Montaż słowno-muzyczny w I rocznicę śmierci
Papieża Polaka Jana Pawła II
„Ojcze Święty prowadź nas…”
Dekoracja; duży portret Ojca Świętego postawiony na sztalugach lub
stoliku, biało-czerwona flaga, bukiet biało-czerwonych kwiatów
Dziecko I
Bóg wskrzesił iskrę z gwiazd, które zdobią
koronę na głowie Maryi.
Przez serce Matki spojrzał na cały świat
i wybrał naród szczególnie umiłowany,
który Go wielbi od tysiąca lat.
Aby jeden z Jego synów na stolicy Piotrowej
iskrą bożej miłości zapalił cały świat.
Na Trzecie Tysiąclecie chrześcijańskiej wiary,
aby drzwi ludzkich serc otworzył Chrystusowi.
Pieśń „Barka”/ I zwr. i ref./
Dziecko II
Wziąłeś imię Jana, żeby głosić miłość.
Wziąłeś imię Pawła, bo to znaczy droga.
Perski kij pielgrzyma i świadectwo Boga.
Wziąłeś imię Pawła, by Chrystusa głosić
ukrzyżowanego.
Dziecko III
Wziąłeś twardość tej ziemi
nie poddanej głodom.
Wziąłeś mocarność woli
jak góralski czekan.
Dziecko IV
Wziąłeś imię Jana
wziąłeś imię Pawła
żeby w sercu świata wpisać miłość
krzyżem Chrystusa.
Dziecko V
Kapłanie Święty!
Ojcze wszystkich wiernych!
Tulisz do serca, swe grzeszne dzieci.
Tam w Watykanie

los dał Ci mieszkanie.
Do Polski tęsknisz,
do niej chętnie lecisz.
Jedziesz do Polski,
tęsknisz do Krakowa,
bo na Wawelu
masz świątynię ducha.
Całujesz ziemię polską,
jak dłoń matki
Twoich poleceń cały świat słucha.
Dziecko VI
Kiedy przyjeżdżał do Ojczyzny wszyscy witali Go najwspanialej jak umieli…..
Dziecko VII
Ojcze Święty!
Wita Cię każdy chłopiec zdumiony
Każda dziewczynka zdziwiona,
że sam Pan Jezus wprost do Warszawy
z Tobą przybywa do nas!
Lekcja religii się przypomina
święty Piotr z dwoma kluczami
i Matka Boska, która tak lubi
po polsku rozmawiać z nami.
Święta Jadwiga ,święty Stanisław
i wszyscy polscy święci,
pewnie się kręcą na tym lotnisku
Twoim przyjazdem przejęci.
Witała Cię cała Polska, Ojczyzna nasza
ziemia nam wszystkim droga
i wszyscy ludzie ,którzy wraz z Tobą
modlą się dzisiaj do Boga.
Dziecko VIII
Życzenia śpiewane Ojcu Świętemu przez Górali wyrażały wielką miłość i
przywiązanie do Największego z rodu Polaków. Wspaniała pieśń unosiła się
wysoko i docierała nawet na najwyższe szczyty Tatr.
Piosenka „Życzenia”
I .Zebyście nom Ojce długo zyli (2x)
i dlo wszystkich ludzi (2x )
miłość mieli.
II. Zeby Wom Pon Jezus błogosławił (2x)

