Scenariusz montażu słowno – muzycznego
z okazji Dnia Papieskiego
Płyta– Abba Pater „1” (nr utworu)
Narrator:
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w oddalonych o 50 km od
Krakowa Wadowicach. Bardzo ukochał swoje rodzinne miasto.
Płyta”2” –„... z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu”
Piosenka „Wadowice”
W naszych górach jest ojczyzna znamienita.
Stąd pochodzi znany Marcin Wadowita.
Gdzie wśród drzew pięknie śpiewa ptak,
A wśród pól zakwita cudny mak.
Ref. (2x)
To są górskie okolice.
To jest moje miasto – Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy,
To jest dom mój ukochany.
Okolica ta jest bardzo miła,
Tu urodził się Karol Wojtyła.
Mówcie sobie o tym mieście,
co tam chcecie,
ja nie oddam go za nic na świecie.
Ref. (2x)
To są górskie okolice.
To jest moje miasto – Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy,
To jest dom mój ukochany.
Narrator:
16 października 1978 roku o godzinie 18:18 nad kaplicą Sykstyńską w
Watykanie ukazał się biały dym. 111-osobowe konklawe wybrało na papieża
264 z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego – arcybiskupa i metropolitę
Krakowa 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał imię
Jan Paweł II. Ten pontyfikat odmienił świat.

Płyta”3” – „...Paulis”
Narrator:
Spełniły się prorocze słowa Juliusza Słowackiego.
Uczeń I:
Pośród niesnasek – Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;
Świat mu – to proch.
Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło – gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko ludJeśli rozkaże – to słońce stanie,
Bo moc – to cud.
Narrator:
Bezkompromisowy, ale rozumiejący każdego człowieka. Całym swoim życiem
ukazuje Chrystusa. Pracuje ponad siły. Największa siła Jego apostolstwa tkwi w
nieustannej modlitwie. Jan Paweł II jest prawdziwym Posłańcem Ducha
Świętego i największym misjonarzem.
Piosenka „Barka”
Pan kiedyś stanął nad brzegiem –
- Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
- By łowić serca, Słów Bożych PrawdąO Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
- Twoje usta dziś wyrzekły me imię,
- Swoją Barkę pozostawiam na brzegu,
- Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Jestem ubogim człowiekiem, - Moim skarbem są ręce gotowe - Do pracy z Tobą i czyste serce.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
- Twoje usta dziś wyrzekły me imię,
- Swoją Barkę pozostawiam na brzegu,
- Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Dziś wypływamy już razem, - Łowić serca na morzach dusz ludzkich - Twej Prawdy Siecią i Słowem Życia.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
- Twoje usta dziś wyrzekły me imię,
- Swoją Barkę pozostawiam na brzegu,
- Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Płyta”4”- „....ukrytym tchnieniem Ojczyzny”
Uczeń II:
Oto papież misjonarz, zdecydowany,
Nie chowający prawdy pod żadnym korcem,
Akcentujący związek chrześcijaństwa
Z historią narodu,
A także szczególną rolę polskiego świadectwa
Ale otwarty,
Wolny od triumfalizmu i nacjonalizmu.
Narrator:
Jakże aktualne jest Jego wezwanie, które wygłosił podczas Mszy św.
inaugurującej swoją posługę 22 października 1978 roku. Wołał wówczas
słowami powtarzanymi po dzień dzisiejszy: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na
oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw,
ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji,
rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie co jest w człowieku. Tylko On to wie!”
Papież przełomu wieków dociera do tysięcy milionów wiernych ze słowem
Bożym, pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy
duchowej ludziom różnych ras, wyznań albowiem wszyscy są braćmi Bożymi.
Zmartwionych pociesza, błądzącym pokazuje drogę, wątpiących wspiera radą.
Uczeń IV:
Papież Jan Paweł II dziewięciokrotnie odwiedza ojczyznę...
Oto powrót, powrót do Trzech Matek:
Matki Jasnogórskiej
Ojczyzny
Matki

