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                      Witam dzieci i rodziców!

       W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić kolejną, ważną 
uroczystość. Jest to Uroczystość Zesłania Ducha Świętego!             
Bardzo często mówi się na tę uroczystość „ Zielone Świątki” lub „Dzień 
Pięćdziesiątnicy”.
    
    Pamiętacie z  poprzedniej katechezy, że Pan Jezus, kiedy odchodził  
do Ojca, powiedział, że nie zostawi swoich uczniów samych; że ześle im 
Ducha Bożego, Pocieszyciela, który będzie z nimi i doda im odwagi i siły  
na co dzień, a szczególnie, kiedy będą mówić o Jezusie. I tak się stało,      



bo Jezus dotrzymuje słowo, które wypowiada!  Kiedy więc upłynęło 50 dni  
od zmartwychwstania Pana Jezusa, zesłał On na swoich Apostołów             
i Maryję Ducha świętego. Posłuchajcie, jak to było: 

      „ Przyjaciele Jezusa znowu są razem i modlą się. Nagle w pokoju 
powstał wielki szum jak gdyby wiał bardzo silny wicher. Uczniowie nie
odczuwają jednak żadnego powiewu wiatru.
      Popatrz na obrazek na początku katechezy- co się tu dzieje? 
Czy widzisz, że każdy z Apostołów ma nad głową języczek ognia. 
Nie, nie dzieje się nic złego. To Jezus posłał do uczniów swojego 
Ducha świętego. Języczki ognia to znak Ducha świętego. One zaraz 
znikną, lecz Duch Święty zagości w ich sercach i pozostanie z nimi. 
Teraz, gdy mają już Ducha świętego, nie będą się bali opowiadać     
o Panu Jezusie. Staną się odważni, mądrzy i dobrzy, zaś Duch święty
będzie pomagał im w pracy i pocieszał w trudnych chwilach.”

               Tekst źródłowy : Kenneth N. Taylor „Biblia w obrazkach dla najmłodszych”

                                Warszawa, wydawnictwo „ALFA PRES”

       
      Kim jest ten Duch Święty? Pismo święte uczy nas, że Duch święty       
to trzecia Osoba Boska: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.           
O Panu Bogu wiemy, że jest dobry, że stworzył świat, że Jego Synem jest
Jezus.  O Panu Jezusie wiemy, że Jego Ojcem jest Bóg, że urodził się      
w Betlejem, że był dobrym dzieckiem, że czynił cuda, pomagał ludziom, 
cierpiał i umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał i wstąpił do nieba.       
A Duch święty? Wiemy, że był zawsze z Jezusem.
       
       To  taka Boża tajemnica, którą trudno nam – ludziom zrozumieć.  
Dlatego więcej dowiecie się o Duchu świętym, jak będziecie troszkę 
starsi. A teraz mogę Wam powiedzieć, tak jak powiedział mi kiedyś pewien
ksiądz: „ Duch święty to Ten, który sprawia, że w Twoim sercu i w głowie 
jest dobro.; że chcesz coś dobrego zrobić i robisz to; że pomyślisz o kimś
dobrze, że pomożesz, że się modlisz z całego serca i wiele, wiele innych 
dobrych rzeczy, które wykonujesz na co dzień- wtedy jest  w Tobie Boży 
Duch- Duch święty”. 
     
                                                                                                                   



W kościele Duch święty jest przedstawiany w postaci białej gołębicy. 

( Jeśli jest możliwość, to obrazek poniżej można wydrukować i pokolorować - gołębica 
pozostaje biała, promienie wokół niej lekko żółte) 
   

    
   Źródło: „Jesteśmy dziećmi Bożymi-podręcznik do nauczania religii w przedszkolu w grupie
                pięciolatków”, Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa- Olsztyn

      Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, w znanej Wam aplikacji 
„Biblia dla dzieci” odcinka dotyczącego tematu Zesłania Ducha Świętego-
„ Wspaniały Boży Dar” i oczywiście wykonania bardzo prostego zadania. 
      
       Pamiętajcie Kochani o codziennej modlitwie, tej rano i wieczorem.
Zaczynając ją i kończąc czynimy na sobie znak krzyża i wypowiadamy 
imiona Trzech Osób Boskich: „ W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego....”



     Zachęcam również Was – Drodzy Rodzice, do posłuchania razem           
z dziećmi piosenek zespołu „ Małe Aniołki”. Są bardzo melodyjne, łatwo 
„wpadają w ucho”, a każda piosenka jest opatrzona pięknymi ilustracjami.

                                                          Zostańcie z Bogiem!!! 
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