
 
 
 

Duch Święty 
Imię, określenia i symbole 

  



 
Na dowód tego, że jesteście synami,  

Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego,  
który woła: Abba, Ojcze!  

(Ga 4, 6). 
 

Kościół wyznaje wiarę w Ducha Świętego,  
który jest Bogiem współistotnym Ojcu i Synowi  

i który od Ojca i Syna pochodzi.  
Dlatego też wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę.  

Duch Święty jest Panem i Ożywicielem wszelkiego stworzenia,  
który mówi do nas przez proroków. 

  



 
Kościół jest miejscem poznania Ducha Świętego: 

– w Pismach, które On natchnął; 
– w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła; 

– w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje; 
– w liturgii sakramentalnej, w której Duch Święty prowadzi nas  

do komunii z Chrystusem; 
– w modlitwie, w której wstawia się za nami; 

– w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół; 
– w znakach życia apostolskiego i misyjnego; 

– w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość  
i kontynuuje dzieło zbawienia. 

  



 
Imię Ducha Świętego 

„Duch Święty” jest imieniem własnym Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. 
„Duch” jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa „Ruah”,  

które oznacza tchnienie, powietrze i wiatr. 
 

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz,  
skąd przychodzi i dokąd podąża.  

Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha  
(J 3, 8). 

  



 
Określenia Ducha Świętego 

Pan Jezus nazywa Ducha Świętego „Parakletem”,  
co zazwyczaj tłumaczy się „Pocieszyciel”,  

a dosłownie znaczy: „Ten, który jest wzywany przy czymś” (łac. ad-vocatus). 
 

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,  
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,  

co Ja wam powiedziałem  
(J 14, 26). 

  



 
Pan Jezus nazywa też Ducha Świętego „Duchem Prawdy”. 

 
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam,  

aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy,  
którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.  

Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie  
(J 14, 16-17). 

  



 
Inne określenia Ducha Świętego w Nowym Testamencie to:  
Duch obietnicy, Duch przybrania za synów, Duch Chrystusa,  

Duch Pana, Duch Boży i Duch chwały. 
 

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni,  

ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha,  

że jesteśmy dziećmi Bożymi  
(Rz 8, 14-16). 

  



 
Symbole Ducha Świętego 

Woda – oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu. 
 

Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni,  
aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy,  

czy to niewolnicy, czy wolni.  
Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem  

(1 Kor 12, 13). 
  



 
Namaszczenie – oznacza Ducha Świętego  
w sakramentalnym znaku bierzmowania. 

 
Podano Mu księgę proroka Izajasza.  

Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 
Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski Pana  

(Łk 4, 17-19). 
  



 
Ogień – oznacza przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. 

 
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 jakby języki ognia, które się rozdzielały,  

i na każdym z nich spoczął jeden.  
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,  

i zaczęli mówić obcymi językami,  
tak jak im Duch pozwalał mówić  

(Dz 2, 1-4). 
  



 
Obłok i światło – oznaczają Boga żywego i zbawiającego,  

osłaniając transcendencję Jego chwały. 
 

Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich;  
zlękli się, gdy weszli w obłok.  
A z obłoku odezwał się głos:  

«To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»  
(Łk 9, 34). 

  



 
Pieczęć – oznacza niezatarte znamię namaszczenia Ducha Świętego  

w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. 
 

W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy,  
Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy,  
zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany  

(Ef 1, 13). 
  



 
Ręka – oznacza wylanie Ducha Świętego w epiklezach sakramentalnych. 

 
Wtedy więc kładli Apostołowie na nich ręce,  

a oni otrzymywali Ducha Świętego  
(Dz 8, 17). 

 
Palec – Hymn Veni Creator Spiritus  

wzywa Ducha Świętego jako „palec prawicy Ojca”. 
 

A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy,  
to istotnie przyszło już do was królestwo Boże  

(Łk 11, 20). 
  



 
Gołębica – symbol odwołujący się do zstąpienia Ducha Świętego  

w postaci gołębicy na Jezusa po chrzcie w Jordanie. 
 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.  
A gdy się modlił, otworzyło się niebo  

i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica,  
a nieba odezwał się głos:  

«Tyś jest mój Syn umiłowany,  
w Tobie mam upodobanie»  

(Łk 3, 21-22). 
  



 
 

Dziękuję za uwagę! 
Króluj nam, Chryste! 


