkrywam Jego działanie

4. Na podstawie Świadectw młodych o Duchu Świętym napisz,
kiedy i w jaki sposób Duch Święty może działać w życiu
człowieka. Które z opisanych doświadczeń jest ci bliskie?

ZADANIE DODATKOWE

W dostępnych źródłach (literatura, Internet) znajdź informacje na temat zakonu Ducha Świętego (jego założyciela,
celu powstania, działalności, stroju).

Jak sądzisz?
Dlaczego o Duchu Świętym potrafimy powiedzieć niewiele?

Refleksja i modlitwa
Jak samochód bez paliwa nie ruszy, tak człowiek
bez natchnienia Ducha Świętego nie może się
modlić. Gdy otwieramy się na Jego światło, On
nas przemienia. Wtedy stajemy się bardziej sobą.
Duchu Święty, przyjdź, proszę.
Dodaj odwagi do nauki prawdziwej miłości Ciebie,
najbliższych, siebie.
Dodaj mądrości, umiejętności używania rozumu.
Dodaj wiary, nadziei. Daj Siebie, Duchu Miłości…

Jeśli chcesz...
Porozmawiaj z rodzicami lub z innymi bliskimi ci osobami, jak odkrywają obecność Ducha Świętego w swoim życiu, jak rozumieją Jego działanie w nas.
Jak ty odkrywasz działanie Ducha Świętego? Odpowiedź zapisz
w zeszycie Myśli.
SŁOWNIK
▶ Paraklet – gr. Parákletos – oddawane przez polskie „Pocieszyciel”,
pierwotnie znaczy: „przyzywany na pomoc”, „obrońca”, i w tym
znaczeniu używane w języku hebrajskim i aramejskim jako „orędownik”, „wspomożyciel”
▶ Pięćdziesiątnica – inaczej Święto Tygodni lub Zielone Święta;
drugie po święcie Paschy święto, w które każdy dorosły Izraelita obowiązany był stawić się w Świątyni; przypadało w siedem
tygodni po święcie Paschy

PYTANIA I ZADANIA

Masz wiadomość!

1. Określ sposób, w jaki przedstawiłbyś wiatr: symbolicznie
(jako postać lub rzecz) czy poprzez widoczne skutki jego
działania. Czy wiatr można namalować? Dlaczego właśnie
wiatr jest jednym z symboli Ducha Świętego?

• Duch Święty jest jedną z trzech Osób Trójcy Świętej. Razem z Ojcem i Synem Bożym jest jednym i tym samym Bogiem (por. KKK 263).
• Duch Święty jest niewidzialny. Poznajemy Go poprzez działanie, gdy objawia Syna i działa w Kościele.
• Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół: Duch Miłości
przywraca ochrzczonym utracone przez grzech podobieństwo
Boże i pozwala im żyć w Chrystusie, uczestniczyć w życiu Trójcy
Świętej.

2. Wyobraź sobie człowieka, który nigdy nie słyszał o Duchu
Świętym. Napisz, czego może się dowiedzieć o Nim z tekstów Pisma Świętego z tej katechezy.
3. Jak bł. Jan Paweł II odpowiada na pytanie, kim jest Duch
Święty? Podaj cytat.
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