i na długie lata i na długie lata (2x)
nom zostawił.
Dziecko IX
Papieżu Polaku!
z miłością jak bochen
z wiarą jak dzwon
Twoje przesłanie do narodów
jak pszeniczny łan!
Wspomagasz nas
w pielgrzymowaniu po krętych ścieżkach
łaską Ducha Świętego.
Jesteś,
Sercem Polski
Darem Nieba!
Jesteś Nadzieją,
w granatowy czas!
I Światłem:
na skrzyżowaniu bólu i rozterek.!
Dziecko X
Ojcze Święty!
Patronie wszystkich serc:
przynoszę Ci dziś w podzięce bukiet słów i zdroje łask.
Dla Ciebie słońce oddaje blask.
Dla Ciebie szumią drzewa
i szary skowronek pieśń dla Ciebie śpiewa.
Dla Ciebie krople deszczu
padają błyszczące i tęcza
na błękicie rozlewa barw tysiące.
Letnia łąka pachnie
dla Ciebie i wełnisty obłoczek
płynie po niebie.
Dla Ciebie czarne niebo
usłane jest gwiazdami!
Dlaczego Ojcze nie ma Cię tutaj w Polsce, razem z nami!?
Dziecko VII
2 kwietnia o godz. 21.47 w wigilię Niedzieli Miłosierdzia zakończyła się
ziemska pielgrzymka Jana Pawła II.
Kiedy odchodził cały świat padał na kolana i modlił się za Niego.
Nie było dotąd w dziejach świata żadnego wodza, mędrca ani artysty,
którego żegnano by tak, jak Karola Wojtyłę 8 kwietnia 2005r
/ recytatorzy opuszczają głowy i tak stoją chwilę w milczeniu/

Dziecko XI
Dopóki mogłeś
jechałeś wszędzie,
gdzie ktoś potrzebował
Twojej ojcowskiej troski,
pouczania
pocieszenia….
Gdy umierałeś
Twoje dzieci
stanęły u wezgłowia
by Cię otulić modlitwą.
Na placu
Prawie stutysięczny tłum
szeptał słowa Różańca.
Modliły się kościoły,
cerkwie, meczety, synagogi.
Rozgłośnie radiowe i telewizje.
Gazety i ulice.
Kibice i piłkarze na stadionie….
Najdalsi ludzie
zobaczyli nagle
jak byłeś im bliski, Ojcze Świata!!!
Dziecko I
Odmieniłeś świat…
Nauczyłeś nas czym jest miłość!
Nauczyłeś jak wierzyć i widzieć dobro,
nawet tam ,gdzie głęboko ukryte.
Pokazałeś jak nieść krzyż
codzienności, cierpienia, umierania…
Dziecko II
Drogi Ojcze Święty!
Byłeś osobą, która wskazywała nam drogę.
Dla nas wszystkich jesteś nadal tą osobą,
Która trzyma nas za ręce i prowadzi.
Wiemy , że nam pomagasz i czuwasz nad nami.
Wiemy, że wysłuchujesz naszych zmartwień i próśb.
Dziecko III
Dziękuję , Ojcze Święty za każde Twoje Słowo,
Za każdy uśmiech i za każde błogosławieństwo.
Dziękuję za to, że mnie szukałeś,
jak dobry pasterz swoich owieczek.
Dziękuję za Twoje cierpienie!

Za krzyż,
który przyjąłeś na Swoje ramiona,
aby zjednoczyć ludzi z całego świata
w duchu miłości i pokoju!.
Dzieci razem mówią
Ukochany Ojcze Święty. Bądź szczęśliwy w Niebie!
Błogosław nam i módl się za nami!
My przyrzekamy, że będziemy zawsze pamiętać o Tobie w swoich
modlitwach.

Piosenka „ Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi”
Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi,
W moim sercu, w naszej szkole, w naszym domu.
Po co zamki, po co klucze i zasuwy,
Niechaj wejdzie i przyniesie ziemi pokój.
Ref: Ojcze Święty, prowadź nas,
Wskazuj szlak na mapie świata
Pośród tylu krętych dróg,
Miłość w sercach ratuj.
Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi,
Jeszcze prędzej, jeszcze szerzej, jeszcze lepiej
Taką drogę od bieguna do bieguna
Przygotują Jezusowi właśnie dzieci.
Ref: Ojcze Święty…….
Odchodząc dzieci składają pod portretem bukiet biało-czerwonych kwiatów.

