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SCENARIUSZ PROGRAMU SŁOWNO – MUZYCZNEGO
PRZEDSTAWIONEGO W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2004ROKU W
PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W RUDNIKACH W RAMACH
URODZYSTOŚCI „DNIA PAPIESKIEGO”.

Wybór tekstów i redakcja: mgr Małgorzata Słabosz, mgr Agnieszka Górniewicz.
Opracowanie muzyczne: mgr Agnieszka Górniewicz,
Wykonawcy:

- chórek szkolny,
- wokalistka,
- skrzypek,
- uczniowie szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rudnikach (30 osób).

JAN PAWEŁ II  - PIELGRZYM POKOJU.

                                SCENA 1
(Na scenę wchodzą uczniowie, trzymają w ręku gazety i odczytują doniesienia prasowe).

Utwór muzyczny: Quo vadis Domine?

Odczytanie doniesień prasowych:
1. Wtorek 11września 2001 r. Wojna z USA. Po uderzeniach dwóch samolotów o 10.00

czasu lokalnego zawaliła się pierwsza wieża World Trade Center a o 10.30 druga.
Atak terrorystów na Amerykę tysiące ofiar zburzone wieże World Trade Center.

2. Moskwa 20 października. Co najmniej 10  zabitych, ok. 50 rannych w Moskwie.
Równo tydzień po zamachach na dwa rosyjskie samoloty terrorystka- samobójczyni
wysadziła się wczoraj na stacji metra. Była20.10. Ludzie wracali akurat z pracy, robili
zakupy w pobliskim centrum handlowym, w okolicy był wielki tłok. Wybuch był tak
silny, że wyleciały szyby przy wejściu do metra.

3. Zamach grupy Zarkawiego – zginęło 60 osób. Celem terrorystów po raz kolejny stał
się ośrodek rekrutacji policjantów w Bagdadzie. W eksplozji samochodu – pułapki
zginęło 47 osób. Po wybuchu ludzie zgromadzeni wokół krateru i szczątków ofiar
jednym tchem przeklinali zamachowców, iracki rząd i amerykanów. Kilka godzin
później Bakubie napastnicy ostrzelali mikrobus wiozący policjantów, zginęło 13 osób.

4. Amerykański zakładnik ścięty w Iraku. Członkowie organizacji Musaby al.
Zarkawiego, najbardziej poszukiwanego terrorysty w Iraku, ścieli amerykańskiego
zakładnika.

Uczeń 14 – Cóż za doniesienia prasowe. Świat pogrążył się w ciemnościach. Nie widać
                    Wyjścia. Zewsząd zło. Dokąd zmierza ten świat?

Utwór muzyczny – Quo vadis Domine? (towarzyszy podczas całego przedstawienia).
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PIOSENKA „Ciągły niepokój na świecie”.

                     Ciągły niepokój na świecie – wojny i wojny bez końca.
                     Jakże niepewna jest ziemia – jękiem i gniewem drgająca.

             Ref. Pokój zostawiam wam – pokój mój daję wam
                     Nie tak jak daje dzisiaj świat powiedział  do nas Pan.

                      Ciągły niepokój w człowieku – ucieczka w hałas, zabawy
                      Szukamy wciąż nowych wrażeń – a w głębi ciszy pragniemy

                       Pokój budować na co dzień – w sobie, rodzinie, przy pracy
                       Nasze mozolne wysiłki  - Pan swoją łaską wzbogaci.

                       Błogosławiony jest człowiek – pokój niosący do koła
                       Słowom Chrystusa wierzący – których nic zmienić nie zdoła.

Uczeń 7 -  Wśród ludzi wyzysk i zło, i z głodu umiera brat, więc Panie, dzisiaj proszę Cię
                  daj  miłość mi, bym umiał dać mu chleb. Daj miłość mi, daj mi dobroć Twą i
                   żal, i naucz kochać , jak Ty kochałeś.

Uczeń 2  -  Ciągły ból i łzy, ciągłe wojny, ludzie zaś pragną miłości, pokoju i szukają
                   Dobroci dróg, więc przyjdź Panie i drogę nam pokaż, daj nam prawdę i pokój
                   Twój , pojednaj nas i życie Twoje w nas wlej.

