
Klasa 2a BS – religia 

25 maja 

Temat: 6 grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. 

Drodzy uczniowie! 

Wyróżniamy 6 grzechów przeciw Duchowi Świętemu. Pan Jezus powiedział, że ten rodzaj 

grzechu jest szczególnie niebezpieczny, bo sprowadza na duszę stan zatwardziałości, która 

czyni ją niezdolną do przyjęcia Bożego przebaczenia i utratę wiecznego zbawienia. 

 

Bardzo proszę przeczytajcie i przepiszcie notatkę do zeszytu ! 

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: 

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego – ludzie często dopuszczają się 

bardzo ciężkich grzechów, w nadziei, że Pan Bóg im wybaczy, bo jest miłosierny. 

Grzeszyć, dlatego, ze Bóg jest miłosierny, jest równoznaczne z ubliżaniem Mu i 

lekceważeniem Jego dobroci. 

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej – ktoś np. nie chce dać się skłonić do pokuty 

za grzechy, bo uważa, że dla niego nie ma już litości. Stan taki nazywamy 

rozpaczą. Grzech ten zamyka drogę do zbawienia. 



3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej – są ludzie, którzy oszukują 

swoje sumienie i żyją w grzechu śmiertelnym. 

4. Bliźniemu Łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć – są ludzie, którzy zazdroszczą 

innym łaski, którą otrzymują. Tymczasem Łaska Boża jest dobrowolnym Bożym 

darem. 

5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziale serce – uporczywe 

odrzucanie myśli o pokucie prowadzi do zatwardziałości sumienia i w efekcie do 

śmierci w grzechu śmiertelnym. 

6. Odkładać pokutę aż do śmierci. 

 

26 maja 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

Drodzy uczniowie! 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po 

Zmartwychwstaniu Pańskim i kończy ona w Kościele okres wielkanocny.  

W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu 

"Pięćdziesiątnicą". 

 

 



Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać 

w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty. 

W Dziejach Apostolskich czytamy:  

„I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił 

wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na 

każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi 

językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4). 

 

 

 

Obejrzyj film klikając na ten link. 

https://www.youtube.com/watch?v=9UDaWhfy608 

 

Zadanie domowe 

Napisz w zeszycie siedem darów Ducha Świętego.  

Zrób zdjęcie i wyślij na mój adres arleta.chudzikowska@zss-wrzesnia.pl  
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