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GODZINA %WIAT"A
Nabo&e'stwo akcentuje potrzeb% piel%gnowania w naszym &yciu cnoty nadziei. Nadzieja pozwala nam

przej!( przez do!wiadczanie duchowych ciemno!ci.
Nabo&e'stwo sk"ada si% z odpowiednio dobranych czyta'. Przed"u&eniem Ewangelii jest inscenizacja lub

pantomima (do wyboru). Po konferencjach nast%puje cz%!( modlitwy wstawienniczej. Organizatorzy nabo&e'stwa
powinni zadba(, aby ka&dy uczestnik mia" !wiec%. W centrum stoi Ikona z San Damiano. Pod Ikon# u"o&ona jest
matryca w kszta"cie Ikony, która s"u&y jako podstawka pod !wiece. [1] W matrycy umieszczone s# cztery du&e
zapalone !wiece z odpowiednimi i du&ymi napisami: „WIARA”, „MI)O$*”, „POKÓJ”, „NADZIEJA”.

Wyj!cie asysty jak w typowym nabo&e'stwie. W ko!ciele s# wygaszone wszystkie !wiat"a. Prezbiter razem
z lektorami, kantorem i aktorami wychodzi w kierunku miejsca przewodniczenia. Uk"on w kierunku Ikony.

 

Pie&' na wej&cie:

„W ciemno!ci idziemy w ciemno!ci” (kanon)

 

Pozdrowienie

Pokój i Dobro od Tego, który jest i który by!, i który przychodzi, niech b"d# z wami.

I z duchem twoim.

 

Wprowadzenie

Rozgl#dnij si% teraz po tym miejscu. Gdzie widzisz !wiat"o? Zapewne w o!wietleniu tej !wi#tyni, w p"omieniu
!wiec, !wiate"ko wiecznej lampki przy tabernakulum...Teraz jest czas Modlitwy $wiat"a. Chwila spotkania z
Chrystusem i z Twoim bratem i siostr# - po to, aby! wyostrzy" swój wzrok i zobaczy" $wiat"o w swoim &yciu, by!
umia" je zobaczy( tak&e w oczach drugiego cz"owieka.

 

Modlitwa &w. Franciszka w San Damiano

Najwy&szy, chwalebny Bo&e, rozja!nij ciemno!ci mego serca i daj mi, Panie, prawdziw# wiar%, niezachwian#
nadziej% i doskona"# mi"o!(, zrozumienie i poznanie, abym wype"nia" Twoje !wi%te i prawdziwe pos"annictwo. Przez
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Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

I czyt. - Z Pierwszego Listu Jana Aposto"a (1J 1, 5-7):

Nowina, któr# us!yszeli$my od Niego i któr# wam g!osimy, jest taka:
Bóg jest $wiat!o$ci#, a nie ma w Nim %adnej ciemno$ci. Je%eli mówimy, %e mamy z Nim wspó!uczestnictwo,

a chodzimy w ciemno$ci, k!amiemy i nie post"pujemy zgodnie z prawd#. Je%eli za$ chodzimy w $wiat!o$ci, tak jak
On sam trwa w $wiat!o$ci, wtedy mamy jedni z drugimi wspó!uczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza
nas z wszelkiego grzechu.

 

Psalm

!piew (wszyscy): „Gloria, gloria Tibi Domine”

(kantor):

Ty jeste$ $wi"ty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda

Ty jeste$ mocny,

Ty jeste$ wielki.

Ty jeste$ najwy%szy,

Ty jeste$ Królem wszechmog#cym,

Ty jeste$ w trójcy jedyny

Pan Bóg nad bogami,

Ty jeste$ mi!o$ci# i kochaniem,

Ty jeste$ pokojem i bezpiecze&stwem,

Ty jeste$ stró%em i obro&c# naszym,

Ty jeste$ moc#

Ty jeste$ opiekunem naszym,

Ty jeste$ wiar# nasz#

Ty jeste$ nasz# nadziej#, wiecznym %yciem naszym.

Ty jeste! naszym $wiat"em,

Wielkim i przedziwnym Bogiem.

Tobie niech b"dzie chwa!a Panie.

 
(por. „Uwielbienie Boga Najwy&szego” - !w. Franciszek z Asy&u)
 

II czyt. - Z listu !w. Franciszka z Asy&u do wiernych (61-68. 87):

Temu, który tyle wycierpia! za nas, wy$wiadczy! nam tyle dobra i wy$wiadczy w przysz!o$ci, niech wszelkie
stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, w morzu i przepa$ciach, oddaje Bogu s!aw", chwa!", cze$' i
b!ogos!awie&stwo, poniewa% On jest nasz# moc# i si!#, On sam jest dobry, sam najwy%szy, godny podziwu, sam
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b!ogos!awie&stwo, poniewa% On jest nasz# moc# i si!#, On sam jest dobry, sam najwy%szy, godny podziwu, sam
przes!awny i $wi"ty, godny chwa!y i b!ogos!awiony przez niesko&czone wieki wieków. Amen.

Ci wszyscy za$, którzy nie trwaj# w pokucie i nie przyjmuj# Cia!a i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, i
dopuszczaj# si" wyst"pków i grzechów, i ulegaj# z!ej po%#dliwo$ci i z!ym pragnieniom, i nie zachowuj# tego, co
przyrzekli i s!u%# ciele$nie $wiatu cielesnymi pragnieniami, troskami i zabiegami tego $wiata, i troskami tego %ycia,
oszukani przez szatana, którego s# synami i jego uczynki pe!ni#, s# $lepi, poniewa% nie widz# prawdziwego (wiat!a,
Pana naszego Jezusa Chrystusa.

(Chwila ciszy)
Ja, brat Franciszek, s!uga wasz najmniejszy, prosz" was i zaklinam w mi!o$ci, któr# jest Bóg i z ch"ci#

uca!owania waszych stóp, aby$cie te oraz inne s!owa Pana naszego Jezusa Chrystusa przyj"li z pokor# i mi!o$ci# i
spe!niali je i zachowywali.

 

Alleluja

Ja Jestem $wiat!o$ci# $wiata, kto idzie za mn# nie b"dzie chodzi! w ciemno$ciach. [2]
 

Wersja I - Inscenizacja

Wyst%puj#:

Jezus – diakon lub prezbiter ubrany w alb% i stu"%, mo&e przewodniczy( w nabo&e'stwie.

Szukaj(cy - trzyma zgaszon# !wiec%; zdezorientowany, zaniepokojony; ubrany normalnie.

Biznesmen - czarny garnitur, walizeczka z pieni%dzmi; trzyma zgaszon# !wiec%.

Gangster - czarny golf, p"aszcz, ciemne okulary i pistolet; trzyma zgaszon# !wiec%.

Zbuntowani - ubrani na czarno w skóry z odpowiedni# fryzur# wskazuj#ca na przynale&no!( do ró&nych subkultur,
z akcesoriami obronnymi; trzymaj# zgaszone !wiece.

Apatyk - ubrany na czarno, zniech%cony, zaspany z poduszk#; trzyma zgaszon# !wiec%.

Dziewczyna – wyst%puje nieod"#cznie z ch"opakiem; ubrani na czarno, obejmuj# si% bez zaanga&owania
(wypowiada si% dziewczyna); trzymaj# zgaszone !wiece.

Lump - ubrany na czarno; puszka po piwie, papieros, swobodny styl &ycia; trzyma zgaszon# !wiec%.

Wiara – dziewczyna ubrana na jasno.

Mi$o&) – dziewczyna ubrana na jasno.

Pokój – ch"opak ubrany na jasno.

Nadzieja - dziewczyna ubrana na jasno.

Jezus (podchodzi do pulpitu i czyta Ewangeli% - J 3,19b-21. 8,12; po przeczytaniu do ko'ca pozostaje przy
pulpicie):

 
(wiat!o przysz!o na $wiat, lecz ludzie bardziej umi!owali ciemno$' ani%eli $wiat!o: bo z!e by!y ich uczynki.

Ka%dy bowiem, kto si" dopuszcza nieprawo$ci, nienawidzi $wiat!a i nie zbli%a si" do $wiat!a, aby nie pot"piono jego
uczynków.

Kto spe!nia wymagania prawdy, zbli%a si" do $wiat!a, aby si" okaza!o, %e jego uczynki s# dokonane w
Bogu.

http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/6.htm#_ftn2
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(Aktorzy ubrani na czarno stoj# ty"em do widowni; zniech%ceni, zbuntowani i oboj%tni; W tle s"ycha(

przygn%biaj#ce d+wi%ki odpowiednio dobranej muzyki).
 

Szukaj(cy (wchodzi niepewny, zrozpaczony):

- Dlaczego tutaj jest tak ciemno? Dlaczego oni tak dziwnie patrz#? Boj" si"! Ta ciemno$' mnie przera%a! Czuj" si"
tu, jakbym by! zupe!nie sam. Ten mrok... . Szukam $wiat!a!

(podchodzi do ubranych na czarno):

- Gdzie jest $wiat!o?! Ja szukam $wiat!a! Czy s!yszysz mnie?! Szukam $wiat!a!

(ubrani na czarno patrz# na niego oboj%tnie, ironiczne)

Apatyk (drwi#co):

- (wiat!a?!

(smutno): - (wiat!a?

- Nie prze%ywaj! Do ciemno$ci mo%na si" przyzwyczai'. Nauczysz si" w niej %y'.

Biznesmen (kpi#co):

- Po co ci $wiat!o? Ono razi.

Szukaj(cy (zdezorientowany):

- Nie! Poka%cie mi drog"! Chc" je znale)'!

Wiara (wchodzi powoli, bierze spod ikony zapalon# !wiec% z napisem „WIARA”. Postacie ubrane na czarno
zwracaj# na niego uwag%; podk"ad muzyczny zmienia si% na rado!niejszy):

- To $wiat!o nazywa si" „wiara”, jest zaufaniem..., przylgni"ciem..., Ono rozja$nia nasze l"ki..., obawy..., daje
poczucie bezpiecze&stwa i sensu. Dobrze jest komu$ zaufa', zawierzy'... . Gdy ufasz - ciemno$' ci" nie przera%a,
bo wiesz, %e $wiat!o...

Zbuntowani (przerywaj# mu i zbli&aj# si% do Wiary):

- Jakie zaufanie?! Kto dzisiaj komu ufa?! To $wiat!o nie mo%e p!on#'!

Biznesmen:

- Dzisiaj robi si" pieni#dze a nie ufa! Z ufno$ci niewiele masz korzy$ci! Od ufania konto ci nie wzro$nie. Spryt,
przebieg!o$' - to si" liczy!

Dziewczyna:

- Mówi"e! o jakim! zawierzeniu..., wiesz, powiem ci co!. Raz zawierzy"am - wi%cej nie dam si% nabra(, oszuka"
mnie dra'. Mówi", &e kocha, &e b%dzie wierny, &e tylko ja... . Ju& nigdy wi%cej nie zaufam! Zga! to !wiat"o!!!

Apatyk:

- Popatrz, rodzice nie ufaj# dzieciom, dzieci nie ufaj# rodzicom, przyjaciele zdradzaj#, ma!%onkowie oszukuj# si",
podejrzewaj# wzajemnie, a ty mówisz o ufno$ci??? (mieszny jeste$. Mówi" ci zga$ to $wiat!o!!!

Zbuntowany:

- A Bóg? Czy On tak naprawd" jest mn# zainteresowany? Bo przecie%, gdyby by!...? Nie wierz" ani w Niego, ani
Jemu!
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(podchodzi i gasi !wieczk% Wiary; wszyscy wracaj# na swoje miejsca jak na pocz#tku; podk"ad muzyczny -
przygn%biaj#cy).

Szukaj(cy:

- Musi by' jakie$ $wiat!o, nie chc" %y' w tych mrokach, które zalegaj# we mnie coraz wi"kszym smutkiem i
strachem. Szukam $wiat!a! Gdzie mog" je znale)'? Powiedzcie mi!

Pokój (wchodzi i bierze spod ikony zapalon# !wiec% z napisem „POKÓJ”, podchodzi do Poszukuj(cego, w tle
s"ycha( radosne d+wi%ki podk"adu muzycznego):

- Moje $wiat!o nazywa si" „pokój”. To ono ma moc jednoczenia. *#czy to, co rozdzielone w nas i mi"dzy nami...  

Apatyk: (przerywa mu gwa"townie):

- Dosy'! Ty chyba nie ogl#dasz telewizji, nie s!uchasz radia! Wsz"dzie pe!no przemocy, gwa!ty, wojny, k!ótnie,
morderstwa, nienawi$' - a ty chcesz mówi' o pokoju? Kto ci uwierzy?

Gangster:

- Dzisiaj mocne pi"$ci pozwol# ci prze%y', a nie szukanie pokoju! Pokój jest dobry dla tchórzy i s!abeuszy!

Zbuntowani (zwracaj# si% do Szukaj(cego):

- Trzeba zastraszy' faceta, zanim on przestraszy ciebie. Pi"$ci to nie wszystko, musisz by' mocny w g"bie!
B"dziesz mia! w!adz" i $wi"ty spokój.

Apatyk: (zwraca si% do jednego ze Zbuntowanych):

- Tak, w!a$nie wczoraj, twoja matka p!aka!a przez Ciebie.

Zbuntowany:

- A po co si" wtr#ca w moje sprawy! Niech si" nie miesza!

Dziewczyna: (zwraca si% do Pokoju):

- Ty naprawd" nie s!yszysz tych krzyków bitych dzieci, maltretowanych %on przez - niby to kochaj#cych - m"%ów.
Zga$ to $wiat!o! Nie mog" ju% d!u%ej na nie patrze'! No zga$! (gasi !wieczk% Pokoju; wszyscy wracaj# na swoje
miejsca jak na pocz#tku; podk"ad muzyczny - przygn%biaj#ce d+wi%ki).