Uczeń 12 – Panie, któryś jest w naszych braciach, nam klęczącym pod Twoim krzyżem w
                   trudzie życia zrozumienie brata daj. Niech ustaną, głód i wojny, Twoja miłość
                   niech trwa.

                                     SCENA II
(Na scenę wchodzi uczeń w białej albie przepasany szarfą ze świecą w ręku w milczeniu
podchodzi do pozostałych uczniów.)

Jezus - Wzywaliście Mnie więc Jestem.

Jezus:
- Nie lękajcie  się ! Pokój wam!
- Wzywaliście Mnie, więc Jestem!
- Powiedziałem przecież „Już na wieki Jestem z wami”
- Jeżeli będziecie trwać przy Mnie – nic wam się nie stanie.
- Jam jest Droga i Życie, kto wierzy nie umrze , ale żyć będzie!
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Uczeń 11 -   Ależ Panie, te wojny nie ustają, giną dzieci?

Jezus - Ogarnięci żądzą nienawiści  - spalą się w jej ogniu!

Pieśń w wykonana na skrzypcach –Abba Ojcze!

                                                 SCENA III
( Na tle muzyki uczeń ubrany w białą albę wchodzi na scenę opierając się na pastorale,
następnie grupa dzieci opowiada o znaczeniu papieża. ).

Uczeń 15 – Myślę, że skoro Bóg mnie powołał, to we właściwym momencie powołanie to
musiało się objawić że tym momentem okazała się druga wojna światowa                               ,
to nadaje to całemu procesowi szczególnego zabarwienia. Powołanie, które dojrzewa w takich
okolicznościach, nabiera nowej wartości i znaczenia. (...) na skutek wybuchu wojny zostałem
oderwany od studiów i od środowiska uniwersyteckiego. Straciłem w tym czasie Ojca,
ostatniego człowieka z najbliższej rodziny. (...) Działo się to wszystko na tle wydarzeń
straszliwych, jakie rozgrywały się wokół mnie w Krakowie, w Polsce, w Europie i na świecie.
Uczestniczyłem bezpośrednio tylko w jakiejś cząstce tego, co w okresie  po 1939roku
przeżywali moi rodacy. Myślę tu szczególnie o bliskich mojemu sercu kolegach, z klasy
maturalnej w gimnazjum wadowickim. Byli wśród nich tacy, którzy wybrali służbę wojskową
jeszcze w roku 1938. Zdaję się, że jako pierwszy poległ na wojnie najmłodszy kolega z klasy.
A potem już tylko w zarysie znałem losy innych, którzy zginęli na różnych frontach, zginęli w
obozach koncentracyjnych (...), którzy walczyli na różnych frontach. (...) Każdego dnia
mogłem zostać wzięty z ulicy, z kamieniołomu czy z fabryki i wywieziony do obozu. Nieraz
nawet zapytywałem samego siebie: tylu moich rówieśników ginęło, a dlaczego nie ja? Dziś
wiem, ze nie był to przypadek. W kontekście tego wielkiego zła, jakim była wojna w moim
życiu osobistym jakoś wszystko działało w kierunku dobra, jakim było powołanie. (...)Nie
mogę zapomnieć dobra doznanego w tamtym trudnym okresie dla ludzi, których Bóg postawił
na mojej drodze: zarówno z mojej rodziny, jak też wśród moich znajomych i kolegów.
(Jan Paweł II; Dar i tajemnica, Wyd. Św. Stanisława BM, Kraków 1996, s. 34-36)

