„KRÓTKA HISTORIA O ANIOŁACH”
SCENARIUSZ O ANIOŁACH
1) Piosenka: „Tobie chór aniołów”
2) Na początku Pan bóg stworzył anioły, a dopiero potem nas. Anioły to
czyste duchy nie posiadające ciał. Oddają one cześć Panu Bogu w niebie i
robią to, o co Pan Bóg je prosi.
Istnieją różne anioły. Niektóre – zwane archaniołami – są ważniejsze od
innych. Archaniołami są na przykład Gabriel, Rafał i Michał. Inne Pan
Bóg posyła na ziemię, żeby były naszymi stróżami i przyjaciółmi.
Archaniołowie Rafał, Gabriel i Michał to prawdziwa arystokracja
anielska, gdyż to im Bóg powierzył misje wyjaśniania ludziom Jego
planów. Rafał przypomina nam o dobroci i opiece Bożej, Gabriel po dziś
dzień zwiastuje, że Bóg stał się jednym z nas, zaś Michał to niezawodny
obrońca Kościoła, pomagający chrześcijanom w walce z mocami
ciemności.
3) Piosenka: „Aniele Boży Stróżu Mój”
4) Mówi Michał Archanioł: Jestem Michał Archanioł. Moje hebrajskie
imię to Mikael, znaczy któż jak Bóg. Kiedy Lucyfer zbuntował się
przeciwko Bogu i nakłonił nas do buntu, ja wystąpiłem jako pierwszy
przeciwko niemu z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. W Nowym Testamencie
pojawiam się jako stojący na czele hufców niebieskich, zwycięsko
walczący z szatanem i jego zwolennikami. U pisarzy kościelnych uchodzę
za księcia aniołów, archanioła, któremu Bóg powierza zadanie
wymagające szczególnej siły. Wstawiam się u Boga za ludźmi, jestem
aniołem stróżem ludu chrześcijańskiego. Stoję u wezgłowia umierających,
którym następnie towarzyszę w drodze do wieczności. Artyści
przedstawiają mnie z wagą do odmierzania dobrych uczynków. Moim
atrybutem jest ognisty miecz.
5) Piosenka: „Rozmowa Anioła’
6) Kiedy czujesz się samotny albo kiedy się boisz, rozmawiaj ze swoim
Aniołem Stróżem. Możesz mówić do niego głośno albo po cichu – w
myślach – twój anioł i tak cię usłyszy. Proś swojego anioła, żeby był przy
tobie, żeby położył ci dłoń na ramieniu, natchnął cię odwagą i chronił
przed niebezpieczeństwem. A kiedy nie dokucza ci samotność ani strach,
ciesz się po prostu z towarzystwa aniołów. I proś Pana Boga, żeby
pozwolił ci poznać lepiej te cudowne istoty.
7) Piosenka: „Aniele, Aniele”
8) Wiersze o aniołach
Pierwszy wiersz
Jan Sochoń „Anioły są miłością zesłaną z nieba”
Anioły są tak piękne
Ciche…

Nietknięte…
Kiedy jesteś mały
Otaczają cię ze wszystkich stron.
Nie można bez nich żyć
Nawet, gdy w nie wierzysz
One są przy tobie zawsze
Jak wiatr…
Pewnego dnia wszystko się zmienia
I nawet nie wiesz kiedy
Najważniejszy Anioł
Prowadzi cię ku niebu…
To istota,
Która zawsze jest przy tobie gdy śpisz
Otacza cię swoimi skrzydłami
Pełnymi czułości i troskliwości
Ociera ukradkiem łzę,
Gdy o niej zapomnisz…
Nie pozwala Cię skrzywdzić,
Chce pokazać ci świat,
Chociaż ty tak strasznie się przed tym bronisz,
Pragnie twojego szczęścia…
To twój Anioł…
To miłość.
Wiersz drugi
Zapach lipy i pszczołę kojarzę z Aniołem,
A jego – z pracą za którą nie płacą
Mój Niebieski Gońcu, co jak motyl w słońcu,
Tańczysz pracowicie w smutku i zachwycie
Naucz mnie dobroci, co czasem się spoci,
By jak miód się złocić.
Wiersz trzeci
Świeci w sercu od środka, jak płomyk
Bez knotka… Aniele, czy to łatwe; być światłem
Gdy we mnie zimno, pusto i ciemno
Bądź ze mną, jak świeca czy ognisko…
Wtedy niebo będzie blisko, a to już wszystko…
9) Piosenka: „Jak anioła głos”
10)Przysłowia o Aniołach

Anioły były obecne przy stworzeniu świata. Śpiewały i tańczyły, radując się
z Boskiego dzieła. Z tego też powodu we wszystkich rejonach świata krążą
legendy o aniołach i ich naturze. Istnieje też wiele utartych powiedzeń. A oto
niektóre z nich:
-Gwiazdy są oknami nieba, przez które wyglądają anioły.
-Anioły przybywają na ziemię, ślizgając się po słonecznych promieniach.
-Między kwiatami anioły bawią się w chowanego.
-Kiedy kropla deszczu spadnie komuś na czubek nosa, mówi się, że to
pocałunek anioła.
-Grzmi wtedy, gdy anioły grają w kręgle.
-Kiedy pada śnieg, to znak, że anioły biją się poduszkami.
11) Piosenka
12) Przesłanie aniołów do świata
-Życie jest szansą, chwytaj ją.
-Życie jest pięknem, podziwiaj je.
-Życie jest wezwaniem, przyjmij je.
-Życie jest obowiązkiem, spełnij je.
-Życie jest cenne, dbaj o nie.
-Życie jest bogactwem, strzeż go.
-Życie jest obietnicą, wypełnij ją.
-Życie jest smutkiem, pokonaj go.
-Życie jest szczęściem, zdobądź je.
Życie jest życiem, broń go.
13) Piosenka: „A ja będę twym aniołem”

