
Czytanie (Dzieje Apostolskie 2:1-13)

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym 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.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich 
narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli 
się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 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? - 
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 
Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i 
tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z 
Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - 
słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 
Boże». 

Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma 
znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym 
winem» - drwili inni. 

DZIEŃ SZÓSTY

Zesłanie 
Ducha Świętego



Czas refleksji

Opowiadanie o zesłaniu Ducha Świętego może być 
postrzegana jako podróż od nieporozumienia do zrozumienia, 
możliwa dzięki darowi Ducha Świętego. 

> Jaki jest wasze odniesienie do takigo doświadczenia? 
Czy przypominacie sobie sytuację lub moment, w którym 
sami przeszliście od zamętu do głębszego zrozumienia?

Uczniowie przeżywali coś w rodzaju kwarantanny, podczas 
której jednak otrzymali wspaniały dar. 

> Jakie dary odkryliśmy w okresie naszej kwarantanny, w 
nas samych lub w innych członkach waszej rodziny? 

Jednym z darów, który otrzymali uczniowie w tym 
opowiadaniu, jest dar wychodzenia do innych ludzi. 

> W jaki sposób jako rodzina możemy zgotować ciepłe 
przyjęcie osobom, które spotykamy lub które przychodzą do 
naszego domu?

Dary Ducha Świętego

Zbierzcie wszystkie dary, które znaleźliście w sobie i w innych 
omawiając drugi punkt refleksji. Spróbujcie streścić je w 
siedmiu punktach czy słowach.

Wydrukujcie (lub odrysujcie) siedem języków ognistych, na 
wzór tych, które znajdziecie na następnej stronie. Pokolorujcie 
je i udekorujcie materiałami, które znajdziecie w domu.

Na koniec zapiszcie na ognistych językach dary waszej 
rodziny. Wytnijcie je i umieśćcie w widocznym miejscu 
waszego domu, aby przypominały wam o darach, które 
otrzymaliście w minionych tygodniach.



Jeśli  chcecie  się  podzielić  waszymi 
przeżyciami  z  grupą,  która  przygotowała 
spotkania  w  Olindzie,  lub  jeśli  chcesz 
porozmawiać  osobiście  z  członkami  tej 
ekipy, napisz do nas bezpośrednio lub wyślij 
krótki film na adres

  olindateam@taize.fr


