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autor: mgr Jolanta Kiełtyka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała
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GRA NA INSTRUMENCIE I ŚPIEW PIEŚNI: „ABBA OJCZE”
Ty wyzwoliłeś nas Panie, z kajdan i samych siebie,
A Chrystus stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie.
REF: Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze.
Bo Kościół jak drzewo życia w wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie.
RECYTATOR.1.
Mówił prosto wielkie rzeczy
W lustrze prawdy
Odbijające rzeczywistość
Czyniąc znak krzyża
Ludziom obojętnym
Przywrócił wiarę
Prymas
Wielki człowiek.

NARRATOR
Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby uczcić Dzień Patrona naszej szkoły-Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Patronat tak wyjątkowej osoby, to wyzwanie dla nas uczniów i dla naszych
nauczycieli, to realizacja słów Prymasa „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą
sztuką jest dla niej żyć”. Świadomi obowiązków jakie spoczywają na nas, wierzymy, że godnie
możemy realizować ideały, w które wierzył nasz Patron. Staramy się propagować wartości
cenne w każdym czasie: miłość, dobroć, sprawiedliwość.


GRA NA INSTRUMENCIE I ŚPIEW PIEŚNI: „ HABIT”
NARRATOR

Prymas Tysiąclecia-Kardynał Stefan Wyszyński wpisał się na trwałe w dzieje Kościoła i Narodu
Polskiego. Wspominamy go z szacunkiem jako Księcia Kościoła, Sługę Bożego, wielkiego
Patriotę, Społecznika, Męża Stanu. Kiedy obejmował Stolicę prymasowską w Warszawie,
wyznał:
RECYTATOR.2.
„Nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani
reformatorem. Jestem natomiast ojcem waszym duchownym, pasterzem

i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje
jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie.”
RECYTATOR.3.
Boże,
Wielki jak wszystkie lądy i wody na kuli ziemskiej.
Proszę Cię dziś,
Proszę Cię tu,
I proszę Cię teraz,
Pomóż mi.
Dodaj mi sił,
Bym zdołał przetrwać.
Moa tęsknota za domem,
Panie Boże,
Jest tak głęboka jak ocean,
Gorąca jak wulkan wrzącej lawy.
Spojrzenie pełne smutku
Z perłowymi łzami
Przypomina mokry, jesienny deszcz
Pełen chłodnych barw.
Marzę sobie,
Iż może kiedyś, Boże,
Odetchnę czystym powietrzem,
Poczuję smak wolności,
Wolności tak długo
Przeze mnie oczekiwanej.

NARRATOR
Dla naszej Ojczyzny-był Prymasem na trudne czasy. Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński
nigdy nie milczał, gdy należało mówić. Wypowiadał to, co czytał w sercach Polaków i czego
naród polski nie mógł wypowiedzieć. Wspaniałe były jego kazania patriotyczne, kiedy bronił
wiary oraz wartości narodowych. Zawsze mocno bronił chrześcijańskich korzeni naszej
Ojczyzny, polskiej historii, kultury, jej twórców, ludzi nauki, chłopów i robotników. Budził
w narodzie wiarę, nadzieję i miłość. Mówił z dostojeństwem a zarazem z prostotą, pokorą
i przekonaniem.
„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie
wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie.
Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.



GRA NA INSTRUMENCIE I ŚPIEW PIEŚNI: „ OJCZYZNO MA TYLE RAZY WE KRWI
SKĄPANA…”
RECYTATOR.4.
Pytanie
Mam do ciebie jedno
Tylko jedno malutkie pytanie
Tak małe
Jak ziarenko piasku na pustyni
Jak kropla wody w oceanie
Jak grudka ziemi w polu
Jak źdźbło trawy na łące
Jak kropla krwi wylana w czasie wojny
Jak płatek śniegu w czasie zimy
Jak kropla deszczu podczas ulewy
Jak kryształek cukru w cukierniczce
Jak malutka iskierka podczas pożaru
Jak cząstka soli w kopalni soli
Jak modlitwa jednego człowieka wieczorem
Jak ziarenko maku w makowcu
Jak promyk słońca w słoneczny upalny dzień
Jak cząstka pyłu kosmicznego w kosmosie
Jak jeden plik zapisany w komputerze
- mianowicie
Czy kiedykolwiek nachodziły Cię myśli
Zwątpienia w nadchodzące „jutro” ?
RECYTATOR.5.
„ Rodzę w duszy kamienie tak ciężkie, że nie zdołam utrzymać tego owocu żywota
mego. Zrzucam je więc u stóp twoich, Matko”