           Uczeń 1 - Jezus zniknął nie widzę Go.
Uczeń 2 - Powiedział jednak, że jest z nami.
Uczeń 3 – Pamiętajcie – Jego namiestnikiem jest Papież.
Uczeń 4 – To jemu jako następcy św. Piotra pozostawił klucze do Królestwa Bożego.
Uczeń 5 – Ojciec święty postanowił naśladować najdoskonalszego pielgrzyma Pana
                 Jezusa.
Uczeń 6 – Przemierzył niemal całą ziemię.
Uczeń 7 – Nikt nie potrafi policzyć, ludzi z którymi się papież.
Uczeń 8 – Kiedy przybywa z pielgrzymką do obcego państwa przynosi pokój.
Uczeń 9 – Przerywane są lokalne wojny, ludzie podają ręce, uśmiechają się do siebie,
                 częściej niż zwykle.
Uczeń 10 – Na papieża czeka się tak, jakby mógł przynieść pokój, tak jak na lekarza,
                   Który może uzdrowić gdy jesteśmy u kresu sił.
Uczeń 11 – A w jaki sposób Ojciec święty przynosi pokój?
Uczeń 12 – Najpierw rozmawia z każdym człowiekiem. Dla każdego ma dobre słowo.
Uczeń 13 – Nie wytyka zła i nie gniewa się jak obrażona koleżanka.
Uczeń 1 – Nic dziwnego, że ludzie powierzają Mu swoje problemy.
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Uczeń 2 – Stara się popatrzeć na nie przez ”niezwykłe” okulary.
Uczeń 3 – Jakie to okulary?
Uczeń 4 – Okulary ewangelii, przez które świat widzimy jako kolorowy.
Uczeń 5 – Dzięki ewangelii wielu ludzi rozumie, że pokój gości w sercu człowieka,
                  gdy żyje w przyjaźni z Bogiem.
Uczeń 6 – Nie chce rozgniewać Boga swoimi uczynkami.
Uczeń 7 – Papież jest bardzo cierpliwy, tak jak cierpliwy jest Jezus . Tłumaczy
                 Wciąż od nowa co to jest pokój.
Uczeń 8 – Papież daje wskazówki , co warto zrobić, aby pokój zapanował w sercach.
Uczeń 9 – Jakie to wskazówki?
Uczeń 10 – Każdy sam powinien przypomnieć sobie, co zrobił złego.
Uczeń 11 – Musimy więc wyjść w drogę : może do szkoły, do kolegi, któremu wcale
                   nie pomogłem w nauce, do babci, której powiedziałem przykre słowo.
Uczeń 12 – Jeżeli uczynimy dla nich coś dobrego pokój będzie bliżej nas.
Uczeń 13 – Ale przecież trzeba też zapomnieć o tych, którzy nam dokuczali.
Uczeń 1 – Byli dla nas niemili.
Uczeń 2 – Wyśmiewali się z nas a to tak bolało.
Uczeń 3 – Warto wtedy zwyczajnie pomodlić się za nich, wtedy nie będą dla nas już
                 wrogami.
Uczeń 4 – Poczujemy się wtedy lepiej, będziemy mieć poczucie tego, ze jesteśmy
                 Mądrzejsi i lepsi od tych , którzy źle czynią.
Uczeń 5 – A przede wszystkim przestaniemy się denerwować i w naszych sercach
                 Zapanuje pokój.
Uczeń 6 – Spodoba się to na pewno Panu!
Uczeń 7 – Staniemy się Jego przyjaciółmi.
Uczeń 8 – Pomoże nam wtedy gdy jesteśmy w potrzebie.
Uczeń 9 – Och, gdyby wszyscy dorośli tak myśleli...
Uczeń 10 – Świat byłby wtedy taki piękny!
Uczeń 11 – A wie c dobierajmy sobie przyjaciół tylko spośród mądrych ludzi,
                   A innym poświęcajmy jak najmniej czasu.

PIOSENKA : Dziś do ciebie przyjść nie mogę...

Uczeń 16 – Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie,
                   Wszystkie me siły jej składam w ofierze.
                   Na całe życie, które wziąłem z  Ciebie,
                   Cały do ciebie, Ojczyzno, należę.

PIOSENKA:  Jesienny deszcz...

Uczeń 16 – Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,
                    Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,
                    Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje
                    I większej chluby, niźli być Polakiem
                    Jestem żołnierzem na wszystko gotowy
                    I jak w Ojczyźnie, tak i w obcym kraju
                    Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy,
                    Polskiego ducha, polskiego zwyczaju.

PIOSENKA: Nie pamiętasz, bo nie mogłeś...(chórek szkolny).
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       SCENA IV
(Wszyscy gromadzą się wokół krzyża).

