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Odpowiedział im: «Nie 

wasza to rzecz znad czasy  
i chwile, które Ojciec 

ustalił swoją władzą, 8 ale 
gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc 

i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie  

i w całej Judei,  
i w Samarii, i aż po  

kraoce ziemi». 
 

Dz 1, 7-8   



I wyrośnie różdżka  
z pnia Jessego, 

wypuści się odrośl  
z jego korzeni. 2  

I spocznie na niej Duch 
Paoski, duch mądrości  

i rozumu, duch rady  
i męstwa, duch wiedzy 

i bojaźni Paoskiej.  
 

Iz 11, 1-2  



Duch Święty 
jest  

DAREM  
Ojca i Syna  
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Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;  5 różne 
też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;  6 

różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich.  7 Wszystkim 

zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.  8 
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości 

słowa, drugiemu umiejętnośd poznawania 
według tego samego Ducha,  9 innemu jeszcze dar 
wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania 

w jednym Duchu,  10 innemu dar czynienia 
cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i 
wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.  11 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, 
udzielając każdemu tak, jak chce.  

 
1 Kor 12, 4-11  



Charyzmat – od 
greckiego charisma – od 

charidzomai (robid 
dobrą, miłą rzecz) 

z tego samego rdzenia 
pochodzi charis – łaska, 

czyli dar darmo dany 
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Charismata – dary łaski 
 
Energemata – działania,  
   sprawności 
 
Diakonia – posługi  
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Wy przeto jesteście Ciałem 
Chrystusa i poszczególnymi 

członkami.  28 I tak ustanowił Bóg w 
Kościele najprzód apostołów, po 

wtóre proroków, po trzecie 
nauczycieli, a następnie tych,  
co mają dar czynienia cudów, 

wspierania pomocą, rządzenia oraz 
przemawiania rozmaitymi językami. 

 
1 Kor 12, 27-28   



Charyzmaty są 
przeznaczone dla 
dobra wspólnoty, 

budowania 
Kościoła  

i własnego 
rozwoju 



Miłośd uprawnia do 
używania charyzmatów 

Gdybym mówił językami ludzi  
i aniołów, a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 2 Gdybym 
też miał dar prorokowania i znał 

wszystkie tajemnice, i posiadał 
wszelką wiedzę, i wszelką możliwą 

wiarę, tak iżbym góry przenosił.  
a miłości bym nie miał, byłbym 

niczym.  3 I gdybym rozdał na 
jałmużnę całą majętnośd moją,  

a ciało wystawił na spalenie, lecz 
miłości bym nie miał, nic bym nie 

zyskał. 
 

1 Kor 13, 1-3   
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