powrót jest radością, powrót to cierpienie
Powrót jest otwarciem, odgłosem poloneza
domu, krajobrazu, ciepła, częstego bólu.
Dom Twój ma trzy wymiary
i jeden Krzyż
Nikt nie zna lepiej powrotu
Syn do Matki drogi nie wybiera, jest Mu dana
od wewnątrz słyszy kroki
Pielgrzym Boży
Pielgrzym Matek
Oto wita Cię Matka – Ojczyzna
wszędzie wyciągnięte ręce
Człowiek wyszedł na spotkanie Człowieka
Spełnia się Eucharystia Ojczyzny
z następcą św. Piotra
Płyta „6” – „....miejsce szczególne w moim sercu”
Piosenka „Góralu”
Góralu czy ci nie żal
odchodzić od stron ojczystych
świerkowych lasów i hal
i tych potoków srebrzystych
Ref. Góralu czy ci nie żal
Góralu wracaj do hal
A góral na góry spoziera
i łzy rękawem ociera
bo góry porzucić trzeba
dla chleba Panie, dla chleba
Ref. Góralu czy ci nie żal
Góralu wracaj do hal.
A góral jak dziecko płacze
bo może ich już nie zobaczę
ojców porzucić trzeba
dla chleba Panie, dla chleba.
Ref. Góralu czy ci nie żal
Góralu wracaj do hal.

Uczeń V:
Gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze rosną,
Ty domowy prostaku, zakopiańska sosno,
Od matki i sióstr oderwana rodu
Stoisz, sieroto pośród cudzego ogrodu.
Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku,
Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku,
I mnie także pielgrzymka wyniosła daleka,
I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka.
Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły,
Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły?
Masz tu wcześniej i słońce, i rosy wiośniane,
A przecież twe gałązki bledną pochylone.
Uczeń VI:
Więdniesz.
Usychasz smutna wśród kwitnącej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia, bo nie ma Ojczyzny.
Drzewo wierne!
Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty,
Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty,
A padniesz martwa!
Obca ziemia cię pogrzebie.
Drzewo moje.
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?
Jan Paweł II
(październik 1995)
Piosenka „Polskie kwiaty”
Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat
a serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd,
został rodzinny dom, tam jest najpiękniej.
Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty,
stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Ref. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty, w ich zapachu, urodzie jest Polska /2x/

Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las,
pola i łąki. I do matczynych rąk
przynieść z zielonych łąk rozkwitłe pąki.
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty,
stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Ref. Pod polskim niebem..../2x/
Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna,
hen gdzieś po świecie. Zabierz ze sobą w świat,
zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik.
Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów,
stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Ref. Pod polskim niebem.../2x/
Płyta”7” – „...żebyście się modlili za mnie za życia i po śmierci”
Narrator:
Pod koniec marca 2005 roku stan zdrowia Ojca św. z dnia na dzień zaczął się
pogarszać. Cały świat wstrzymał oddech. Oczy wszystkich ludzi zwróciły się w
stronę Watykanu.
Uczeń VII:
...serce dygocze
broda drży
minuty w wieczność
oblekają się
nie ma nadziei
dla wielkiego z wielkich
odchodzi Jan Paweł II
idzie na spotkanie
z Najwyższym
Panie mój
przytul go
jak on przygarnął
cały świat
Uczeń VIII:
Chroń Panie, wątłą mojej duszy zieleń
Od podeptania i martwych spopieleń,
Abym wśród życia Ostatniej Wieczerzy
Czuł jej aromat balsamiczny, świeży.

I niech rozpięty na krzyżu konania,
Nie widzę słońca, co w pomrok się skłania,
Lecz niech mi wiara, Matka Boleściwa,
Wskaże dal, gdzie się świt nowy okrywa.
Uczeń IX:
Jan Paweł II
Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam?...
Zatrzymaj się
to przemijanie ma sens!
Potok się nie zdumiewa,
lecz zdumiewa się człowiek!
Kiedyś temu zdumieniu
nadano imię „Adam”.
Zatrzymaj się...
...we mnie jest miejsce spotkania
„z Przedwiecznym Słowem”.
Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd.
Gdzie jest źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość.”
Płyta”9” – „...i nie zawiodę się”
Narrator:
2 kwietnia o godzinie 2137 ukochany pasterz nasz Jan Paweł II Wielki
przekroczył próg Nadziei. Odszedł do Pana najznakomitszy z synów tej ziemi.

