
 

 Katecheza 65 
Zesłanie Ducha Świętego 

1. W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Jan Paweł II, kończąc homilię na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie, powiedział: „wołam, ja, syn polskiej ziemi: (...) Niech zstąpi Duch Twój! I 
odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Staliśmy się wtedy świadkami, jak żarliwa modlitwa Jana Pawła II 
pomogła Polakom otworzyć się na działanie Ducha Świętego. O ileż większej mocy musieli doświadczyć 
zebrani wraz z Maryją w wieczerniku apostołowie, gdy zstąpił na nich Duch Święty.  

2. Zapowiedź Zesłania Ducha Świętego jako daru dla Ludu Bożego znajdujemy w księgach 
Starego Testamentu, a zwłaszcza u proroków Ezechiela i Joela. Do nich w swoim nauczaniu nawiązuje 
Jezus, posługując się symboliką wody czystej i żywej, aby wskazać, obietnicę, którą jest Duch Święty 
Ożywiciel (J 7,37b-39). Jezus nazywa Ducha Świętego „obietnicą Ojca”, zapowiada także chrzest Duchem 
Świętym, Jego zaś zstąpienie na apostołów wiąże z udzieleniem im wielkiej mocy, która uzdolni ich do 
świadczenia o Nim „aż po krańce ziemi” (Dz 1,3-8).  

Wypełnienie obietnicy zesłania Ducha Świętego dokonuje się w dniu Pięćdziesiątnicy, która była 
jednym z trzech wielkich świąt żydowskich. Obchodzono ją w pięćdziesiąt dni po święcie Paschy. 
Pięćdziesiątnica była świętem upamiętniającym otrzymanie przez Izraelitów Prawa na górze Synaj oraz 
dniem wdzięczności za pomyślne żniwa. Podczas tego święta Izraelici mieli obowiązek odbycia pielgrzymki 
do świątyni jerozolimskiej. 

Święto Zesłania Ducha Świętego określane jest również mianem Zielonych Świąt. Przez wieki w 
tym dniu procesyjnie obchodzono zasiane pola, a domy przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, 
kwiatami i wieńcami.  

3. Zesłaniu Ducha Świętego towarzyszyły wielkie znaki. Pojawił się szum z nieba, jakby uderzenie 
gwałtownego wichru, które wypełniło dom, a na zgromadzonych w nim uczniów spłynęły języki ognia i 
zaczęli mówić obcymi językami. Dzięki temu ludzie z najróżniejszych zakątków cesarstwa rzymskiego, 
władający różnymi językami, zjednoczyli się w słuchaniu i przyjęciu Ewangelii głoszonej przez apostołów. 
Przez udzielane dary zapowiedziane już w Starym Testamencie, Duch Święty wewnętrznie zbliża ludzi do 
siebie i tworzy z nich nową wspólnotę, którą jest Kościół. Dzięki zesłanemu Duchowi Świętemu ludzie 
należący do Kościoła mają przynosić owoce Ducha, którymi są „miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23, KKK 736). 

Duch Święty, który zstępuje w dzień Pięćdziesiątnicy objawia Bóstwo Chrystusa. „Chrystus, 
Pan, ze swojej pełni wylewa obficie Ducha” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 731). 
Namaszczenie Duchem Świętym, które stało się udziałem apostołów w dzień Zielonych Świąt, wypełniło 
zarówno obietnice Chrystusa dane apostołom, jak również proroctwa Starego Testamentu mówiące o 
wylaniu Ducha Świętego na cały lud wybrany. W dniu Zesłania Ducha Świętego „zostaje w pełni 
objawiona Trójca Święta. Od tego dnia zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo zostaje otwarte dla 
tych, którzy w Niego wierzą (...). Przez swoje przyjście, które ciągle trwa, Duch Święty pozwala światu 
wejść w «czasy ostateczne», w czas Kościoła” (KKK 732; por. KomKKK 144).  

Duch Święty jest Osobą, która przez wieki prowadzi Kościół i wzywa do dawania świadectwa o 
prawdzie Chrystusa (KomKKK 145). To On uświęca wiernych poprzez łaski udzielane w sakramentach 
świętych i ożywia serca wierzących do czynów braterskiej miłości (KKK 739). On jest Tym, który leczy 
ludzkie serca i porusza je do dawania świadectwa wierze i przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie 
potrafimy się modlić (por. Rz 8, 26; KKK 741; Kom. KKK 146). 

Przekazywanie daru Ducha Świętego dokonywane jest w Kościele poprzez nałożenie rąk - 
najpierw przez apostołów, a obecnie przez ich następców - w sakramentach świętych. „W ten sposób, 
można powiedzieć, trwa w Kościele łaska Pięćdziesiątnicy” - nauczał Jan Paweł II. 

Czy wierzę, że Duch Święty kieruje Kościołem? Czy proszę, aby napełniał mnie swoimi darami, 
tak jak apostołów i Maryję w dniu Pięćdziesiątnicy? Czy żyję owocami Ducha Świętego? 

4. Zapamiętajmy: Zesłanie Ducha Świętego zostało zapowiedziane przez proroków Starego 
Testamentu oraz obiecane apostołom przez Zbawiciela. Nastąpiło ono w dniu Pięćdziesiątnicy. Całe 
życie chrześcijańskie jest życiem w Duchu Świętym, który zesłany przez Ojca i Syna, jest stale 
obecny w Kościele i prowadzi chrześcijan od chrztu do ostatecznego spotkania z Chrystusem. 
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