GRA NA INSTRUMENCIE I ŚPIEW PIEŚNI: „ AVE MARIA”
Gdy klęczę przed Tobą,…

NARRATOR
Całe życie Prymasa mocno związane było z Matką Bożą, 8 grudnia 1953 roku dokonał aktu
osobistego oddania się Matce Bożej. Mówił wówczas:
RECYTATOR.6.
„ Święta Maryjo Bogarodzico Dziewico obieram sobie

Dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę,
Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno
I przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem
I nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy,
Aby inni czynili cokolwiek co obrażałoby Ciebie.
Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje,
Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach
Duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.
Oddaję się Tobie Maryjo całkowicie w macierzyńską
Niewolę Miłości…”


GRA NA INSTRUMENCIE I ŚPIEW PIEŚNI: „ CZARNA MADONNO”

NARRATOR
Oprócz wielkiej miłości do tysiącletniej ojczyzny Prymas bardzo ukochał rodzinę, troszczył
się o wychowanie młodego pokolenia. W ciągłej walce o serca dzieci i młodzieży, Prymas
apelował do rodziców w sprawie ich katolickiego wychowania:
RECYTATOR.7.
„ Szkoła nie może wychowywać powierzonych
sobie dzieci wbrew woli, z pogwałceniem uczuć
i przekonań rodziców. Szkoła nie może niszczyć
w duszach dziecięcych tych wartości,
które wszczepiła rodzina. Szkoła nie może gwałcić
ani praw przyrodzonych, ani nadprzyrodzonych dziecka,
praw religijnych, praw rodziców. Chociaż zasługi szkoły są
niewątpliwe, to jednak życia ona nie daje, a bez poświęceń
i ofiar rodziców świeciłaby pustkami.”
RECYTATOR.8.
Patron
który kieruje się ku Matce Niebieskiej
zostaje moim patronem...
Szkoła
do której uczęszczam
jest zaszczycona Jego imieniem
Prymas
którego przemyślenia do dziś są tak aktualne
że aż boli
świeci nad nami

swoim wielkim niepowtarzalnym blaskiem patrioty i biskupa
Człowiek
który wszystko postawił na Maryję
Gdzie są autorytety
na które można się powoływać?
Gdzie są ludzie
o takiej charyzmie jak On?
Czy naród mający w historii takiego Polaka
nie podniesie się?
Nie chce czy nie może?
Spraw Maryjo nasza matko
abyśmy zawsze czerpali od Niego jak najwięcej
my uczniowie
my Polacy
my naród...

NARRATOR
Prymas kochał dzieci i młodzież, wiedział, że są oni fundamentem przyszłego narodu, dlatego
często kierował do nich swoje listy, przemówienia- podobnie jak to czynił Ojciec Święty Jan
Paweł II. Wsłuchajmy się z uwagą w słowa Prymasa i spróbujmy przyjąć je do swojego życia.
RECYTATOR.9.
Jesteście pokoleniem milenijnym, przełomowym, które
żyje na grani dwóch tysiącleci. Wiecie jak trudno jest
utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry
i szaleją burze. Trzeba mocno trzymać się pazurami
rodzimej skały, aby nie upaść na dno przepaści. Trzeba
nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać...
Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści,
wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Będziecie
mogli wtedy jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy,
wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą.
Pamiętajcie, orły to wolne ptaki,
bo szybują wysoko...
NARRATOR
Piękne świadectwo o wielkości Kardynała dał Jan Paweł II, który po inauguracji pontyfikatu
23 X 1978r. powiedział, że…

RECYTATOR.10.
...nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża- Polaka,
Gdyby nie było wiary Prymasa Wyszyńskiego,
Jego wierności nie cofającej się przed więzieniem
I cierpieniem, jego heroicznej nadziei,
Jego zawierzenia bez reszty Matce Bożej Jasnogórskiej.
NARRATOR
Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu zawdzięczamy napisanie dekalogu
„ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI”
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego
człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich- nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec
coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną
słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości, nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób
przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspakajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij
rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie
czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy
drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Od 20 maja 1989roku trwał proces beatyfikacyjny sługi Bożego Kard. Stefana
Wyszyńskiego. Beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
Będzie to ważne wydarzenie dla Kościoła w Polsce, który zyska w ten sposób orędownika
przed Bogiem. Za życia i po śmierci Kard. Stefan Wyszyński cieszył się szeroką sławą
świętości.


GRA NA INSTRUMENCIE I ŚPIEW PIEŚNI: „BARKA”

Informacja: Niektóre materiały zostały zaczerpnięte z Programu edukacyjnego-CBA.pl

