
 

CURRICULUM 

Imię i Nazwisko:   Duch Święty
Data i miejsce urodzenia: Nie ma początku, ani końca!

Nr telefonu:   00-

Miejsca zamieszkania:  Jest Wszędzie obecny (

Twoje serce, Niebo

zanim si

Wygląd:     bliżej nieokreślony, występuje w symbolach np. gołębicy

Tożsamość:    Jedna z Trzech Osób Boskich

Ulubiony Kolor: Tęcza

miłości, różem 

Zawód:     Adwokat

Misja:     Ratowanie każdego, wzywającego pomocy 

Dyżur: 24 h na dob

wezwanie 

Cechy charakteru:  Łagodny, 

Litościwy, Miłosierny, Kochający, Wierny

Potężny

 Znajomość języków Wszystkie znane ludziom języki świata w stopniu 

perfekcyjnym, a także zna

i glosolalii (wyjątkowej modlitwy w duszy człowieka)

Szczególne umiejętności przemienianie zła w dobro, nawracanie człowieka,

przywracanie nadziei, nadawanie godności Dziecka 

Bożego poprzez chrzest, uświęcanie chleba i wina, które 

stają się Ciałem i Krwią 

uzdrawianie chorych, wskrzeszanie zmarłych, ubogacanie 

modlitwy człowieka

prowadzenie uwielbienia Boga i wiele innych

Zainteresowania uczynienie z każdej ludzkiej duszy najpiękniejszego ogrodu

w którym króluje miłość i pokój

wiecznego przebywania z Bogiem

Owoce działalności miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie

Gratisy (dary) dar mądrości, rady, rozumu, męstwa, pobożno

Bożej i umiejętności

Oczekiwania finansowe oddanie w Jego posiadani

wszystkiego to, co posiadasz, aby On mógł to uświęcić

URRICULUM V ITAE 

Duch Święty (Paraklet) 

Nie ma początku, ani końca!  

-Modlitwa #♥  połączenia bezpłatne!

Jest Wszędzie obecny (Wszechświat, Wspólnota 

Twoje serce, Niebo- Zarezerwował tam miejsce dla ciebie 

zanim się urodziłeś !) 

bliżej nieokreślony, występuje w symbolach np. gołębicy

Jedna z Trzech Osób Boskich, Bóg Prawdziwy

Tęcza ;-), choć często oznaczany Jest czerwienią 

miłości, różem – znak radości, zielenią 

Adwokat,  Pocieszyciel, Uświęciciel, Ożywiciel

Ratowanie każdego, wzywającego pomocy 

24 h na dobę 7 dni w tygodniu, odpowiada na każde 

wezwanie  

Łagodny, Radosny, Cichy, Pokorny, Czuły,

Litościwy, Miłosierny, Kochający, Wierny

Potężny… 

Wszystkie znane ludziom języki świata w stopniu 

perfekcyjnym, a także znajomość języka serca ludzkiego 

glosolalii (wyjątkowej modlitwy w duszy człowieka)

przemienianie zła w dobro, nawracanie człowieka,

przywracanie nadziei, nadawanie godności Dziecka 

Bożego poprzez chrzest, uświęcanie chleba i wina, które 

stają się Ciałem i Krwią Jezusa, odpuszczanie grzechów,

zdrawianie chorych, wskrzeszanie zmarłych, ubogacanie 

modlitwy człowieka, tworzenie w jedności wspólnoty, 

prowadzenie uwielbienia Boga i wiele innych

uczynienie z każdej ludzkiej duszy najpiękniejszego ogrodu

w którym króluje miłość i pokój oraz doprowadzenie Jej do 

wiecznego przebywania z Bogiem 

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie 

dar mądrości, rady, rozumu, męstwa, pobożno

Bożej i umiejętności 

oddanie w Jego posiadanie  serca, woli, rozumu, 

wszystkiego to, co posiadasz, aby On mógł to uświęcić

połączenia bezpłatne! 

Wszechświat, Wspólnota Kościoła, 

Zarezerwował tam miejsce dla ciebie 

bliżej nieokreślony, występuje w symbolach np. gołębicy 

Bóg Prawdziwy 

Jest czerwienią – znak 

znak radości, zielenią – znak życia  

Pocieszyciel, Uświęciciel, Ożywiciel  

Ratowanie każdego, wzywającego pomocy  

, odpowiada na każde 

Cichy, Pokorny, Czuły, Troskliwy, 

Litościwy, Miłosierny, Kochający, Wierny, Cierpliwy, 

Wszystkie znane ludziom języki świata w stopniu 

jomość języka serca ludzkiego 

glosolalii (wyjątkowej modlitwy w duszy człowieka) 

przemienianie zła w dobro, nawracanie człowieka, 

przywracanie nadziei, nadawanie godności Dziecka 

Bożego poprzez chrzest, uświęcanie chleba i wina, które 

Jezusa, odpuszczanie grzechów, 

zdrawianie chorych, wskrzeszanie zmarłych, ubogacanie 

, tworzenie w jedności wspólnoty, 

prowadzenie uwielbienia Boga i wiele innych 

uczynienie z każdej ludzkiej duszy najpiękniejszego ogrodu, 

oraz doprowadzenie Jej do 

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

dar mądrości, rady, rozumu, męstwa, pobożności, bojaźni 

serca, woli, rozumu, 

wszystkiego to, co posiadasz, aby On mógł to uświęcić 