Szukaj(cy (za"amany):

- Ci#gle ciemno$', jaki$ labirynt, z którego nie mo%na wyj$'... Szale&stwo! (zrywa si%). Ale ja musz" znale)'
$wiat!o! S!yszycie ja musz"!!!

Szukam $wiat!a (rozpaczliwie)!!!

Mi$o&) (wchodzi, bierze zapalon# !wiec% spod ikony z napisem „MI)O$*”: ubrani na czarno z drwin# obserwuj#
wchodz#cego, podk"ad muzyczny zmienia si% na rado!niejszy):

- Nic tak nie rozja$ni Twojego %ycia jak to $wiat!o, gdy poczujesz si" kochany, przyj"ty, gdy sam b"dziesz kocha!.
To $wiat!o ogrzewa, daje ciep!o, którego potrzebujesz, które...

Zbuntowani (przerywaj#, podchodz# do Mi$o&ci i kpi#co):

- Ty, patrz! Jaki frajer! Wierzy w mi!o$', a tu trzeba my$le' o sobie. (z przek#sem) W $wiecie egoistów mówi' o
mi!o$ci? W ten sposób d!u%ej nie poci#gniesz. (gwa"townie z oburzeniem) Tu ka%dy my$li o sobie!

Lump (do Mi$o&ci):

- Nie $ciemniaj z t# mi!o$ci#! To tylko zawracanie g!owy ...

Apatyk:
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- Bracia si" nienawidz# tylko dlatego, %e jednemu idzie lepiej w interesach, nie mówi#c ju%, co dzieje si" mi"dzy
s#siadami...

Biznesmen (zastanawia si%):

 - Mi!o$'? - To prze%ytek! To strasznie zawi!a i wymagaj#ca sprawa - kocha'... . Dajmy sobie z tym spokój; to by!o
dobre dla naszych bab'; przyk!adna %ona, kochaj#cy m#%... . Ja wol" zabawi' si", u%y'. Po prostu %y' na luzie i
robi' co mi si" chce.

Dziewczyna (ze smutkiem):

- Kocha'? To wi#%e si" z cierpieniem. Ja nie chc" cierpie'! Zga$ to $wiat!o!!!

Apatyk (cedz#c przez z%by):

- Mi!o$' prawdziwa nie istnieje! (chce zgasi( !wieczk%).

Szukaj(cy:

- Poczekajcie, ale ja s!ysza!em, %e Bóg nas kocha!

Lump:

- Tak?! Bóg?! Czy Bóg mo%e kocha' takiego jak ja? (kpi#co) Albo jak Oni? A ty? Niby kim ty jeste$ i za co mia!by
ci" kocha', ten tam Bóg?! (gasi !wieczk% Mi$o&ci; wszyscy wracaj# na swoje miejsca jak na pocz#tku; podk"ad
muzyczny - przygn%biaj#ce d+wi%ki).

Szukaj(cy (siedzi za"amany):

 - Ju% nie mam si!y broni' si" przed t# ciemno$ci#. Dusi mnie, wciska si" w ka%d# szczelin"... . Nie chce mi si" %y'
w tych ciemno$ciach! (zrywa si% zrozpaczony) Poka%cie mi drog"! Szukam $wiat!a!

Nadzieja (wchodzi, podnosi wysoko spod ikony ostatni# zapalon# !wiec% z napisem „NADZIEJA”):

- Jestem t#, której ciemno$ci nie wch!on"!y do ko&ca. T#, któr# nosisz w swoim sercu, t# która ka%e ci wci#%
szuka'. Pozwol" ci doj$' do blasku $wiat!a.

Zbuntowani:

- Upraszczasz spraw", co znaczy takie ma!e $wiat!o wobec takich ciemno$ci.

Lump:

- Bez sensu!

Apatyk:

- Sk#d wzi#' nadziej" w $wiecie, który dusi si" od przemocy; jest pe!en z!a, przemocy, nienawi$ci, nieufno$ci ...

Dziewczyna:

- To $wiat!o ma bardzo nik!y p!omie&, ono i tak zga$nie.

Szukaj(cy (chroni#c !wieczk%):

- Nie, nie mo%ecie zgasi' tego $wiat!a! Ono musi p!on#'! Nie mo%emy utraci' nadziei!

Nadzieja (zwraca si% do ubranych na czarno):

- Zapalcie to $wiat!o. Ono pozwoli wam dostrzec Tego, który je podtrzyma i rozpali. Chocia% spróbujcie...

(W tle s"ycha( odpowiednio dobran# piosenk% o !wietle; wszyscy po pewnym wahaniu i z niedowierzaniem
podchodz# do Nadziei i odpalaj# !wiece, nast%pnie rado!ni, coraz bardziej ciesz#c si% z !wiat"a swoich !wiec
zapalaj# !wiece Wiary, Mi$o&ci i Pokoju; razem id# w stron% Jezusa i o!wietlaj# Go.)
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---------------------------------------------------------------------
 

Wersja II - Pantomima

Po proklamacji s"ów Ewangelii wchodzi Szukaj(cy, jest zagubiony, i zrozpaczony; ma zgaszon# !wiec%, próbuje
odnale+( ogie' u ubranych na czarno.

(W tle "agodn# s"ycha( muzyk%).

Wchodzi Wiara. Bierze zapalon# !wiec% z napisem „WIARA” - zachwycona blaskiem !wiecy - pokazuje j#
wszystkim.

Ubrani na czarno z niepokojem i rozdra&nieniem !ledz# poczynania Wiary.
 

(W tle "agodna muzyka zaczyna miesza( si% z ostrzejsz# - a& do wyciszenia "agodnej).

Do Wiary podchodzi Biznesmen przypatruje si% !wiat"u, u!miecha si% i otwiera walizk% z pieni%dzmi
wskazuj#c na szcz%!cie jakie p"ynie z dostatku. Unosi walizk% w podobny sposób jak czyni"a to Wiara ze !wiec#.

Do Wiary podchodzi Gangster, wyci#ga pistolet i wskazuje, &e on daje si"% i pewno!(, terroryzuje
Biznesmena i zabiera mu walizk%, aby udowodni( Wierze, &e ma racj%; unosi pistolet do góry - podobnie jak Wiara
czyni"a ze !wiec#; wygra&a Wierze pistoletem i gasi jej !wiec%. Wiara ze spuszczon# g"ow# staje obok Ikony.

Szukaj#cypodobnie jak poprzednio chodzi zab"#kany szukaj#c !wiat"a - szuka tak&e na widowni.

(W tle ostra muzyka zaczyna miesza( si% z "agodniejsz# - a& do wyciszenia ostrej).

Wchodzi Mi$o&) (podobnie jak Wiara); Szukaj(cy wyra+nie jest zainteresowany !wiat"em. Ubrani na czarno
zwracaj# uwag% na wchodz#cego, wyra+nie s# zak"opotani tym, &e sami maj# wygaszone !wiece.

(W tle "agodna muzyka zaczyna miesza( si% z ostrzejsz# - a& do wyciszenia "agodnej).

 
Do Mi$o&ci podchodzi Dziewczyna. Jest zainteresowana !wiat"em wydaje si% rozmawia( z Mi$o&ci( o jej

!wiecy, ale ch"opak Dziewczyny zazdrosny i zaniepokojony tym stanem rzeczy odci#ga Dziewczyn* od Mi$o&ci i
zwraca uwag% na siebie, wyci#ga sznurek i przywi#zuje Dziewczyn* do siebie. Dziewczyna z ch"opakiem wracaj#
na poprzednie miejsce zaj%ci ju& tylko sob#. Szukaj(cy zaniepokojony ogl#da to wszystko z boku.

Do Mi$o&ci podchodz# teraz Zbuntowani. Pierwszy wyci#ga gazet% (jaki! znany brukowiec) i t"umaczy, &e
to !wiat"o nie ma sensu, potwierdza to drugi ze Zbuntowanych wygra&aj#c Mi$o&ci kijem; w ko'cu pierwszy
wyci#ga tub% (jakby chc#c zakrzycze( Mi$o&); pokazuje, &e si"a cz"owieka tkwi w s"owach i zastraszeniu.
Lekcewa&#co gasz# !wiec% Mi$o&ci. Wracaj# na swoje miejsce. Mi$o&) ustawia si% obok Wiary.

Szukaj#cypodobnie jak poprzednio chodzi zab"#kany szukaj#c !wiat"a - szuka tak&e na widowni.

(W tle ostra muzyka zaczyna miesza( si% z "agodniejsz# - a& do wyciszenia ostrej).

Wchodzi Pokój (podobnie jak Mi$o&)). Szukaj(cy wyra+nie jest zainteresowany jego !wiat"em. Ubrani na
czarno zwracaj# uwag% na wchodz#cego, wyra+nie s# zak"opotani, &e sami maj# wygaszone !wiece.

(W tle "agodna muzyka zaczyna miesza( si% z ostrzejsz# - a& do wyciszenia "agodnej).

Do Pokoju podchodzi Apatyk. Przypatruje si% !wiat"u pocz#tkowo zainteresowany jego blaskiem. Nast%pnie
wskazuje na !wiat"o i na ubranych na czarno - jakby t"umaczy", &e to wszystko nie ma sensu - macha r%k#
zniech%cony k"adzie si% spa( na poduszce. W tym czasie Lump przypatruje si% ca"ej scenie. Podchodzi do Pokoju i
odpala papierosa od ognia !wiecy drwi#c przy tym z Pokoju; pokazuje jak dobrze &y( bezproblemowo i puszk# po
piwie gasi !wiec% Pokoju.
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Szukaj#cypodobnie jak poprzednio chodzi zab"#kany i zupe"nie zrozpaczony szukaj#c !wiat"a - szuka tak&e
na widowni.

(W tle ostra muzyka zaczyna miesza( si% z "agodniejsz# - a& do wyciszenia ostrej).

Wchodzi Nadzieja (podobnie jak Pokój). Szukaj(cy wyra+nie jest zainteresowany !wiat"em; prowadzi
dysput% z Nadziej( nad pi%knem !wiat"a. Ubrani na czarno zwracaj# uwag% na wchodz#cego, wyra+nie s#
zak"opotani, &e sami maj# wygaszone !wiece. W ko'cu wzburzeni okr#&aj# Nadziej*. Szykuj# si% do zgaszenia
!wiecy, okazuj# wrogo!( wobec !wiat"a; Lump przynosi ga!nic%, aby zgasi( p"omie'. Szukaj(cy zrozpaczony
zakrywa swoim cia"em Nadziej*, jakby chcia" wyt"umaczy(, &e nie mo&na zgasi( p"omienia - sam w ko'cu odpala
swoj# !wiec% od !wiecy Nadziei.

(Nast%puje cisza. Po chwili s"ycha( piosenk% o !wietle: np. kanon - „W ciemno!ci idziemy, w ciemno!ci”)

Wszyscy ubrani na czarno stoj# zdezorientowani. Powoli, pocz#tkowo nieufnie, odpalaj# swoje !wiece od
Nadziei. Nadzieja podchodzi do Jezusa i o!wietla Jego posta(; wszyscy zapalaj# !wiece Wiary, Mi$o&ci i Pokoju;
Dziewczyna z ch"opakiem odpalaj# !wiat"o i rozwi#zuj# swoje wi%zy; pozostali pozostawiaj# swoje akcesoria przy
Ikonie i ustawiaj# si% - okr#&aj#c i o!wietlaj#c Jezusa.

---------------------------------------------------------------------
(cisza)

 

Jezus:

- Ja Jestem $wiat!o$ci# $wiata, kto idzie za mn# nie b"dzie chodzi! w ciemno$ciach lecz b"dzie mia! $wiat!o %ycia.

 
Przyjmijcie $wiat!o Chrystusa!!!

(Wszyscy graj#cy w scenie roznosz# !wiat"o i odpalaj# !wiece uczestników nabo&e'stwa).

 

Piosenka

„Panie !wiat ujrzy Ci% i nape"ni si% poznaniem”

 

Konferencja cz. I

Porusza temat symboliki !wiat"a i ciemno!ci. Nawi#zuje do potrzeby odnajdywania i piel%gnowania w &yciu
tego, co jest !wiat"em.
 

%wiadectwo

Sk"ada je osoba, która do!wiadczy"a w &yciu jakich! ciemno!ci i spotka"a na swej drodze Chrystusa.

 

Konferencja cz.II

Oparta o modlitw% !w. Franciszka w San Damiano. Porusza potrzeb% modlitwy o !wiat"o – zw"aszcza w
chwilach do!wiadczanych ciemno!ci.
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Powierzenie Jezusowi swoich ciemno&ci

Ci, którzy chc# podchodz# do ikony i stawiaj# zapalone !wiece na planszy (b%d#cej jakby cieniem Ikony) w
miejscu wyznaczonym przez Nadziej*; odgrywaj#cy stoj# woko"o i modl# si% za ofiaruj#cych Chrystusowi swoje
ciemno!ci. W tym czasie !piewane s# kanony na przemian z recytacj# tekstów o !wietle zaczerpni%tych z Pisma
$w. [3]
 

Modlitwa wiernych

1.      W ciemno$ciach, które mnie otaczaj# - kieruj mn# (wiat!o przyjazne - prowad) mnie Ty do celu.
2.      Noc jest ciemna, a ja daleko od domu - kieruj moimi stopami.
3.      Nie prosz" Ci", bym widzia! drog" do ko&ca, krok jeden z tob# mi wystarczy.
4.      Prowad) moj# siostr" i brata tych, którzy s# tu ze mn# i tamtych daleko od Ciebie.
 

