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26.05.2020 

Temat: Maryja w roku liturgicznym 

Cel – poznanie i przypomnienie najważniejszych uroczystości i świąt Maryjnych  

rozumienie znaczenia i potrzeba Litanii Loretańskiej. 

Czy cześć oddawana Matce Bożej jest kultem boskim?  

Z racji, iż Maryja była i pozostaje tylko stworzeniem, żadną miarą nie należy się 

Jej kult boski. Otaczamy jednak religijną czcią tych wszystkich, których uczcił sam 

Bóg, a więc Najświętszą Matkę i świętych. Oddając cześć naszemu Zbawicielowi, 

czcimy również osoby, które On wyjątkowo ściśle związał ze sobą i ze swoim 

dziełem.  

Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusiecki, Lublin 2003, s. 427 

 

Praca z Pismem Świętym 

Odczytanie perykopy biblijnej J 19, 25—27:  

A obok krzyża Jezusowego stały. Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 

ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł 

do ucznia: „Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

 

Maryja stanowi wzór w wypełnianiu woli Bożej, została nam dana za Matkę przez 

samego Chrystusa, dlatego oddajemy jej cześć. 

 Praca z KKK 

Co o Maryi czytamy w tym fragmencie KKK? Notatka 

 
Kult Matki Bożej istnieje od pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa. Był okres 

w historii Kościoła, kiedy niektórzy bardzo mocno wątpili w to, że Maryja jest 

„Matką Boga". Wszelkie wątpliwości rozwiał Sobór Powszechny w Efezie (431 rok), 

gdzie ogłoszono dogmat o przysługującym Maryi tytule Theodokos (Bogurodzica).  

 

Święta Maryjne w roku liturgicznym: 

 

https://prezi.com/uf9ycmhwwhda/swieta-maryjne-w-roku-liturgicznym/ 

 

 

 
28.05.2020 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

Cel Przypomnienie i zrozumie znaczenia zesłania Ducha Świętego w historii 

Kościoła, rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina  

Religia  Klasa I D  

https://prezi.com/uf9ycmhwwhda/swieta-maryjne-w-roku-liturgicznym/


 

(Wiara i życie Kościoła) 

Praca z Pismem Świętym 

Wysłuchajcie perykopę z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-13). 

https://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13 

     Kiedy nastąpiło opisane wydarzenie?  

Kto w nim uczestniczył? 

 Co było widocznym dla innych znakiem wylania Ducha Świętego? 

  Ile dni upływa od dnia Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego?  

Od dnia Zesłania Ducha Świętego Królestwo Chrystusa, które zapowiadał za swojego 

życia, zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego wierzą.  

 Praca z KKK  

Uczniowie odczytują teksty KKK 731, 732 

KKK 731 — W dzień Pięćdziesiątnicy (po upływie siedmiu tygodni paschalnych) 

Pascha Chrystusa wypełnia się przez wylanie Ducha Świętego, który zostaje 

objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska: Chrystus, Pan, ze swojej Pełni wylewa 

obficie Ducha (por. Dz 2, 33—36).  

KKK 732 — W tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Od tego dnia 

zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego 

wierzą; w pokorze ciała i w wierze uczestniczą oni już w komunii Trójcy Świętej. 

Przez swoje przyjście, które ciągle trwa, Duch Święty pozwala światu wejść w „czasy 

ostateczne”, czas Kościoła, Królestwo już odziedziczone, ale jeszcze niespełnione: 

„Widzieliśmy prawdziwe Światło, otrzymaliśmy Ducha niebieskiego, znaleźliśmy 

prawdziwą wiarę: wielbimy niepodzielną "trójcę, ponieważ nas zbawiła (Liturgia 

bizantyjska, Tioparion z Nieszporów Pięćdziesiąt  nicy, wprowadzony do liturgii 

eucharystycznej po Komunii)” . 

KKK 746 — Przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie Jezus zostaje   

ustanowiony w chwale Panem i Chrystusem (por. Dz 2, 36). Ze swojej Pełni wylewa 

On Ducha Świętego na Apostołów i Kościół. 

  Zwróćmy  uwagę na znaczenie dnia Pięćdziesiątnicy w historii Kościoła. 

Przypomnijmy sobie, za Katechizmem Kościoła Katolickiego, iż Duch  Święty 

przyszedł i ciągle działa w Kościele. W tym dniu została objawiona cała Trójca Święta. 

Pascha Chrystusa wypełnia się przez wylanie Ducha Świętego.  

Zastosowanie życiowe  

Zapewne każdy z nas rozmawia z Bogiem na różne sposoby, u każdego z 

nas modlitwa wygląda inaczej. Warto się dzisiaj zapytać: Czy w mojej modlitwie są 

wezwania do Osoby Trójcy Świętej? Czy mam specjalną modlitwę do Ducha 

Świętego? Może ktoś chciałby się podzielić słowami tej modlitwy z innymi? Jak wam 

się wydaje, czy potrzebne jest  przyzywanie Ducha Świętego?  

https://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13


Może zrodzić się w nas pytanie: Jakie znaczenie dla nas, dla całego Kościoła, miało 

wydarzenie z Wieczernika?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQZ_j8IRILY Jan Paweł II o Duchu św. 

Notatka 

Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dzień Pięćdziesiątnicy (50 dni od paschy, a 49 od 

zmartwychwstania Jezusa). Duch Święty został zesłany na Apostołów, Maryję Apostołów w 

wieczerniku. Gdy otrzymali Ducha Świętego nad każdym z nim spoczął język jakby z ognia i  

zaczęli mówić obcymi językami tak jak im Duch pozwalał mówić. Po czym wyszli na zewnątrz 

i zaczęli głosić Słowo Boże z taką odwagę z jaką jeszcze nigdy tego nie robili. Dokładny opis 

Zesłania Ducha Świętego możemy znaleźć w Dz 2, 1-11. To wydarzenie uważa się za początek 

Kościoła. Od tego momentu Duch Święty cały czas wspiera i wspomaga Kościół w jego czynach. 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy w 7 niedzielę po Zmartwychwstaniu 

Pańskim (popularne Zielone Świątki). W dzień ten podczas Mszy Świętej jest odśpiewywana 

uroczysta sekwencja do Ducha Świętego . Uroczystość ta kończy nam okres wielkanocny.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQZ_j8IRILY