Zapłakała Matka Polska, zapłakał cały świat. Wszyscy w milczeniu dziękowali
Bogu za Ojca św.
Jan Paweł II podczas swojego wielkiego pontyfikatu otworzył Spiżowe Bramy
Watykanu. Dzięki temu za pośrednictwem telewizji 8 kwietnia bieżącego roku
mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych naszego ukochanego
rodaka.
Uczeń X:
Tego dnia
na Placu Świętego Piotra
rzymski wiatr
niecierpliwie przerzucał kartki Ewangelii
na Twojej trumnie
jakby chciał znaleźć słowa pocieszenia
dla milionów pielgrzymów
którzy przyszli Cię pożegnać.
na każdej karcie
znajdował nadzieję zmartwychwstania,
w końcu zamknął Ewangeliarz
jak dobry Bóg w Święto Miłosierdzia
zamknął księgę Twojego żywota.
A kolejny podmuch
nadzieję razem z modlitwami,
oklaskami,
i słowami „santo subito”
jak z dymem kadzideł
podniósł do nieba
skąd błogosławisz
miastu i światu
już przez otwarte okno
Domu Ojca.
Narrator:
Janie Pawle II - Dziękujemy Ci, że byłeś z nami!!!
Janie Pawle II Wielki – Dziękujemy Ci, że jesteś z nami!!!
Janie Pawle II Święty – Módl się za nami!!!
Piosenka „Świat cały ogarnął” ( słowa: Maria Szajny)
Straszny żal i trwoga,
Kiedyś Ojcze Święty (2x)
Odchodził do Boga.

Polacy jechali
Tłumami do Rzymu
Żeby pokłon złożyć (2x)
Ojcu kochanemu.
Prosiliśmy Boga
Przez ręce Maryi
Żebyś świętym został (2x)
Zaraz od tej chwili.
---------------------------------Ojcze ukochany
W dniu Twojego Święta
Każde polskie dziecko (2x)
O Tobie pamięta.
Pamiętają starsi
Pamiętają młodzi
Żeś Ty był papieżem (2x)
I sternikiem łodzi.
Kierowałeś łodzią
Na Piotrowej skale
A dzisiaj się cieszysz (2x)
u Maryi w chwale.
----------------------------------Cieszysz się z Maryją
Z Wszystkimi Świętymi
Boś Ty był papieżem (2x)
od nas z polskiej ziemi.
Dziękujemy Bogu
W Trójcy jedynemu
Żeś Ty był papieżem (2x)
Potrzebnym każdemu.
Żeś Ty był papieżem
Biskupem z Krakowa
Żebyś został świętym (2x)
Cały świat dziś woła.
--------------------------------------

Błogosław nam z nieba
Ojcze ukochany
Boś Ty był pasterzem (2x)
Nam od Boga danym.
Ojcze ukochany
Tyś szczęśliwy w niebie
Poprowadź nas wszystkich (2x)
Ścieżkami do siebie.
Narrator:
Na zakończenie przytoczymy słowa kardynała Ratzingera pełne miłości i
otuchy: „Możemy być pewni, że nasz ukochany Ojciec Święty stoi teraz w
Oknie Domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi”.
Uczeń XI:
Na pożegnanie, Ojcze Święty, w modlitwie pragnę Ci powiedzieć...
Janie Pawle II, wiemy, jak dobrze być człowiekiem, dzieckiem Bożym,
katolikiem, kapłanem, Polakiem!
Janie Pawle II, Ty wskazałeś nam, jak być Polakiem poza Polską, poza
krajem, z dala od Ojczyzny!
Janie Pawle II, codziennie modliłeś się za Katyń, bądź dalej opiekunem i
orędownikiem Golgoty Wschodu!
Janie Pawle II, w Tajemnicy Świętych Obcowania – Ty z nimi w
ramionach Boga, a my w drodze do Ciebie! Wspieraj nas!
Janie Pawle II, tak jak pragnąłeś, Anioł Pański zawsze z Tobą!
Janie Pawle II, tak jak Ty, zawierzamy życie Miłosierdziu Bożemu! Jezu,
ufam Tobie!
Janie Pawle II, z Prymasem Tysiąclecia i z Tobą, przed obliczem Matki
Bożej, w Apelu Jasnogórskim na zawsze jesteśmy, pamiętamy, czuwamy!
Janie Pawle II, Różaniec z Tobą to nasza broń, trwanie i zwycięstwo!
Janie Pawle II, jesteśmy Twoim pokoleniem zawierzenia – TOTUS TUUS!
Janie Pawle II, wspieraj nas, abyśmy Ciebie nie zawiedli!
Janie Pawle II, w wieloraki sposób dotknąłeś naszych serc, będziemy
nieustannie otwierać drzwi Chrystusowi i przestaniemy się lękać, bo jesteśmy
nadzieją Kościoła i świata!
...takimi pragnąłeś nas widzieć, Ukochany Ojcze Święty.

Uczeń XII:
Modlitwa o beatyfikację
Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci z a to,
że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała
Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa
i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość,
która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia
wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą,
tej łaski, o którą prosimy z nadzieją,
że Twój Sługa Papież Jan Paweł II,
zostanie rychło włączony
w poczet Twoich świętych.
Amen.

Opracowała: mgr Maria Szajny