Odpowied+ na wezwania:

„W naszych ciemno!ciach” - kanon

 
Modlitwa ($w. Franciszek z Asy&u):

Wszechmog#cy, wiekuisty, sprawiedliwy i mi!osierny Bo%e, daj nam n"dznym czyni' dla Ciebie to, o czym
wiemy, %e tego chcesz i chcie' zawsze tego, co si" Tobie podoba, aby$my wewn"trznie oczyszczeni, wewn"trznie
o$wieceni i rozpaleni ogniem Ducha (wi"tego, mogli i$' $ladami umi!owanego Syna Twojego, Pana naszego
Jezusa Chrystusa i doj$' do Ciebie, Najwy%szy, jedynie dzi"ki Twej !asce, który %yjesz i królujesz i odbierasz ho!d w
doskona!ej Trójcy i prostej Jedno$ci, Bóg wszechmog#cy przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

Ojcze nasz ("prawos"awne")

 

Modlitwa

Najwy%szy Panie nasz Bo%e Ojcze, pragniemy uwielbia' Ci" w Duchu (wi"ty. Prosimy, wlewaj w nasze
serca swoje $wiat!o, by$my potrafili %y' dla Twojej chwa!y. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 

B$ogos$awie'stwo

Niech Pan Was b!ogos!awi i strze%e. Amen.
Niech uka%e Wam swoje oblicze i zmi!uje si" nad Wami. Amen.
Niech zwróci ku wam swoje oblicze i niech obdarzy was pokojem. Amen.
Niech was b!ogos!awi Bóg wszechmog#cy; Ojciec i Syn i Duch (wi"ty. Amen.

 

Pie&' na zako'czenie

„O Najwy&szy Panie nasz”.

 

MOJA ",KA

http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/6.htm#_ftn3
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Nabo&e'stwo ma na celu zwróci( uwag% na istniej#c# w nas sk"onno!( do tworzenia sobie obrazu Pana Boga
poprzez pryzmat w"asnej historii &ycia. To z kolei odbija si% w naszej postawie wobec Niego i ludzi, których
spotykamy na naszej drodze &ycia. Punktem kulminacyjnym nabo&e'stwa s# katechezy oraz modlitwa
wstawiennicza.

Ca"o!( nabo&e'stwa uwra&liwia na stawanie wobec Ojca w prawdzie; na w"a!ciw# interpretacj% faktów
swojego &ycia i poprawn# interpretacj% tekstów Pisma !wi%tego. Nabo&e'stwo powinno oby( si% wieczorem - po
zmierzchu - na zako'czenie dnia.

 
Sceneria

Tworz# j# dwa du&e plakaty z o!wietlon# przez s"o'ce "#k# pe"n# kwiatów. Pierwszy plakat jest kolorowy
(naturalne barwy "#ki); drugi jest czarno-bia"y. Plakaty ustawione s# z dwóch stron sceny i stanowi# t"o dla dwóch
„lektorów”. Przed t"em ustawione s# krzes"a dla „lektorów”; obok – w widocznym miejscu - kwiaty: fio"ek alpejski
(przy tle kolorowym) i kaktus (przy tle czarno-bia"ym). Przy kwiatkach ustawione s# naczynia-kadzielnice z
&arz#cymi si% w%gielkami. Katecheci siedz# blisko sceny, ale razem z uczestnikami nabo&e'stwa; katechezy
prowadzone s# na !rodku sceny.

 

Lektorzy

I.Dziewczyna, zadbana, ubrana skromnie i schludnie (wida(, &e pochodzi z dobrej rodziny, jest "u"o&ona i dobrze
wychowana").

II.Dziewczyna, ubrana w stylu „zbuntowanej m"odzie&y”, przesadnie umalowana (jest osob# poszukuj#c#
dowarto!ciowania i mi"o!ci, próbuje to zatuszowa( prowokacyjnym wygl#dem i szorstkim zachowaniem).

 

Pie&' na wej&cie

„Ty jeste! naszym Ojcem”

I. „Czytanie z Ksi%gi Rado!ci”

S"ycha( delikatny podk"ad muzyczny: Lorena Mc. Kennit - "Between the Shadows" z kasety: "Te Visit")

Dziewczyna (I. Lektor) siedzi swobodnie na krze!le i przegl#da Pismo !wi%te, wstaje i nasypuje kadzid"o (przyjemny
zapach) do naczynia z &arz#cymi si% w%gielkami po chwili powraca na swoje miejsce i rozpoczyna modlitw%-
monolog:

Kiedy spogl#dam na swoje &ycie, czuj% si% zadowolona i szcz%!liwa. Mam wspania"ych i kochaj#cych rodziców,
ucz% si% w dobrej szkole, mam wspania"ych katechetów i wielu przyjació". Wszystko mi si% w &yciu udaje. Wiem
Panie Bo&e, &e to Twoja mi"o!( tak mn# kieruje. Czuj%, &e kocham Ci% za to wszystko, zachwycam si% Tob# – jak
!w. Franciszek: ... Ty jeste! dobry, Ty jeste! mi"o!ci#, Ty jeste! pi%kno!ci# ... . O tym wszystkim mówi mi moje
&ycie i potwierdza to ta $wi%ta Ksi%ga (ukazuje Pismo !w. otwiera zaznaczone fragmenty i czyta):

- z Ksi%gi Rodzaju: Pan Bóg sporz#dzi" dla m%&czyzny i dla jego &ony odzienie ze skór i przyodzia" ich (3, 21);

- z Ksi%gi Wyj!cia: Okazuj% "ask% a& do tysi#cznego pokolenia tym, którzy mnie mi"uj# i przestrzegaj# moich
przykaza'(20, 6);

- z Ksi%gi Psalmów: Mi"uj% Ci%, Panie, Mocy moja, Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Bo&e mój, ska"o
moja, na któr# si% chroni%, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!(Ps. 18, 1-2);

- z Ewangelii wed"ug !w. Jana: Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywaj# w grobach,
us"ysz# g"os Jego: a ci, którzy pe"nili dobre czyny , pójd# na zmartwychwstanie &ycia ...(5, 28-29a).

- z Apokalipsy: Oto stoj% u drzwi i ko"acz%: je!li kto pos"yszy mój g"os i drzwi otworzy, wejd% do niego i b%d% z nim
wieczerza" a on ze mn# (4, 20).
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%piew

Psalm 63

 

II. „Czytanie z Ksi*gi Smutku”

(S"ycha( delikatny podk"ad muzyczny: Lorena Mc. Kennit - "Prologue" z kasety: "The book of secrets").

Dziewczyna (II. Lektor) siedzi chwil% na krze!le, wstaje, nasypuje kadzid"a (nieprzyjemny zapach), – jest
wyra+nie rozgoryczona - bierze do r%ki Pismo !w. chwil% wertuje, zamyka, nerwowo przechadza si% przy swojej
scenerii i rozpoczyna modlitw%-dialog:

Kim Ty w!a$ciwie jeste$, %e tak mnie traktujesz. Wydaje mi si", %e jeste$ okrutny jak %ycie. Nie mia!am
nigdy prawdziwego ojca, nie wiem jaka powinna by' wspania!a matka – oni nigdy nie maj# dla mnie czasu, maj#
tylko wymagania, boj" si" ich. Zabierasz mi przyjació!, pozwalasz, aby nauczyciele, ksi"%a i wszyscy wokó! zn"cali
si" nade mn#. I co mi pozosta!o? Alkohol, narkotyki, przelotne znajomo$ci. Czemu zn"casz si" nade mn#. Nawet
kiedy to otwieram (wskazuje Pismo $w., które trzyma w r"ku) widz", %e tylko czyhasz aby zobaczy' grzech i kara'
(otwiera na wybranych fragmentach i czyta):

 - z Ksi%gi Rodzaju: Wygnawszy cz!owieka, Bóg postawi! przed ogrodem Eden cherubów i po!yskuj#ce ostrze
miecza, aby strzec drogi do drzewa %ycia (3, 24);

 - z Ksi%gi Wyj!cia: Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze wyst"pek ojców na synach do
trzeciego i czwartego pokolenia wzgl"dem tych, którzy mnie nienawidz#(20, 5);

 - z Ksi%gi Psalmów: Zatrz"s!a si" i zadr%a!a ziemia, posady gór si" poruszy!y, zatrz"s!y si", bo On zap!on#!
gniewem. Uniós! si" dym z Jego nozdrzy, a z Jego ust – poch!aniaj#cy ogie& (Ps. 18, 9-10);

 - z Ewangelii wed"ug !w. Jana: Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywaj# w grobach,
us!ysz# g!os Jego: a ci, którzy pe!nili z!e czyny , pójd# na zmartwychwstanie pot"pienia ... (5, 28-29b).

 - z Apokalipsy: A tak, skoro jeste$ letni i ani gor#cy, ani zimny, chc" ci" wyrzuci' z mych ust(4, 16).

 

%piew

„Abba Ojcze”

 

I. „Katecheza t$a”

(I. Katecheta)

Kiedy zachodzi s!o&ce mo%emy zobaczy' jak $wiat wydaje si" wygl#da' inaczej: niebo nabiera
ró%norodnych kolorów, !#ki i lasy coraz jakby trac# ziele&, a% wszystko pogr#%a si" w ciemno$ci. Nauki o cz!owieku
mówi#, %e barwy s# pewnego rodzaju odbieranym przez nas z!udzeniem zale%nym od $wiat!a padaj#cego na to, co
spostrzegamy oraz od naszego oka i ca!ego systemu nerwowego. Tak wi"c s# ludzie dostrzegaj#cy barwy, s# tacy
którzy widz# $wiat bez kolorów, s# tak%e niewidomi. Twoje spostrzeganie jest wi"c zale%nie i od ciebie i od sytuacji
zewn"trznych. Co wi"cej, ka%dy z nas uczy si" patrze'; spogl#daj#c na t# sam# rzecz mo%emy widzie' co$ innego.

Prosz" Ci", zamknij teraz na chwil" swoje oczy i spróbuj wyobrazi' sobie !#k", która obrazuje twoje %ycie.
Co widzisz? Czy swoje %ycie jest pe!ne barw i kwiatów; czy mo%e jest szare, ponure i bezbarwne? Przypatrz si"
teraz jak wygl#da twój Bóg - wyobra) Go sobie w postaci s!o&ca na twojej !#ce; czy to s!o&ce ci" ogrzewa, a mo%e
spala wszystko lub mo%e wcale nie grzeje?. Zapytaj jeszcze siebie czy dobrze si" czujesz w tym miejscu, które
sobie wyobrazi!e$?
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(Chwila ciszy)
Zostawiam ciebie z twoim wyobra%eniem w!asnego %ycia. Zwró' uwag" jak inaczej wygl#da s!o&ce na !#ce

pe!nej kolorów i pozbawionej ich: w$ród barw jest czym$, co wspó!tworzy radosn# rzeczywisto$'; na !#ce
pozbawionej kolorów jest jakie$, smutne, gro)ne, jakby smutne i obce – mo%na go nie zauwa%y'. By' mo%e twoje
%ycie jest kompilacj# kolorów i chwil bezbarwnych. Wa%nym jest, aby$ zobaczy! jak wygl#da t!o twego %ycia.
Dlaczego? Poniewa% na S!o&ce twojego %ycia - na Boga - jeste$ sk!onny patrze' przez pryzmat kolorów swojej !#ki,
która obrazuje twoje %ycie.

Kiedy dziecko dorasta patrzy na swojego ojca, na mam", na wychowawców, na ksi"dza i swoje
do$wiadczenia odnosi do Ojca, który jest w niebie. Tak uczymy si" patrze' na Boga oczyma ca!ej historii naszego
%ycia, ale tak%e spogl#damy na Niego w $wietle aktualnego do$wiadczenia. St#d cz"sto wyobra%amy sobie, %e Bóg
jest tym, który nas ci#gle obserwuje i dok!adnie pami"ta nasze grzechy, %e cz"sto jest w z!ym humorze, %e na Jego
mi!o$' musimy sobie zas!u%y' a On sk!onny jest do cz"stego karania nas i wszelkie nasze niepowodzenia s#
zwi#zane z Jego ingerencj#: „za co Bóg mnie tak karze?”. I co ciekawe, na potwierdzenie tego wszystkiego zawsze
znajdziemy odpowiedni fragment w Biblii. Maj#c taki obraz Pana dorastamy i nie$wiadomie stajemy si" takimi jakim
jest „nasz Bóg”-  na$ladujemy Boga, którego sami sobie wytworzyli$my. Jeste$my sk!onni pami"ta' nasze krzywdy,
z trudem przebaczamy, !atwo nam kara' innych ró%nymi dost"pnymi nam sposobami: zawi$', k!ótnie, obmowy,
szukanie sposobno$ci aby si" odegra', ciche dni. Na nasz# mi!o$' inni musz# sobie zas!u%y', a je%eli ju% kogo$
kochamy, to powinien koniecznie odpowiedzie' na nasz# mi!o$' swoj# wdzi"czno$ci#: „co$ za co$”; jeste$my
dobrzy dla tych, którzy s# nam pos!uszni, którzy s# dla nas uprzejmi. Po wielu latach okazuje si", %e powielamy
b!"dy naszych rodziców - i w najlepszym wypadku stajemy si" tacy jak oni. Kiedy przychodzi kryzys, zm"czenie,
ciemno$' tracimy z oczu pi"kno %ycia i pogr#%amy swoje %ycie w ciemno$ci.

