
 
Karta pracy w grupach 

 
Zadanie 1. Na podstawie zamieszczonych tekstów, wyjaśnij w diagramie na czym w praktyce polegają 
dary Ducha Świętego. 
 
Dar mądrości 
Ten dar uzdalnia chrześcijanina do koncentracji na Bogu. Prawdziwie mądry człowiek zawsze stawia Boga 
na szczycie swojej hierarchii wartości. Taka mądrość zapewnia szczęśliwe życie doczesne i wieczne.  
Dar rozumu 
Dar rozumu jest darem rozumienia spraw Bożych, przekazanych w Objawieniu. Pozwala zrozumieć 
wszystko to, co Bóg powiedział sam o sobie i o świecie.  
Dar umiejętności 
Nie chodzi tu o umiejętności doczesne, ale odnoszące się do życia nadprzyrodzonego. Dar ten pozwala 
dostrzegać dobro i zło, odróżnić je i nazwać po imieniu. Pozwala też na uznanie własnej grzeszności i w 
konsekwencji - skłania do pokuty.  
Dar rady 
Ten dar z jednej strony daje możliwość szybkiego rozwiązywania trudnych problemów, pozwala właściwie 
wybierać. Z drugiej strony uzdalnia do dzielenia się z innymi własną mądrością i dobrym słowem. 
Dar męstwa  
Ten dar dotyczy wytrwania w przeciwnościach, które przerastają ludzkie siły. Chodzi tu przede wszystkim o 
zdolność przeciwstawienia się innym ludziom, jeśli tego wymaga wiara. Doskonałym przykładem realizacji 
tego daru są męczennicy, którzy dla wiary w Chrystusa oddali własne życie. 
Dar pobożności 
Daje moc, żeby spełniać obowiązki i praktyki religijne z zaangażowaniem i wewnętrzną radością. Uzdalnia 
człowieka do modlitwy, rozważania Słowa Bożego i wypełniania go, do udziału w życiu sakramentalnym i 
okazywania szacunku wobec wszystkiego, co święte. 
Dar bojaźni Bożej 
Dar ten pomaga w przestrzeganiu Bożego prawa, ale nie ze strachu, lecz z miłości. Człowiek, który ten dar 
otrzymał, będzie starał się nie obrażać Boga, którego kocha z całego serca. 
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Zadanie 2. Korzystając z fragmentów Katechizmu Kościoła Katolickiego napisz w diagramie o czym 
trzeba pamiętać przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.  

1309. Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego 
zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i 
natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza 
przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, 
zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna 
odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania. 

1310. Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu 
pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna 
przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności. 

1311. Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, 
wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie 
zaznaczyć jedność obu sakramentów. 

 
Zadanie 3. Napisz argumenty dla swojego dziecka, które mogą zachęcić je do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania. 
 

 