            Uczeń 17 - Chrystus nie ma rąk,
                 Tylko naszymi rękami

      Może dzisiaj realizować
                  Swoje dzieło.

Uczeń 18 - On nie ma także nóg
                 Naszych nóg potrzebuje
                 By dziś mógł ludzi
                 Wprowadzić na swoją drogę.

Uczeń 19 - Chrystus nie ma warg
                 Tylko naszymi ustami
                 Może dziś
                 Opowiadać o sobie.

Uczeń 17- Chrystus wydaje się być bezradny,
                 Tylko przy naszej pomocy
                 Chce ludzi gromadzić po swojej prawicy.

Uczeń 18 - Dziś my jesteśmy tą jedyną Biblią,
                Które otoczenie
                Jest zdolne czytać.

Uczeń 19- Jesteśmy ostatnią Bożą
                Dobrą Nowiną – zapisaną
                W naszych słowach i czynach.

Uczeń 20 – Panie, czyń nas narzędziem twego pokoju.
                   Tam gdzie nienawiść – pozwól siać miłość.

Uczeń 21 – Gdzie krzywda przebaczenie,
                  Gdzie zwątpienie – wiarę
                  Gdzie rozpacz – nadzieję,
                  Gdzie mrok – tam światło,
                  Tam gdzie smutek – radość.

Uczeń 22 – Spraw panie, abym nie tyle szukał pociechy,
                    Ile pociechę dawał,
                    Nie tyle szukał rozumienia, co rozumiał,
                    Nie tyle był kochany, ile kochał.
                    Albowiem dając – otrzymujemy,
                    Przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
                    A umierając – rodzimy się do życia wiecznego.
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                 (Utwór muzyczny Quo vadis Domine?)

Uczeń 23 – Boże, przekaż Twój są królowi,
                   I Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
                   Niech sądzi  sprawiedliwie Twój lud
                   I ubogich Twoich – zgodnie z prawem!
                   Niech góry przyniosą ludowi pokój,
                   A wzgórza sprawiedliwość!

Uczeń 24 – Otoczy opieką uciśnionych wśród ludu,
                    Ratować będzie dzieci ubogich,
                    A zetrze w proch ciemiężyciela.
                    I będzie trwał długo jak słońce,
                    Jak księżyc przez wszystkie pokolenia.

Uczeń 25 – Zstąpi jak deszcz na trawę,
                   Jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię.
                   Za dni jego rozkwitnie sprawiedliwość
                   I wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.

Utwór muzyczny pt. Aria wykonany na skrzypcach.(na jego tle osiem
błogosławieństw).

                               OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW.
1. Szczęśliwi ubogiego ducha, ich bowiem Królestwo niebios jest.
2. Szczęśliwi są też ci, co płaczą, albowiem ich pocieszy Pan.
3. Szczęśliwi cisi i pokorni, dla nich bowiem cała ziemia jest.
4. szczęśliwi wszyscy sprawiedliwi, albowiem zaspokoi Pan ich głód.
5. Szczęśliwi ludzie miłosierni, im okaże miłosierdzie pan.
6. Szczęśliwi czystego serca, bo ujrzą Boga twarzą w twarz.
7. Szczęśliwi, którzy czynią pokój, ich bowiem synami nazwie Bóg.
8. Szczęśliwi, których prześladują, albowiem Królestwo Boże dla nich jest.

 Uczeń 26- Panie Jezu, wierzę, że Królestwo Boże, które zapoczątkowałeś , rozwija się
                  również we mnie. Pozwól mi być znakiem Twojej miłości na świecie.

Uczeń 27 - Proszę Cię, dodaj mi odwagi abym czuł się odpowiedzialny za rozwój Królestwa
                  Bożego w moim środowisku.

Uczeń 28 - Szczęśliwi, których droga nieskalana
                  Którzy postępują według Prawa Pańskiego.

Uczeń 29 - Szczęśliwi, którzy zachowują jego upomnień
                 Całym sercem Go szukają
                 Którzy nie czynią nieprawości
                 Lecz kroczą jego drogami.

PIOSENKA: Góralu, czy ci nie żal...
DZIĘKUJEMY !!!
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