Oczywi$cie tak nie musi by'! Dobra Nowina jest taka: Chrystus przyszed! aby ciebie wyzwoli' spod
panowania grzechu, przyszed! aby pokaza' ci prawdziwe oblicze Ojca. Chce da' ci si!", aby$ móg! przerwa' ten
!a&cuch b!"dów wad i grzechów. Zosta!e$ okupiony za darmo z mi!o$ci. Kiedy przypatrzysz si" Jego %yciu
zobaczysz, %e On pokazuje ci kim jest naprawd" Bóg – twój Ojciec. Nie musisz spogl#da' na S!o&ce przez pryzmat
barw jakie zauwa%asz na swojej !#ce; nie patrz na Boga przez oczyma swojego %ycia - niezale%nie jakie ono jest.
Je%eli przylgniesz do Niego b"dziesz potrafi! - niezale%nie od twych do$wiadcze& - wy$piewa' swoim %yciem
najpi"kniejszy hymn dzi"kczynienia.

 

%piew

„Pochwa"a stworzenia”

 

II. „Katecheza kwiatów i zapachu”

(II. Katechata)

(w. Franciszek z Asy%u staje przed tob# jako mistrz %ycia duchowego. Je%eli przypatrzysz si" jego %yciu
b"dziesz wiedzia! jak wykorzysta' najciemniejsze chwile swego %ycia do $ci$lejszego przylgni"cia do Najwy%szego
Pana. Dwa lata przed $mierci# wydawa!o si", %e bardzo mocno ciemno$ci ogarn"!y jego serce: schorowany traci!
wzrok: nie móg! wi"c patrzy' na s!o&ce, które sprawia!o ból jego oczom, nie móg! podziwia' pi"kna otaczaj#cego
go $wiata na dodatek stygmaty, które otrzyma! od Chrystusa pot"gowa!y jego cierpienia fizyczne i duchowe. W tych
chwilach – wydawa!oby si" - bezbarwnych u!o%y! najpi"kniejsz# pochwa!" Stwórcy. T# pie$ni# zjedna! sk!óconych i
zwa$nionych ludzi; dzieli! si" z lud)mi pi"knem, którego ju% nie widzia!, ale które by!o w nim.

Ka%dy z nas mo%e dzieli' si" $wiat!em, nawet je%eli jest pogr#%ony w ciemno$ciach; mo%e, je%eli w %yciu
nasi#ka Bogiem i chce si" Nim dzieli'. Przypatrzcie si" dwom kwiatom: fio!kowi alpejskiemu i kaktusowi. Fio!ek
ro$nie w$ród ska!, na p!ytkiej glebie, musi stara' si" o to by codziennie zdoby' odpowiedni# porcj" wody, któr#
tak%e oddaje na zewn#trz. Pomimo trudnych warunków jest bardzo mi!ym i sympatycznym kwiatem o pi"knym
wygl#dzie i przyjemnym zapachu. Kaktus zatrzymuje wod" dla siebie, nie pozwala na jej utrat", dlatego musia!
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wygl#dzie i przyjemnym zapachu. Kaktus zatrzymuje wod" dla siebie, nie pozwala na jej utrat", dlatego musia!
skoncentrowa' si" na sobie - przekszta!ci' li$cie w ig!y wyrastaj#ce z grubej skóry.

Te dwa kwiaty obrazuj# nasze %ycie. Mo%esz pozornie nasi#ka' Bogiem: b"dziesz co niedziele chodzi! do ko$cio!a,
codziennie odmawia! pacierz, ale dla ludzi mo%esz by' niedost"pny jak kaktus. Twoje %ycie mo%e si" nie ró%ni' od
%ycia cz!owieka, który odrzuci! Boga. Z czasem pozujesz, %e w twoim %yciu czego$ brakuje, co$ tu nie gra - czu'
zamiast zapachu jaki$ sw#d. +ycie mo%e wyda' si" wtedy bezbarwne i przegrane. Ale mo%esz stan#' w pozycji
fio!ka - tego, który poszukuje. Poszukuj#cy %yje niepewno$ci#, ale wie dok!adnie czego szuka. Dzieli si" z innymi
owocami tego co odnalaz!, robi to delikatnie. W swoim istnieniu stara si" by' pi"knym, naturalnie wyczuwa dobro'
swojego Stwórcy. Z czasem okazuje si", %e pomimo trudnych warunków ca!e %ycie poszukuj#cego jest pi"kne, jakby
nasycone przenikaj#c# woni#.

Potrzebny jest ci dialog z twoim Ojcem. Dzi"ki modlitwie zobaczysz Jego $lady w twoim %yciu, w adoracji
poznasz Jego mi!o$' do ciebie. Ws!uchuj si" w to, co do ciebie mówi twój Bóg.

 

Medytacja

(Podk"ad muzyczny z "Abba Pater"; dialogowana medytacja o ojcostwie w oparciu o: Karol Wojty"a "Promieniowanie
ojcostwa")

Córka: Ojcze, jestem, jestem! Prosz" Ci", przebacz. Zawsze chc" by'. Nie wolno Ci o tym w#tpi'. Ja tylko czasami
nie umiem. Czy% nie chc"? ... Kiedy nie umiem, czy% nie chc"? No, nie my$l tak! Nigdy tak nie my$l ... .

Ojciec: Wiedzia!em, %e wrócisz. Ja sam utoruj" ci drog". Wrócisz i we mnie odnajdziesz to wszystko czego
pragn"!a$ a czego czasami si" l"kasz ... . Moje dziecko ... czy JESTEM w tobie naprawd"? Czy mój $wiat jest te%
twoim $wiatem?

C: ... wiele razy ojciec powtarza!:

O: Jeste$ zwi#zana ze mn# za bardzo od zewn#trz, za ma!o jest wi"zi wewn"trznej - ach dziecko, wiem to dobrze -
za ma!o %yjesz we mnie cho' jeste$ tak bardzo blisko!

Trzeba chcie' razem, gdy si" kocha, wówczas przez wol" twoj# i moj# przebiega jakby pr#d, który jest
wspólny ... i to jest w!a$nie mi!o$'!

Mi!o$' jest stale wyborem i stale rodzi si" z wyboru ... . Je$li  mi!uj" musz" stale wybiera' ciebie w sobie ...
stale si" rodzi' w tobie ... . Nie rodzimy si" naraz, lecz jakby cz#stka po cz#stce. Je$li  masz si" rodzi' z ojca,
musisz wnikn#' naprzód w g!"bi" jego woli. To jest rodzenie przez wybór.

W mi"o!ci chodzi o to, by co! pozostawi( ..., by i!( do przodu. Nigdy nie wolno ci w#tpi(, &e JESTEM - a wi%c
jestem te& w mi"o!ci.

Moje dziecko, ukochane dziecko. Nie mog" ci oszcz"dzi' !ez. Czasem nawet musz" czeka' na nie. Potem
je ocieram i mówi" - "nie p!acz". Co pozostaje - to czekanie na nowa dojrza!o$', na now# jedno$' woli ...

C: Zdaje mi si", %e jeste$ stanowczy i %#dasz gruntownych zmian. Czasem tak jakby$ mówi!: "chyba si" w tobie
spó)ni!em" ... ja za$ wiem, %e to ja si" spó)niam. Tak, to ja si" spó)niam, Ty jednak jeste$ cierpliwy ...

Jak&e bardzo Ci% kocham, mój Ojcze, dziwny Ojcze zrodzony w mej duszy. Ojcze, który we mnie si% urodzi"e!, by
mnie urodzi( - nie wiedzia"am przez tyle lat, &e tak bardzo si% we mnie rozros"e!, nie zna"am d"ugo Twej twarzy,
ciep"ych oczu, schylonego profilu, a& do dnia, w którym skojarzy"am przeogromne pragnienie mej duszy w"a!nie z
Tob# - a& do dnia, w którym nieobecno!( musia"a sta( si% obecno!ci#, bo ona by"a wcze!niej - Ojcze mój, ja
walcz% o Ciebie. B#d+ Ty we mnie, jak ja chc% by( w Tobie.

Modlitwa wstawiennicza

Trudno powiedzie', która z osób jest bli%ej Pana: ten któremu pozornie wszystko si" w %yciu uk!ada, czy
ten, którego %ycie zdaje si" mia%d%y'. S#dz#c po ludzku, bli%szym i bardziej poprawnym wydaje si" nam obraz
Boga ukazany nam przez ch!opca, ale gdzie$ g!"boko ukryty w sercu mamy obraz dziewczyny. Tak czy tak, ka%dy z
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Boga ukazany nam przez ch!opca, ale gdzie$ g!"boko ukryty w sercu mamy obraz dziewczyny. Tak czy tak, ka%dy z
nas do$wiadczy w %yciu chwil pi"knych i ponurych, radosnych i zatopionych w tajemnicy krzy%a. Wa%nym jest
aby$my umieli wspiera' si" nawzajem w naszym poszukiwaniu Boga. Musisz wiedzie', %e i ty masz mo%liwo$'
czyni' $wiat pi"kniejszym, a przecie% wtedy !atwiej jest szuka' Pana.

Po!ó% swoj# r"k" na ramieniu osoby, która jest przy tobie i za któr# chcesz si" teraz pomodli'. Twoja d!o&
na ramieniu to znak, %e w tej chwili modlisz si" konkretnie za t" osob". Ofiaruj j# Panu; mo%esz to zrobi' w ciszy
lub szeptem, swoimi s!owami lub powtarzaj#c za mn#:

Najwy%szy, pot"%ny, dobry Panie. Dzi"kuj" ci za mojego brata i moj# siostr", których postawi!e$ teraz przy
mnie. Powierzam ich Tobie i w nich ofiarowuj" ci ludzi, których spotka!em, spotykam i spotkam na swojej drodze. Ty
znasz nasz# ma!# mi!o$' ku Tobie. Ofiarowuj" ci %ycie mego brata i siostry, którzy stoj# tu obok mnie. Przekszta!caj
ich %ycie. Uka% im swoje oblicze, aby Ciebie poznali jedynego i wspania!ego Ojca.

Powierzam Ci, Panie, wszystkich których kocham; tych których kocham za ma!o i tych, których kiedy$
jeszcze spotkam.

Ojcze nasz ...

 

Pie&'

„Ma dusza pragnie Boga”

W trakcie pie!ni prowadz#cy zach%ca do wzajemnej modlitwy za siebie. T# modlitw% nale&y rozci#gn#( na
wszystkich, których spotka"em lub spotkam; na wszystkich potrzebuj#cych wsparcia ode mnie.

 

Bajka:

W przepi"knym ogrodzie, nieopodal skalniaka ros!a sobie ma!a stokrotka. Codziennie przygl#da!a si"
ca!emu ogrodowi. Na skalniaku ros!y ró%ne egzotyczne ro$liny, w oddali widzia!a pi"knie pn#ce si" ró%e; ca!y ogród
wydawa! si" jej pe!ny cudownych i pi"knych ro$lin. Ka%dego dnia stokrotka widzia!a jak Ogrodnik piel"gnowa!
pi"kne krzewy i kwiaty. Czasami nawet podchodzi! bardzo blisko. Stokrotce wydawa!o si" wtedy, %e jest tak bardzo
szcz"$liwa i nic wi"cej do szcz"$cia jej nie potrzeba.

Przyszed! jednak czas, %e stokrotk" zaczyna!y ogarnia' coraz bardziej ponure my$li. Chcia!aby tak bardzo
osobi$cie zaprzyja)ni' si" z Ogrodnikiem. A On zawsze wydawa! si" by' tak niedost"pny.

- Z pewno$ci#, mnie ma!ej Ogrodnik nie zauwa%a. Przecie% piel"gnuje tylko szlachetne i pi"kne kwiaty.

- Ja ma!a chyba rosn" tu przypadkowo. Chyba w ogóle nie pasuj" do tego miejsca.

Stokrotka z tego ca!ego %alu i t"sknoty zacz"!a powoli usycha'...

Pewnego dnia Ogrodnik wyszed! do swego ogrodu. Od razu wyda!o mu si", %e czego$ w nim brakuje.
Popatrzy! na pn#ce si" ró%e. Kwit!y w ca!ej pe!ni. +aden z krzewów i szlachetnych kwiatów nie zmizernia!. Popatrzy!
w stron" skalniaka. Egzotyczne ro$liny ros!y sobie tam normalnie, ale jakby czego$ w tym miejscu brakowa!o.
Ogrodnik podszed! do stokrotki. Sercem us!ysza! ca!# skarg" usychaj#cego kwiatka. Delikatnie uj#! przy%ó!k!e listki
ma!ego kwiatka w swoje d!onie i powiedzia!:

- nie mo&esz mi tak mizernie(, przecie& jeste! ozdob# miejsca, na którym ro!niesz. Bez ciebie to miejsce ubo&eje i
ca"y ogród traci na pi%kno!ci. Podziwiaj#c ogród widz% i ciebie. Mo&e ci wydaje si% tylko, &e nie zajmuj% si% tob#.
Nie potrzebujesz takich zabiegów jak wiele z rosn#cych tu pi%knych i wielkich kwiatów, ale ka&dego dnia urzeka
mnie twoja prostota bycia. ,yj i ro!nij!

(Bajka zas"yszana...)
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B$ogos$awie'stwo &w. Franciszka

Niech Pan Was b"ogos"awi i strze&e. Amen.

Niech uka%e Wam swoje oblicze i zmi!uje si" nad Wami. Amen.
Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy was pokojem. Amen.
Niech was b!ogos!awi Bóg wszechmog#cy; Ojciec i Syn i Duch (wi"ty. Amen.

(Przy wyj!ciu z balkonów rozsypywane s# na wychodz#cych kwiaty wyci%te z bibu"y)

 

Teksty piostenek
„Ty jeste& naszym Ojcem”

(z: Pie!ni Liturgiczne - Ma"y Teatr !w. Franciszka "Przemów Panie"; Edycja Pauli'ska)

Obmyj% wod# zbawienia was,

Pokropi% serca, gdy przyjdzie czas.

Staniecie si% od !niegu nawet bielsi -

Tak Pan powiada -

Pozna( si% dam wam w spotkaniu;

Bogiem wam b%d% ludu wybrany.

