SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI XIX DNIA PAPIESKIEGO „WSTAŃCIE, CHODŹMY”
KLASY 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Pieśń „BARKA” śpiewana przez wszystkie dzieci
DZIECKO 1: To ulubiona pieśń św. Jana Pawła II, którego dzień dzisiaj obchodzimy. Cieszymy się, że
był z nami przez tyle i lat wiele nas nauczył.
DZIECKO 2: Wszyscy wiemy, że Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach w 1920 roku, świetnie się
uczył, uwielbiał grać w piłkę (stał na bramce), a koledzy nazywali go Lolek.
DZIECKO 3: Wiemy też, że grał w teatrze. Przyjaciele wróżyli mu karierę aktora. On jednak
zdecydował się na studiowanie polonistyki w Krakowie. Dopiero po jakimś czasie zrozumiał, że
pragnie zostać księdzem. Studiowanie w seminarium podczas II wojny światowej wymagało dużej
odwagi. Karolowi się udało i 1 listopada 1946 roku (w Uroczystość Wszystkich Świętych) otrzymał
święcenia kapłańskie.

Piosenka „Zaufaj Panu już dziś”
https://www.youtube.com/watch?v=_rE01GNjpZs&list=PLoJb0C4zlkCHas3EZa_idq_VZBAdFG5h5&ind
ex=3&t=0s

DZIECKO 4: Ksiądz Karol uwielbiał spotkania z młodzieżą. Przemawiał do nich, rozmawiał z nimi,
śpiewał z nimi piosenki przy ognisku, chodził po górach. Nierzadko celebrował Msze św., często pod
gołym niebem. Ze swoimi studentami wyruszał na spływy kajakowe. Z obawy przed milicją nazywano
go wtedy Wujkiem.
DZIECKO 5: Podczas jednej z takich wypraw Karol Wojtyła dowiedział się, że będzie biskupem. Był
bardzo młody. Miał wtedy 38 lat. Ale właśnie taki młody i energiczny biskup był bardzo potrzebny w
Krakowie. Wykładał na uniwersytecie i w seminarium, pomagał rodzinom i biednym. Wygłaszał
ogniste kazania, które nie podobały się władzy komunistycznej.

FRAGMENTY WIERSZA O ŚW. STANISŁAWIE („WSTAŃCIE, CHODŹMY”, Jan Paweł II)
Pragnę opisać Kościół Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną,
lecz ze mną nie umiera - ja też nie umieram z nim,
który mnie stale przerasta Kościół: dno bytu mego i szczyt.
Kościół - korzeń, który zapuszczam w przeszłość
i przyszłość zarazem, Sakrament mojego istnienia w Bogu,
który jest Ojcem.
Pragnę opisać Kościół mój Kościół, który związał się z moją ziemią
(powiedziano mu „cokolwiek zwiążesz na ziemi,

będzie związane w niebie") -więc związał się z moją ziemią mój Kościół.
Ziemia leży w dorzeczu Wisły,
dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją
w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią,
aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie.

DZIECKO 1: 16 października 1978 roku świat wstrzymał oddech. Zebrani na konklawe kardynałowie
po raz pierwszy od ponad 400 lat wybrali na papieża kogoś, kto nie pochodził z Włoch. Nowy biskup
Rzymu przyjął imię: Jan Paweł II. Wiedziano tylko tyle, że pochodzi z Polski, kraju rządzonego przez
komunistów. Wkrótce okaże się, że Karol Wojtyła – dotąd arcybiskup krakowski – będzie miał duży
wpływ na losy swojego kraju i odmieni serca wielu ludzi na całym świecie.

Piosenka „Habemus Papam - Cantobiografia” – Piotr Rubik
https://www.youtube.com/watch?v=9Lsou4VJTGQ&list=PLoJb0C4zlkCHas3EZa_idq_VZBAdFG5h5&in
dex=6

DZIECKO 2: Hasłem, którym papież Polak kierował się podczas swojego pontyfikatu było „TOTUS
TUUS”. Czyli: „Cały Twój”. Mówiąc to, papież Karol myślał o Maryi, która była dla niego bardzo ważna.
DZIECKO 3: „O Maryjo! Przecież TY wiesz o wszystkim, czego nam brak! O wszystkim co nas boli.
Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Ty, wiesz co nurtuje serca oddane
Tobie na tysiąclecie „ W Macierzyńską niewolę miłości” Powiedz Synowi! Powiedz Synowi o naszym
trudnym dziś…”
Tak Papież modlił się u stóp Obrazu Jasnogórskiego.
Piosenka „Obudź mnie” – Guadalupe
https://www.youtube.com/watch?v=hN0kI3K9O4&list=PLoJb0C4zlkCHas3EZa_idq_VZBAdFG5h5&index=3

DZIECKO 4: W 1979r. – dokładnie 40 lat temu – Jan Paweł II odbył swoją pierwszą pielgrzymkę do
Polski. 2 czerwca gościł w stolicy. I to właśnie stamtąd wypowiedział do nas bardzo ważne słowa.
Nagranie „Niech zstąpi Duch Twój” (kazanie Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa 1979r.)
https://www.youtube.com/watch?v=s3mt8atGmQ0&list=PLoJb0C4zlkCHas3EZa_idq_VZBAdFG5h5&i
ndex=10
DZIECKO 5: To były prorocze słowa dla naszej Ojczyzny. 10 lat od tego wystąpienia w Polsce upadł
komunizm, a my mogliśmy cieszyć się dopiero co odzyskaną wolnością.
DZIECKO 1: Taki był nasz Papież: kochany, podziwiany, obdarzony największym szacunkiem.
Największy autorytet tego świata. Nasz wzór, którego pragniemy naśladować.

WIERSZ „POWOLI SCHODEK ZA SCHODKIEM”
Powoli schodek za schodkiem
od Wadowic do nieba bram
szedłeś jasny, mocny i święty
osiemdziesiąt pięć lat
Z ojcowskich kolan na świata krańce
od grobu mamy do Bazyliki
wiarę i miłość wplatając w różańce
zdarłeś dziecięcej ufności buciki,
żeby nadzieja Twoja jak skała
przetrwać pomogła niedobry czas
siła młodości, żeby zechciała
przemieniać świat
Wysoko w górach rozmawiałeś z Bogiem
w doliny wracałeś paść owce Pańskie
każda ulica była Ci progiem
domu co okno ma na Franciszkańskiej
Niech zstąpi duch Twój
do naszych domów
i niech przyniesie
lotem gołębia
liść znaleziony
w rodzinnym lesie
Jego zielenią
chcemy zapisać
życie od nowa
Boży Poeto
Ojcze narodów
wróć do Krakowa
(autor: Milena Kwiatkowska)
Piosenka (do wyboru):
„Ciebie chcemy” – Owca
https://www.youtube.com/watch?v=DHVNcLfhgCk&list=PLSy-prQDxLmnEezi3mNlX-oWIFtrpjPgX
lub
„Abba Ojcze”
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