Tak, Ty jeste$ naszym Ojcem,

My jeste$my Twoimi synami.

Przemieni% s"owem pokoju wzrok,

Uczyni% mocnym wasz ka&dy krok.

Staniecie si% jak dzieci z sercem nowym -

Tak Pan powiada -

Pozna( si% dam wam w spotkaniu;

Bogiem wam b%d% ludu wybrany.

Tak, Ty jeste$ ...

Odnowi% tchnieniem mi"o!ci s"uch,

A& w was zamieszka mój $wi%ty Duch.

Staniecie si% w Nim dziedzicami chwa"y -

Tak Pan powiada -

Pozna( si% dam wam w spotkaniu;

Bogiem wam b%d% ludu wybrany.

Tak, Ty jeste$ ...

 
 
 
D, A, h
G, A
D, fis, G
A, D
e, G, E
h, G, A, D
e, G, E
h, G, A, D

Psalm 63.

Bo&e mój Bo&e szukam Ciebie,

 
D, A
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Bo&e mój Bo&e szukam Ciebie,

I pragnie Ciebie moja dusza,

Cia"o moje t%skni za Tob#,

Jak zesch"a ziemia i "akn#ca wody.

h, fis
G, D
A, D

Pochwa$a stworzenia

(z: Fioretti i Ma"y Teatr !w. Franciszka "Chod+cie tutaj wszyscy")

B#d+ pochwalony o mój Panie, z wszystkimi Twymi stworzeniami,

A szczególnie z bratem s"o'cem, które z Twojej woli daje !wiat"o nam,

Promienne i pi%kne jest Twoim, Panie, wyobra&eniem,

Wychwala Ciebie o Najwy&szy, o Najwy&szy Panie.

B#d+ pochwalony o mój Panie,

Przez brata ksi%&yc, siostry gwiazdy migoc#ce pi%kne.

A-alleluja, a-alleluja. A-alleluja, a-alleluja, alleluja.

B#d+ pochwalony o mój Panie,

Przez brata ksi%&yc, siostry gwiazdy migoc#ce pi%kne.

B#d+ pochwalony o mój Panie,

Przez siostr% wod% wielce pokorn# i czyst#

B#d+ pochwalony o mój Panie,

Przez brata ogie', który w nocy mrok o!wietla,

Jest bardzo pi%kny, krzepki, mocny.

B#d+ pochwalony, pochwalony o mój Panie,

Przez brata wiatr i powietrze, siostry chmury co deszcz daj#,

Przez pogod% i przez niebo.

Przez nasz# siostr% matk% ziemi%, która karmi nas i &ywi,

O Najwy&szy mój Ty Panie.

A-alleluja, a-alleluja. A-alleluja, a-alleluja, alleluja.

 

B#d+ pochwalony o mój Panie,

Tak&e przez nasz# siostr% - cich# !mier( cielesn#.

B#d+ pochwalony o mój Panie,

Przez wszystkich, którzy nios# mi"o!(, przebaczenie.

Przez nasz# siostr% matk% ziemi%, która karmi nas i &ywi,

O Najwy&szy mój Ty Panie.

C, B
F, C
C, B, F,
C,
B,
F
C, G
C, B, F, C (G)
C, B, F, C, (G)
C, B
F, C
C, B
F, C
C, B
F, C
F, B
F, C
B, F,
C
G
B, F,
C G
C, B. F, C
(G)
C, B
F, C
C, B, F, C. B,
(F,C,G)
B, F,
C
G
C, B, F, C (G)
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A-alleluja, a-alleluja. A-alleluja, a-alleluja, alleluja.
„Ma dusza pragnie Boga”

Ma dusza pragnie Boga, chce spocz#( w Nim

Z t%sknoty ca"a dr&y.

Wsta' duszo moja, oto Oblubieniec,

Oto Pan, Bóg twój.

e, C, G, D, e, a7, H

e, C, D, G

e, C, G, D, e, a7, H

e, a, H, e (H7)

„Ogrody”

Ju& teraz we mnie kwitn# Twe Ogrody,

Ju& teraz we mnie Twe królestwo jest.

C, F, G

F, d, G (C)

 
 

%WI-TO WDZI-CZNO%CI

Nabo&e'stwo powinno odbywa( si% po zmroku. Sk"ada si% z dziewi%ciu cz%!ci. Ka&da cz%!( jest swoistego rodzaju
inscenizacj#, której motywem s# kolejne strofy „Pie!ni s"onecznej” !w. Franciszka z Asy&u.

Celem nabo&e'stwa jest ukazanie ró&nych sytuacji w których mo&emy do!wiadcza( obecno!ci Boga.
Odpowiedzi# na to do!wiadczenie jest wspólne !wi%towanie w duchu wdzi%czno!ci. Proponuje si%, aby jaki! czas
po nabo&e'stwie zaplanowa( celebracj% Eucharystii.

Na scenie widoczna jest du&a bia"a plansza. Na niej jaka! osoba maluje aktualnie prezentowane sceny z
"Pochwa"y Stworzenia".

$wi%ty Franciszek jest ukrytym narratorem (s"ycha( tylko jego g"os). Modlitwy ko'cz#ce poszczególne sceny
prowadz# wcze!niej wyznaczeni uczestnicy nabo&e'stwa.
 

Wst*p

(W tle s"ycha( „Ps. 18” - wykonanie: 2 Tm 2,3)

Do ko!cio"a wchodzi procesja: bracia franciszkanie nios# w d"oniach pochodnie; czterech braci na noszach
niesie !w. Franciszka - ma on zabanda&owane d"onie i stopy oraz opask% na oczach. K"ad# !w. Franciszka na
scenie i otaczaj# w milczeniu.

$w. Franciszek:
Zapewne dziwi ci" mój wygl#d. Zdaj" sobie spraw" z tego, %e ludzie s# bardziej sk!onni uto%samia' mnie z
radosnym podró%nikiem wy$piewuj#cym pie$ni na cze$' Pana. Ale to w!a$nie ja - Franciszek z Asy%u.

W ci#gu swojego %ycia do$wiadczy!em, %e Bóg nieustannie wo!a! do mnie: "kocham ciebie Franciszku!"
Przez d!ugi czas nie wiedzia!em jak odpowiedzie' na Jego mi!o$' do mnie. Codziennie podziwia!em Jego mi!o$' we
wschodz#cym s!o&cu; o Nim my$la!em kiedy w nocy wpatrywa!em si" w ksi"%yc i gwiazdy; podziwia!em Go w
szumie wiatru, w czysto$ci wody, w cieple ognia. Kiedy spogl#da!em na !#ki chcia!o mi si" wo!a': "kwiaty nie
krzyczcie - ja wiem, %e Bóg mnie kocha!”

Dzi$ ju% nie mog" patrze' na Jego stworzenia. Ta moja choroba i moje ciemno$ci s# jednak du%ym
b!ogos!awie&stwem. Teraz, kiedy patrz" oczyma duszy lepiej rozumiem, %e Bóg krzyczy nie tylko do mnie, ale i do
Ciebie - "kocham ci"!" W ciemno$ci wida' inaczej. *atwiej przypomnie' sobie o $ladach Pana, które w codziennym
%yciu tak !atwo przeoczy'.

(Procesja - z niesionym na noszach !w. Franciszkiem - schodzi ze sceny).
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Tak trudno dostrzega' powody do rado$ci, gdy co$ si" nie uk!ada, rujnuje twoje plany... Tak cz"sto
zatrzymujesz si" nad tym, co zewn"trzne i przyjemne. Ja chc" pokaza' ci inny sposób %ycia i prze%ywania mi!o$ci
do Najwy%szego Pana, inny sposób cieszenia si" %yciem i dzi"kowania za nie. Mam nadziej", %e razem ze mn#
b"dziesz wo!a!: "kocham Ci", Panie!" Zapraszam ci" do wspólnego prze%ywania $wi"ta wdzi"czno$ci. B"d"
szcz"$liwy je$li w tym pomo%e ci moja Pochwa!a Stworzenia.

 
 
1. S$o'ce
 

(W tle s"ycha( muzyk%: Lorena Mc Kennit "Tango To Evora")
 
Pantomima:

Jeden reflektor skierowany jest na miejsce na planszy, na którym ma by( namalowane s"o'ce. Na scenie
zaczynaj# wchodzi( osoby w okularach przeciws"onecznych - s# smutni, znudzeni i przygarbieni. Jedna osoba bez
okularów maluje s"o'ce.
 
$w. Franciszek:

"Najwy%szy, wszechmog#cy, dobry Panie, Twoja jest s!awa, chwa!a i cze$', i wszelkie b!ogos!awie&stwo.
Tobie jednemu, Najwy%szy, one przystoj# i %aden cz!owiek nie jest godny wymówi' Twego Imienia. Pochwalony
b#d), Panie mój ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z panem bratem s!o&cem, przez które staje si"
dzie& i nas przez nie o$wiecasz. I ono jest pi"kne i $wiec#ce wielkim blaskiem: Twoim, Najwy%szy, jest
wyobra%eniem."
 
Pantomima:

Jedna z osób w okularach przeciws"onecznych zaczyna wpatrywa( si% w malowane s"o'ce. Po chwili
bezskutecznie próbuje pokaza( to miejsce innym osobom. Po krótkim wahaniu !ci#ga okulary i z zachwytem
wpatruje si% w miejsce, gdzie jest malowane s"o'ce. Po chwili pomaga je malowa(. Inni zainteresowani tym
podchodz#, wahaj# si%, !ci#gaj# okulary i zaczynaj# pomaga( w malowaniu.
 
$w. Franciszek:

Ja, Franciszek z Asy%u, zda!em sobie spraw" z tego, %e by!o co$ w moim %yciu, co nie pozwala!o mi
zauwa%y' S!o&ca. Chc" ci" dzi$ zapewni', %e je%eli zafascynujesz si" Bogiem wyrysujesz jego mi!o$' w swoim
%yciu. Jestem pewny, %e jest to jedyny sposób ewangelizacji - by' zafascynowany Panem. Mam nadziej", %e
jutrzejszego ranka przypomnisz sobie o Tym, który jest prawdziw# $wiat!o$ci# $wiata.
Modlitwa:

Ojcze, wychwalamy Ci" i b!ogos!awimy. Uka% mi swoje Oblicze pe!ne czu!ej mi!o$ci. Ty, który jeste$ wierny jak
s!o&ce wschodz#ce ka%dego dnia nad dobrymi i nad z!ymi, utwierdzaj mnie w przekonaniu, %e jestem kochany, %e
Twoja mi!o$' wci#% przy mnie trwa, nieustannie mnie ochrania i strze%e. Pomó% mi zaufa' Twojej mi!o$ci. Amen.

 
2. Ksi*.yc i gwiazdy
 

(W tle s"ycha( muzyk%: Lorena Mc Kennit "Huron 'Beltane' Fire Dance")

 
$w. Franciszek:

"Pochwalony b#d), Panie mój, przez brata ksi"%yc i gwiazdy, ukszta!towa!e$ je na niebie jasne i cenne, i
pi"kne."
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Kiedy w nocy wpatrywa!em si" w migoc#ce gwiazdy i w $wiec#cy ksi"%yc rodzi!o si" we mnie poczucie
wielkiej nadziei. Nawet wtedy, kiedy nie by!o wida' s!o&ca Bóg wo!a! do mnie "jestem przy tobie Franciszku!"
Pó)niej, kiedy w moim %yciu pojawia!y si" rozmaite ciemno$ci przypomina!em sobie o moich braciach - ksi"%ycu i
gwiazdach. Tak, to wielka nadzieja, %e w prze%ywanych ciemno$ciach mo%na nadal si" cieszy' i $wi"towa'. Zawsze
bowiem znajdzie si" jaki$ brat ksi"%yc i siostry gwiazdy, którzy roz$wietl# ciemno$ci naszych serc.

Je$li  dobrze spojrzysz w swoje %ycie mo%esz zauwa%y', %e dla kogo$ jeste$ ta&cz#cym w ciemno$ciach
$wiat!em i kto$ jest takim $wiat!em dla ciebie. (wiat!a w ciemno$ciach - jaka to nadzieja!

 
Pantomima:

Grupa przygotowuj#ca scen% uk"ada do podk"adu muzycznego choreografi% „taniec ze !wiecami”. W czasie
tej sceny taniec odbywa si% w ca"kowitych ciemno!ciach. Pod koniec ta'ca jedna osoba odk"ada !wieczk% i zaczyna
malowa( odpowiedni motyw na planszy.
 
Modlitwa:

Panie, wejd) w moje ciemno$ci. Niechaj mnie one nie przera%aj#, ale staj# si" miejscem spotkania z Tob#.
Przeprowad) mnie siln# r"k# przez wszystkie l"ki, niepokoje, s!abo$ci, daj mi us!ysze' w moim zagubieniu twoje
czu!e: "Nie l"kaj si"!" W trudny czas uchro& mnie od zw#tpienia i rozpaczy.

B#d) mi $wiat!em nadziei i uka% drog", która zaprowadzi mnie do Ciebie. Amen.
 
3. Wiatr, chmury i przemijaj(cy czas
 

(W tle s"ycha( muzyk%: Lorena Mc Kennit "La Serenissima")
 
$w. Franciszek:

"Pochwalony b#d), Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogod", i ka%dy czas, przez
które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie."

S# takie stworzenia, które mo%na podziwia' wzrokiem, s# te% i te, które mo%na jedynie odczuwa'. Zdarza
si", %e w p"dzie naszego %ycia w ogóle ich nie zauwa%amy. Mnie zadziwia!y one swoim przemijaniem. No w!a$nie -
wszystkie one mówi!y mi o mojej drodze do Pana; drodze, na której ka%dy dzie& jest inny - cho' pozornie podobny
do poprzedniego i nast"pnego.

W mojej rodzinie cz"sto powtarza!o si": "czas to pieni#dz - trzeba gromadzi', robi' dobre interesy". Wiatr,
powietrze, chmury i pogoda wo!a!y do mnie: "Franciszku - czas, to mi!o$'". Zreszt# pos!uchajcie mojej ulubionej
bajki o czasie i przemijaniu.
 
(W czasie opowiadania jedna osoba maluje odpowiedni motyw na planszy. Po zako'czeniu bajki nast%puje
modlitwa)
 
Bajka ("Chmurka i wydma" - opowiada dziecko):
Pewna bardzo m!odziutka chmurka (lecz, jak wiadomo, %ycie chmur jest krótkie i ulotne) po raz pierwszy p!yn"!a po
niebie w towarzystwie innych puchatych chmur o ró%nych kszta!tach.
Kiedy znalaz!y si" nad ogromn# pustyni# Sahar#, bardziej do$wiadczone chmury pogania!y j#:
- Pr"dko! Pr"dko! Je$li  si" tutaj zatrzymasz, jeste$ zgubiona!
Chmurka by!a jednak bardzo ciekawska, tak jak wszyscy m!odzi, i odp!yn"!a na skraj ca!ej grupy, podobnej do
stadka rozproszonych owiec.
- Co robisz? Ruszaj si"! - zgromi! j# z ty!u wiatr.
Lecz chmurka ujrza!a ju% wydmy ze z!otego piasku i ten widok j# zafascynowa!. Leciutko sfruwa!a w dó!. Wydmy
wydawa!y si" by' z!otymi ob!okami pieszczonymi przez wiatr. Jedna z nich u$miechn"!a si".
- Witaj! - pozdrowi!a grzecznie chmurk".
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By!a to bardzo !adna ma!a wydma, zaledwie ukszta!towana przez wiatr, który szarpa! wci#% jej b!yszcz#ce i w!osy.
- Cze$'. Nazywam si" Ola - przedstawi!a si" chmurka.
- A ja Ania - odpar!a wydma. Jak ci si" tutaj wiedzie?
- No có%... S!o&ce i wiatr. Jest troch" gor#co, ale i jako$ sobie radzimy. A jak ty %yjesz?
- S!o&ce i wiatr... wielki wy$cig na niebie.
- Moje %ycie jest bardzo krótkie. Kiedy powróci wielki wiatr, na pewno znikn".
- Przykro ci, prawda?
- Troch". Wydaje mi si", %e jestem ca!kiem bezu%yteczna.
- Ja tak%e wkrótce przemieni" si" w deszcz i spadn" na ziemi". Takie jest moje przeznaczenie.
Wydma waha!a si" przez chwil", a potem spyta!a:
- Czy wiesz, %e nazywamy deszcz Rajem?
- Nie wiedzia!am, %e jestem taka wa%na - za$mia!a si" chmurka.
- S!ysza!am opowie$ci o deszczu niektórych starych wydm. Podobno jest on bardzo pi"kny. Po deszczu okrywamy
si" czym$ takim, co si" nazywa trawa i kwiaty.
- Tak, to prawda. Widzia!am to.
- Ja, prawdopodobnie, nigdy tego nie ujrz" - stwierdzi!a ze smutkiem wydma.
Chmurka zastanawia!a si" przez chwilk", a potem rzek!a:
 - Ja te% mog!abym przecie% zamieni' si" w deszcz...
- Ale wtedy umrzesz...
- Za to ty zakwitniesz - powiedzia!a chmurka i zamieni!a si" w deszczyk t"czowo l$ni#cy na s!o&cu. Nast"pnego
dnia ma!# wydm" pokry!y kwiaty.
(B. Ferrero, „Wa&na ró&a”, Wa-wa 1997, s. 9-10)
 
Modlitwa:

Panie, uwielbiam Ci% za dar czasu, który sk"adasz w moje d"onie. Pomó& mi wykorzysta( go dobrze i by( hojnym w
traceniu go d1a Ciebie i braci. Przekonuj moje serce, &e tracenie z Tob# jest zyskiwaniem. Chc% Ci wy!piewa(
moje &ycie i uczyni( z niego pie!' wdzi%czno!ci. Naucz mnie Bo&e celebrowa( dar &ycia, cieszy( si% nim Tobie je
nieustannie oddaj#c. Amen.

 

4. Woda

 

(W tle s"ycha( muzyk%: Lorena Mc Kennit "Marco Polo")

 
$w. Franciszek:

"Pochwalony b#d), Panie mój, przez siostr" wod", która jest bardzo po%yteczna i pokorna, i cenna, i
czysta."

Czy zastanawia!e$ si" kiedy$ nad tajemnic# wody? Zapewne wiesz o niej o wiele wi"cej ni% ja - nieuczony
brat. Mnie jednak nie interesowa!a nigdy jej budowa, sk!ad chemiczny, procent wyst"powania na naszym globie czy
sposoby wykorzystania jej energii przez ludzi. Zwykle kontemplowa!em jej pokor" i si!". Cz"sto martwi!em si", %e s#
tacy, którzy nie dostrzegaj# jak jest cennym stworzeniem - przez to, coraz rzadziej spotykamy j# dzisiaj czyst#. To
jest tak jak w %yciu; pozostawiamy kogo$ czystym - je$li go bardzo mocno i m#drze kochamy.

Kiedy spragniony si"gam po kubek z wod#, jako$ automatycznie przypomina mi si" spotkanie Jezusa z
Samarytank# ...
 
Bibliodrama:
(Na scen% wchodzi Samarytanka z dzbanem wody. Ustawia dzban w widocznym miejscu i zaczyna "dialog" z wod#
w dzbanie).
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w dzbanie).
O, dobra wodo! Zawsze ci% ceni"am. Codziennie przychodz% po ciebie do studni. Wiem, &e moje &ycie zale&y od
ciebie. Ka&dego dnia potrzebuj% ci% do &ycia jak oddechu. Jeste! odpocznieniem w pracy i och"od# w skwarze.
Dzi%ki tobie mog% by( czysta i pi%kna ka&dego dnia.

Do tego dnia... marzy"am by! by"a tak &ywa we mnie, bym nigdy nie musia"a czerpa( ci% ze studni. Pi"am ci%, "yk po
"yku, chcia"am aby! zaspokoi"a wszystkie me pragnienia. Za ka&dym razem mój dzban by" dalej pusty a pragnienia
nieugaszone. Do tego dnia...

Kiedy spotka!am Go przy studni zrozumia!am, %e tak naprawd" to przez ca!e %ycie marzy!am o Nim. Od
tego dnia patrz" na ciebie - dobra wodo - i my$l" o Tym, który jest ,ród!em Wody +ywej...

Ta woda z!#czy!a mnie z Nim; ona wprowadzi!a mnie w Niego. To ty wodo przenios!a$ mnie w Jego oczy i
w nich zamkn"!a$.
 
Modlitwa:

Jezu, stoj" przed Tob# z pustym dzbanem i chc" Ci powiedzie', %e... pragn". I cho' na ró%ne sposoby
próbowa!em wype!ni' to pragnienie, nic nie zdo!a!o zaspokoi' mojego serca. TY, który jeste$ Wod# +ycia, pozwól mi
czerpa' z twojego ,ród!a, które nie wysycha.

Daj mi zakosztowa' Panie w Tobie i niczego wi"cej po za Tob# nie pragn#'. Amen.
 
5. Ogie'
 

(W tle s"ycha( muzyk%: Lorena Mc Kennit "Between The Shadows")

 
$w. Franciszek:

"Pochwalony b#d), Panie mój, przez brata ogie&, którym roz$wietlasz noc: i jest on pi"kny, i radosny, i
krzepki, i mocny."

Jak dobrze jest ogrza' si" w zimn# noc przy ogniu! Kiedy tak siedzia!em przy ognisku z moimi bra'mi od
razu robi!o nam si" ra)niej. Radosne p!omyki dodawa!y nam odwagi, aby oczekiwa' poranka. Zupe!nie jakby inny
duch wst"powa! w nasze serca.

Tak, w!a$nie ogie& przypomina! mi o obecno$ci Ducha (wi"tego. Nieraz porwany Jego %arem robi!em takie
rzeczy, których po ludzku, nie by!bym w stanie wymy$li' - tak by!o od pocz#tku mojego powo!ania.

(Wychodz# kap"ani w czerwonych stu"ach. Ustawiaj# si% w ró&nych miejscach)

Mo%e i ty chcia!by$ ofiarowa' siebie Ojcu - jako modlitw"? Pewnie patrz#c na swoje %ycie my$lisz, %e nie
mo%e by' ono dobr# modlitw#. Przez d!ugi czas my$la!em w!a$nie w ten sposób. Kiedy$ zrozumia!em, %e nie
naucz" si" sam modli' %yciem. Poszed!em do mojego biskupa w Asy%u, a on po prostu okry! mnie swoim
p!aszczem. S!ynny s#d przed biskupem nauczy! mnie oddawa' swe %ycie Bogu przez r"ce brata.

Zapraszam ci% - je&eli chcesz ofiarowa( siebie jako modlitw%, je!li chcesz, aby t# modlitw% prowadzi" Duch $wi%ty -
podejd+ do tych, których Pan nama!ci" do pos"ugi. Kl%knij i pro! Ducha Pana, aby kierowa" twoim &yciem. Pan
udzieli ci b"ogos"awie'stwa przez namaszczonego brata, prezbitera. Te namaszczone r%ce s# jak p"aszcz biskupa -
okryj# ci% modlitw# kap"ana.

(Kap"ani ka&d# osob% przychodz#c# z pro!b# o modlitw% okrywaj# stu"#, po czym modl# si% z na"o&eniem r#k. W
czasie modlitwy !piewane s# pie!ni do Ducha $wi%tego)
 
Modlitwa:

Duchu (wi"ty, ukszta!tuj we mnie nowego cz!owieka zdolnego do mi!o$ci i przebaczania. Odwa%nego w
opowiadaniu si" za tym, co dobre i pi"kne. Umocnij moje s!abe i tak cz"sto zatrwo%one serce, uskrzydlij moje %ycie
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opowiadaniu si" za tym, co dobre i pi"kne. Umocnij moje s!abe i tak cz"sto zatrwo%one serce, uskrzydlij moje %ycie
i rozraduj w Sobie.

Spraw Duchu $wi%ty we mnie wszystko nowe. Przyjd+ ze swoj# moc# swoim uciszeniem, odpocznieniem. Przyjd+ i
wprowadzaj mnie w plany Ojca. Amen.

 

6. Matka ziemia – kwiaty, owoce i zio$a

(W tle s"ycha( muzyk%: Lorena Mc Kennit "Santiago")

$w. Franciszek:
"Pochwalony b#d), Panie mój, przez siostr" nasz# matk" ziemi", która nas %ywi i chowa, wydaje ró%ne

owoce z barwnymi kwiatami i trawami"
Próbowa!e$ kiedy$ dzieli' si" prezentami, które otrzyma!e$? Jaka wielka rado$' jest w dawaniu! Musz" ci

powiedzie', %e sztuk# jest tak%e otrzymywa'. Uczy!em si" tego ca!e %ycie. Kiedy by!em kupcem trudno mi by!o
dzieli' si" tym, co posiada!em, rozpoczynaj#c %ycie pokuty kr"powa!em si" kiedy co$ otrzymywa!em. Dawa' i
otrzymywa' uczy!em si" od matki ziemi.

Czasami wydawa!o mi si", %e jestem tak ubogi, %e nie mog" niczego ofiarowa' biednym ludziom w$ród
których %y!em. Z czasem poj#!em, %e przecie% zawsze mog" ofiarowa' im moj# zwyczajn# a zarazem niezwyk!#
mi!o$'.

Ziemia jest matk#, gdy& ofiarowuje nam niezliczon# ilo!( darów, które daj# nam &ycie. My te& powinni!my si%
nawzajem obdarza(. Ja zrozumia"em, &e mog% sta( si% dla innych matk#.

(M"odzie& z koszami pe"nymi polnych kwiatów wchodz# mi%dzy uczestników, rozdaj# kwiaty)

Przyjmij dar ziemi - kwiaty, ro!liny i zio"a. Ale nie pozostawiaj tego daru tylko dla siebie, b#d+ hojny. Spójrz na
osob% która stoi obok ciebie, mo&e to kto! ci bliski, a mo&e kto!, kogo nie znasz - kto potrzebuje tego prostego
gestu obdarowywania. Zamie' kilka s"ów - mo&e w"a!nie teraz poznajesz przyjaciela, który b%dzie omadla" twoje
drogi. Pan posy"a ciebie tak jak i mnie, aby! otrzymywa" i obdarza".

(Uczestnicy obdarowuj# si% nawzajem otrzymanymi kwiatami. W tym czasie !piewane s# pie!ni uwielbienia)

Modlitwa:
Maryjo - Matko mojego Pana! Ty doznaj#c tak wielkiego obdarowania ca"a sta"a! si% darem. Ucz mnie trwa( przy
cz"owieku, zauwa&a( jego potrzeby i wychodzi( im naprzeciw. Ty Maryjo wiesz, co znaczy oddawa( w"asne &ycie,
by wzrasta"o &ycie innych. Wypro! mi "ask% bycia radosnym darem dla innych. Amen.

 

7. Ci, co przebaczaj(
(W tle s"ycha( muzyk%: Lorena Mc Kennit "Proloque")
 
(W ró&nych miejscach ko!cio"a ustawione s# stoliki z wywieszk# "Dar przebaczenia". Na stolikach le&# d"ugopisy i
czyste kartki oraz kosze, do których mo&na w"o&y( napisan# intencj%).
 
$w. Franciszek:

"Pochwalony b#d), Panie mój, przez tych, którzy przebaczaj# dla Twej mi!o$ci i znosz# s!abo$' i
prze$ladowania. B!ogos!awieni ci, którzy je znios# w pokoju, poniewa% przez Ciebie, Najwy%szy, b"d# uwie&czeni".

W ci#gu swojego %ycia widzia!em du%o nienawi$ci, k!ótni, rozgoryczenia. Przera%a! mnie ten chaos z!a,
który rozk!ada! Ko$ció! od $rodka. Nawet mój biskup nie unikn#! zasadzki z!ego i wszed! w konflikt z burmistrzem.
Zna!em racje jednego i drugiego. Zreszt# chc" ci co$ wyzna': w konflikcie zawsze obie strony znajd# racj", aby
piel"gnowa' niech"'. Przypatrz si" zreszt# dzisiejszym rodzinom, problemom na arenie politycznej, konfliktom
zbrojnym... Kiedy wejdziesz na t" drog" zawsze znajdziesz powód, aby kogo$ obdarzy' nienawi$ci#.
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zbrojnym... Kiedy wejdziesz na t" drog" zawsze znajdziesz powód, aby kogo$ obdarzy' nienawi$ci#.
Moje do$wiadczenie mówi mi, %e tylko pokój i dobro mog# zmieni' ten stan rzeczy. Zapraszam ci", aby$

powierzy! Panu spraw" pokoju i mi!o$ci w twoim %yciu. Zastanów si": komu nie potrafisz przebaczy' do ko&ca;
mo%e jeste$ $wiadkiem takiego braku przebaczenia. Wypisz te wszystkie osoby, sytuacje na kartce. Podczas
Eucharystii oddamy je uzdrawiaj#cej mocy Pana. To b"dzie nasz dar przebaczenia. Niech Pan prowadzi nas po
drogach pokoju i dobra.
(Jedna osoba podchodzi do centralnie ustawionego stolika wypisuje kartk%, podchodzi do planszy i maluje serce.
Prowadz#cy nabo&e'stwo zach%ca do wypisywania intencji. W tym czasie !piewane s# pie!ni pro!by).
 
Modlitwa:

Najwy%szy Panie! Wiem, %e prawdziwe przebaczenie jest darem. Nie jestem zdolny wybacza' sam z siebie. Ty
znasz moj# niemoc. Tobie sk!adam wszystkie moje niech"ci, zranienia, krzywdy, które wyrz#dzi!em innym i których
sam dozna!em. Otwieraj moje serce na pojednanie, dotykaj mojej niemocy przebaczania. Wierz", %e w Tobie jest
moje zdrowie.

Przyjmij to wszystko z czym nie mog" sobie poradzi' we wspólnocie, w moim domu, $rodowisku, w sobie.
Pozwól mi do$wiadczy', %e w mojej historii %ycia - cho' naznaczonej bólem i cierpieniem - ostatnie s!owo nale%y do
Ciebie. Amen.
 
8. %mier)
 

(W tle s"ycha( muzyk%: Lorena Mc Kennit: "The Lark In The Clear Air")

 

%w. Franciszek:

"Pochwalony b#d), Panie mój, przez siostr" nasz# $mier' cielesn#, której %aden cz!owiek %ywy unikn#' nie
mo%e. Biada tym, którzy umieraj# w grzechach $miertelnych; B!ogos!awieni ci, których $mier' zastanie w Twej
naj$wi"tszej woli, albowiem $mier' druga nie wyrz#dzi im krzywdy."

Zwykle $mier' jest dla nas ci"%kim i nieuchronnym do$wiadczeniem. Ja chyba dorasta!em przez ca!e %ycie,
aby zobaczy' w niej siostr", która prowadzi do Pana. Trudno $wi"towa' $mier'. Ja próbowa!em tego uczy' moich
braci. Kiedy umiera!em kaza!em im $piewa' na cze$' Pana. Wielu by!o zdziwionych i zgorszonych. Tajemnica tego
$wi"towania zawiera si" w zaproszeniu, które teraz chc" ci ofiarowa'. Zapraszam ci" do miejsca niezwyk!ego, tak
niezwyk!ego, %e nie da si" go opisa' - bo trudno opisa' prawdziw# Mi!o$'. Wraz z zaproszeniem przyjmij
zapewnienie TU JEST CUDOWNIE!

Nie tra' ducha! Stawaj si" jak dziecko i nie przesta& t"skni' za Niebem! Czekamy na Ciebie!
(Dzieci roznosz# "bilety do Nieba" a cz%!( z nich maluje niebo na planszy. W tym czasie !piewane s# pie!ni

rado!ci)
 

Modlitwa:

Jezu! Twój krzy% wci#% mnie przekonuje, %e jest taka $mier', z której rodzi si" %ycie. Jak czasem ci"%ko mi
w to uwierzy', ile buntu si" pojawia przy najmniejszych przeciwno$ciach... Pomó% mi Panie wchodzi' w codzienne
umieranie z odwag#, ufnie trzymaj#c si" nadziei, %e w!a$nie ten konkretny trud pomo%e mi odnale)' %ycie i stanie
si" pocz#tkiem wielkiego $wi"towania z Tob#.

Dzi"kuj" Ci za NIEBO, które dla mnie przygotowa!e$, za to %e chcesz by' ze mn# ca!a wieczno$'. Dzi"kuj" Ci!
Amen.

 
9. Chwalcie i b$ogos$awcie Pana
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(W tle s"ycha( muzyk%: podk"ad muzyczny scholi "Pochwa"a Stworzenia" z "Chod+cie tutaj wszyscy lub " Lorena Mc
Kennit "Acient Pines")
 

%w. Franciszek:

"Chwalcie i b"ogos"awcie mojego Pana, i dzi%kujcie Mu, i s"u&cie z wielk# pokor#."
Kiedy patrz% si% na nasze ró&ne drogi do Pana widz%, &e jest jaka! wspólna cecha w naszym stylu &ycia -

&ycie, to po prostu !wi%to wdzi%czno!ci. Bóg naprawd% cieszy si% nasz# rado!ci#. On chce naszego szcz%!cia.
U!miechnij si% czasem do Niego - w ko'cu zosta"e! tak hojnie obdarowany. Przyjmij zaproszenie do !wi%towania
ju& teraz, w tej chwili i w tym miejscu gdzie jeste!. Nie zostawiaj tego na pó+niej, gdy zostan# spe"nione jeszcze
jakie! warunki, które tobie wydaj# si% potrzebne do tego, by cieszy( si% &yciem. Naprawd% otrzyma"e!
wystarczaj#co du&o, by zawo"a(: "dzi%kuj% Panie!"

$wi%tuj tam, gdzie b%dziesz - mo&esz by( pewny, &e dalsza cz%!( twojego !wi%ta b%dzie TU, gdzie jestem
z moimi najlepszymi przyjació"mi - w NIEBIE.

Modlitwa:

Chc" Ci" uwielbia' Panie w ka%dy czas i poprzez wszystko. Dzi"kuj" Ci za moje "wczoraj", ciesz" si" tym
dniem, który dajesz mi dzisiaj, wychwalam Ci" za to jutro, które przygotowa!a mi Twoja mi!o$'. Wys!awiam Ci"
Panie. Tylko Ty jeste$ (wi"ty. Ty jeste$ jedynym Dobrem, jeste$ pe!nym Dobrem, Panie Bo%e %ywy i prawdziwy. Ty
jeste$ Mi!o$ci#, M#dro$ci#, Pi"knem, S!odycz#... Ty jeste$ Odpocznieniem, Rado$ci#, nasz# Nadziej# i naszym
Szcz"$ciem. Posiadasz bogactwo, które nas zaspokoi. Jeste$ Stró%em naszym i Obro&c# Jeste$ Moc# i (wie%o$ci#.
Ty jeste$ nasz# ufno$ci#, naszym +yciem wiecznym. Panie wielki i godny podziwu. Bo%e wszechmog#cy, mi!osierny
Zbawicielu. Amen.

($piew: "Pochwa"a Stworzenia" z "Chod+cie tutaj wszyscy" i !piewy uwielbienia).

Eucharystia

 
 

%WI-TOWANIE M"ODO%CI

Ca"e &ycie jest czasem !wi%towania. S# jednak szczególne chwile, które mog# nas uwra&liwi( na to, aby
ca"e &ycie celebrowa( w duchu !wi#tecznym. Do tych chwil nale&y to nabo&e'stwo. Jest ono czasem !wi%towania
obecno!ci Jezusa. Razem z Nim !wi%tujemy ka&d# chwil% naszego &ycia i poznajemy, na czym polega to
!wi%towanie.

W centralnym miejscu ustawiony jest przyozdobiony kwiatami pulpit, na którym b%dzie po"o&one Pismo
$wi%te. Po dwóch stronach pulpitu dwa sto"y („codziennego !wi%towania” i stó" „!wi%towania duchowego”).

1. Wprowadzenie

 Nabo%e&stwo sk!ada si" z dwóch cz"$ci. W pierwszej cz"$ci b"dziemy uczestniczy' w ró%nych formach naszego
prze%ywania $wi#t. W drugiej cz"$ci b"dziemy $wi"towa' w rado$ci obecno$' Chrystusa – Tego, który jest naszym
$wi"tem. B"dzie to dobry czas, aby$ pomy$la! czy Ty $wi"tujesz swoje %ycie, w jaki sposób $wi"tujesz, czy w twoim
$wi"towaniu jest obecny Pan.

 

 Zapraszamy Ci", aby$ z rado$ci#, w skupieniu i zaanga%owaniu prze%y! ten czas naszego wspólnego $wi"towania.

 

2. Teledysk na wej&cie
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Podk"ad muzyczny (hip-hop chrze!cija'ski): „Pan jest w!ród nas” – Andy W. + Brothers & Sisters

I zwrotka: pierwsza osoba wychodzi na scen%; czuje si% zagubiona, roztargniona, nie wie co z sob# pocz#(. Nagle
gdzie! znajduje !wi#teczny obrus. Z rado!ci# bierze i za!ciela o"tarz codziennego !wi%towania, siada przy
za!cielonym stole. Do sto"u podchodzi kelner z tac# – przybiera stó" w serwetki, !wiec% (tak jak w restauracji).
Pierwsza osoba siedzi zadowolona, ale zaczyna si% coraz bardziej nudzi(.

II. zwrotka: wchodzi na scen% druga osoba, ca"uje i k"adzie Pismo !wi%te na pulpicie. Po chwili przynosi
pod pulpit wazon z kwiatami. W tym czasie pierwsza osoba jej si% przygl#da przy swoim o"tarzu, po chwili wstaje
od sto"u i przygl#da si% ca"o!ci sceny; zauwa&a, &e jest jeszcze jeden nieprzybrany stó". Nie wie co zrobi(.

III. zwrotka: druga osoba podchodzi do pierwszej osoby i daje jej bia"y obrus. Pierwsza osoba
zaskoczona przyjmuje i zastanawia si% co z nim zrobi(. Po chwili podchodzi do o"tarza „duchowego !wi%towania” i
za!ciela go obrusem, siada przy nim zadowolona. Po chwili przychodzi druga osoba i ubiera stó" w charakterze
liturgicznym (!wiece, taca z chlebem).

 

2. Konferencja (I cz.)

 

(Podk"ad muzyczny: „Pan jest w!ród nas” - B. Bednarz & Deus Meus)

 Cz%sto mo&emy mie( wra&enie, &e nasze &ycie jest uporz#dkowane, &e przeszli!my drog%, w której w jaki! sposób
do!wiadczyli!my nawrócenia, spotkania z Chrystusem, Jego dzia"ania w naszym &yciu. Jeste!my chrze!cijanami,
modlimy si%, uczestniczymy w Eucharystii ka&dej niedzieli (a mo&e nawet cz%!ciej), prowadzimy dobre &ycie -
zgodne z przykazaniami. Do!wiadczyli!my tego i wiemy, &e Pan jest w!ród nas.

To tak jak w tej scenie, któr# przed chwil# widzieli!my. ,ycie duchowe ka&dego z nas mo&na porówna( do
tych dwóch sto"ów !wi#tecznych. Pierwszy to stó" naszego codziennego !wi%towania, drugi stó" to ten dla
specjalnego go!cia – dla Jezusa. Jest w naszym &yciu jeszcze szczególne znami% Jego obecno!ci, które obrazuje
ten pulpit ze S"owem Bo&ym. Ca"o!(, to jakby nasze duchowe mieszkanie, do którego przychodz# ró&ni go!cie.

Najwcze!niej zauwa&amy stó" naszego codziennego !wi%towania. Takie !wi%towanie, to przebywanie z
osobami, które kochamy, które s# dla nas bliskie. Codzienne !wi%towanie, to rado!( z pracy, wypoczynku, z
naszych osi#gni%(, z ró&nych niespodzianek, które nas spotykaj#. Ten stó" uczymy si% wykorzystywa( w coraz to
nowy sposób.

W pewnym czasie zauwa&amy, &e jest w naszym &yciu miejsce dla kogo! wa&nego, ale i tajemniczego. To
obraz pulpitu, na który kto! wniós" Pismo !wi%te. Spotykamy osoby, które mówi# nam o Jezusie, które fascynuj#
Jego osob#. Dzisiaj pewnie dzi%ki nim znamy dobrze Ewangeli%; S"owo Chrystusa zacz%"o kie"kowa( w naszym
&yciu – pewnie !wiadczy o tym nasza obecno!( w tym miejscu.

Zaczynamy my!le( o tym, aby Jezusa zaprosi( do naszego codziennego &ycia. To jest w"a!nie jaki!
delikatny moment naszego nawrócenia. Tak delikatny, &e cz%sto niezauwa&alny. To tak jakby!my znale+li bia"y
obrus, który za!cielamy na stole, aby przyj#( oczekiwanego go!cia. To jest scena przy drugim stole, która obrazuje
nasze duchowe !wi%towanie.

Tak wi%c nasze mieszkanie jest przygotowane na !wi%towanie. Jeste!my przygotowani, aby by( z
Chrystusem i aby !wi%towa( z lud+mi, do których nas On posy"a. Ale zobaczcie, &e cz%sto to mieszkanie naszego
&ycia jest jakie! puste, jakie! smutne. Zaczyna brakowa( w nim go!ci... Dlaczego nam chrze!cijanom pozostaje tak
ma"o rado!ci, dlaczego niejednokrotnie nasza wiara jest taka smutna, dlaczego cz%sto nie potrafimy cieszy( si%
naszym &ycia, dlaczego tak szybko duchowo si% starzejemy?

Czy na d!u%sz# met" nie wydaje ci si", %e czego$ ci brakuje? Czy nie ogarnia ci" pragnienie czego!
wi"cej. Czy nie masz wra%enie jakby$ zatrzyma! si" w miejscu; bo nic si" nie zmienia w twojej wierze, w mojej
modlitwie, w twym %yciu...? Te same wady, problemy, ze spowiedzi na spowied) te same grzechy, zupe!ny zastój...,
a tak bardzo chcia!by$ czego! wi"cej... Jak znale)' to co! wi"cej? Tak bardzo chcia!oby si" czego$
nadzwyczajnego i niecodziennego? By' mo%e dlatego te% tu jeste$?!
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3. Pie&'

„Czemu! smutna duszo ma” - schola
 

4. Wprowadzenie do pantomimy

To, co zwykle gwarantuje ci wzbicie si" ponad monotonn# codzienno$', to czas $wi"towania. Cz"sto wydaje si"
nam, %e $wi"to to tylko chwilka, która przemija i trzeba czeka' by znowu j# powtórzy'. Zapewne doskonale
wyczuwamy, %e $wi"towanie jest czasem intensywnego bycia z kim$, bycia innego, niecodziennego, to
do$wiadczanie czego$ wi"cej, a przede wszystkim czego! bardziej.

Próbujemy wi"c $wi"towa' jak umiemy najlepiej i jak najcz"$ciej, co wi"cej zaczynamy do naszych form
$wi"towania zaprasza' Jezusa. Nasze $wi"towanie zaczyna mie' pewien kszta!t, ... zreszt# przypatrzmy si" temu:

 

5. Pantomima &wi(tecznych sto$ów

(Podk"ad muzyczny: „Pygmy Lullaby” - Jan Garbarek z p"yty „Visible World”)

Dwa sto"y s# ju& !wi#tecznie nakryte i o!wietlone; na jednym rozgrywa si% pantomima dotycz#ca
codziennych sposobów !wi%towania, na drugim pantomima dotycz#ca analogicznego !wi%towania w wymiarze
duchowym. Po odegraniu sceny obie grupy w milczeniu schodz#, odgrywana jest nast%pna pantomima.

Ucztowanie:

Impreza (osoby przy stole !miej# si%, !ciskaj#, graj# na gitarze, cz%stuj# si% wzajemnie – panuje radosna
atmosfera) i Eucharystia (osoba ubrana w alb% "amie chleb na stole i podaje go otaczaj#cym o"tarz).

Zakochani:

Zakochani (dwoje m"odych ludzi siedzi naprzeciw siebie, trzymaj# si% za r%ce, s# w siebie wpatrzeni) i
Adoracja (osoba kl%czy przed monstrancj#).

Turystyka:

Wyjazd na wczasy (osoba pakuje do plecaka sprz%t turystyczny, rozk"ada map% zastanawiaj#c si% nad
tras#) i wyjazd na rekolekcje osoba pakuje do plecaka Pismo !w., ró&aniec i przegl#da uwa&nie plakat z napisem
„rekolekcje”).

 
6. Konferencja: II cz.
Potrafimy $wi"towa' codzienne %ycie i w analogiczny sposób zaprasza' do naszego $wi"towania Jezusa.

Widzieli$my to przy tych dwóch sto!ach: przyj"cie dla przyjació! i uczta z Jezusem; czas dla ukochanego i ukochanej
oraz modlitwa adoracji; wyjazd turystyczny w nowe strony i czas wyjazdu na rekolekcje. Form naszego $wi"towania
mamy o wiele wi"cej ni% widzieli$my to w tych scenach. Ale zauwa%cie, %e te formy $wi"towania to tylko czas
mobilizacji do tego by $wi"towa' ka%d# chwil" %ycia. Ca!e %ycie b"dziemy mogli $wi"towa', je%eli we wszystkie
chwile zaprosimy Jezusa.

Zauwa%cie, %e smutek, bezsens ogarniaj# nas zwykle poza chwilami $wi"towania. Smutny chrze$cijanin to
taki, który $wi"tuje z Jezusem od czasu do czasu: czasami Eucharystia, czasem adoracja, czasem rekolekcje –
powraca do domu i znowu wszystko takie samo; czasami wyrwie si" na imprez" ze znajomymi, czasem znajdzie
czas dla przyjaciela, wyrwie si" na kilka dni z domu na wypoczynek – ale powraca do domu i to samo.

S# te% tacy, którzy tak bardzo rozdzielaj# te dwa sto!y $wi#teczne w %yciu, %e podczas zabawy nie ma
miejsca dla Jezusa: wtedy nawet najlepsza zabawa mo%e przerodzi' si" w k!ótni", aren" na której zdobywa si"
drug# osob" dla siebie; to s# zabawy pe!ne ludzi pijanych, rozkrzyczanych, agresywnych, tych którzy próbuj# na
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drug# osob" dla siebie; to s# zabawy pe!ne ludzi pijanych, rozkrzyczanych, agresywnych, tych którzy próbuj# na
chwil" pokaza' si" w swoim $rodowisku, pojawiaj# si" narkotyki, ch"' jak najwi"kszych dozna& we wszystkich
sferach...

Mo%e si" zdarzy', %e niby to $wi"tujemy przy stole z Chrystusem, ale brakuje tego dla ludzi. Wtedy
znajdujemy czas na modlitw", rekolekcje, je)dzimy od Spotkania M!odych u Braci Kapucynów w Wo!czynie, przez
Gór" $w. Anny do Kalwarii Pac!awskiej – ale to wszystko zamyka nas w sobie, swoim w!asnym $wiecie – nie
stajemy si" lud)mi tak wolnymi i m!odymi by móc $wi"towa'. Bo kiedy przyjdzie po$wi"ci' troch" czasu na
codzienn# pomoc rodzicom, znajomym, tym, którzy nas potrzebuj# – buntujemy si", bo my chcemy prze%y' co$
wi"cej.

To wszystko nie ma wiele wspólnego z chrze!cija'skim rozumieniem !wi%towania. Nasze !wi%to, to nasze &ycie;
ka&da jego chwila – nasze tu i teraz - to nasza codzienno!(. To wszystko, co zosta"o tu pokazane w pantomimie, to
s# tylko pewne impulsy, by bardziej uwra&liwi( si% na to, &e jeste!my powo"ani do tego by celebrowa( nasze &ycie
w jego ca"o!ci. Wtedy – niezale&nie od wieku stajemy si% lud+mi m"odymi.

Zapytajmy $w. Franciszka z Asy%u. Jak ty $wi"towa!e$ czas swojej m!odo$ci?
Rozmowa z Panem, to dla mnie $wi"to; podró%e, pustelnia, codzienne %ycie, to $wi"towanie; przebywanie i

mówienie do ludzi o Panu, to $wi"to; spotkania z Klar#, to $wi"to; ka%dy dar dla mnie od ludzi i rozdawanie
ja!mu%ny, to $wi"to; ka%da chwila z bra'mi i nasze rozstania, to $wi"to; ka%de cierpienie, niezrozumienie i
przebaczanie, to $wi"to; wreszcie $mier' cielesna ka%dego z nas, to $wi"towanie...

Zach"cam Was, do wspólnego celebrowania naszego $wi"ta – tu i teraz. Zapraszajmy Pana w Jego S!owie,
aby przemienia! nasze %ycie w czas $wi"towania. On czyni nas duchowo m!odymi – tymi, którzy si" nie m"cz#,
którzy potrafi# z Nim wyta&czy' w!asne %ycie.
 

7. S$owo na &wi*towanie

(Podk"ad muzyczny: „Chwa"a Tobie S"owo M#dro!ci” – schola)

 

Diakon przy towarzystwie asysty (akolitki, kadzid"o, dzieci) podchodzi do pulpitu S"owa Bo&ego, okadza
Pismo !w. W tym czasie czytany jest komentarz (kto! z m"odzie&y):

 

Nasz# celebracj" rozpoczyna uroczyste wniesienie S!owa Bo%ego, bo – do kogó% mamy pyta' jak ma
wygl#da' nasze $wi"towanie, jak nie Jezusa.

Papie% ubieg!ego roku na (wiecie M!odzie%y przypomina! nam: ”Je$li b"dziecie s!ucha' tego S!owa w
milczeniu, w modlitwie (...), wtedy spotkacie si" z Chrystusem i pójdziecie za Nim, anga%uj#c dzie& po dniu swoje
%ycie dla Niego! W rzeczywisto$ci, kiedy marzycie o szcz"$ciu, szukacie w!a$nie Jezusa. To On na was czeka, gdy
nic z tego, co znajdujecie, nie zadawala was. To On jest pi"knem, które tak was poci#ga. To On wzbudza w was
pragnienie radykalno$ci, które nie pozwala wam i$' na kompromisy. To On pobudza Was do zrzucenia masek, które
czyni# %ycie fa!szywym. To On budzi w sercach decyzje najbardziej autentyczne, które inni chcieliby przyt!umi'. To
Jezus budzi w was pragnienie, by$cie uczynili ze swojego %ycia co$ wielkiego. Sk!ania do tego, by$cie nie dali si"
poch!on#' przeci"tno$ci. Budzi w Was wol" pój$cia za idea!em. Nie l"kajcie si" Jemu zawierzy'! On was
poprowadzi, da wam si!", by$cie szli za Nim ka%dego dnia i w ka%dej sytuacji”

 

%piew „Chwa"a Tobie S"owo M#dro!ci” - schola

Diakon odczytuje Iz 40, 29-31

 

8. Zach*ta do &wi*towania
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 Niech nasze pragnienia dosi%gaj# nieba, niechaj nasze d#&enia zwróc# si% ku temu, co w górze. Niech nasza my!l
wzbija si% ponad to, co przeci%tne, ponad ciasny egoizm i ma"ostkowo!(, ponad wyrachowanie i wszelki
konformizm. B#d+my lud+mi zakochanymi w &yciu, które ma na imi% Jezus Chrystus. Szukajmy tego, co w górze, bo
w górze jest Ten, który jest naszym !wi%tem, naszym !wi%towaniem, nasz# rado!ci# bez ko'ca, rado!ci#, której
nikt nie mo&e nam odebra(!

9. Rozwini*cie Drogi

(Podk"ad muzyczny: „Pygmy Lullaby” – Jan Garbarek)

 

Od pulpitu rozwijana jest przez dzieci „droga” (d"ugi chodnik z materia"u lub papieru) z napisem „Ja Jestem
waszym !wi%tem”. W tym czasie czytany jest tekst:

 

,ycie nie jest po to, aby gromadzi(;

,ycie, to szansa – nie stra( jej!

,ycie, to pi%kno – podziwiaj je!

,ycie, to szcz%!cie – kosztuj go!

,ycie, to marzenie – urealnij je!

,ycie, to wyzwanie – podejmij je!

,ycie, to zadanie – wype"nij je!

,ycie, to gra – wygraj j#!

,ycie, to skarb – doce' go!

,ycie, to bogactwo – strze& go!

,ycie, to mi"o!( – raduj si% ni#!

,ycie, to tajemnica – zg"%biaj j#!

,ycie, to "zy – otrzyj je!

,ycie, to hymn – wy!piewaj go!

,ycie, to przygoda – nie bój si% jej!

,ycie, to taniec – wyta'cz go!

,ycie, to b"ogos"awie'stwo – przyjmij je!

,ycie, to !wi%to – przyjmij je!

(na podst. modlitwy Matki Teresy z Kalkuty)

 

10. Komentarz do piecz*ci

Dzieci trzymaj# naczynia z farb#, a ka&dy z uczestników nabo&e'stwa mo&e zostawi( !lad swojego palca
na rozwini%tym materiale – jako piecz%( !wi%towania - znak wej!cia na drog% !wi%towania &ycia z Jezusem. W tym
czasie !piewane s# pie!ni !wi%towania.

11. Zaproszenie do &wi*towania
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Po zako'czeniu piecz%towania drogi wszyscy zaproszeni s# do wyj!cia na zewn#trz ko!cio"a. Asysta bierze
materia", przypina do niego balony nape"nione helem i wychodzi na zewn#trz, po bokach trzymaj#c „drog%” z
odci!ni%tymi „piecz%ciami” wychodz# dzieci; za nimi wychodz# wszyscy; na zewn#trz ko!cio"a nast%puje
wypuszczenie „drogi” z balonami.

12. Modlitwa &wi*towania

Panie Jezu Chryste. Ty jeste! naszym !wi%tem. Chcemy zawierzy( Ci czas naszego !wi%towania: czas
naszej m"odo!ci, czas naszego &ycia. Daj ka&demu z nas swojego Ducha by!my w chwilach smutku i rado!ci
odnajdywali si"% do tego by coraz bardziej, coraz mocniej &y( Twoj# obecno!ci#. Pomó& radowa( si% &yciem w
ka&dej jego chwi style='text-align:justify'> 

13. %wi*towanie ta'cem

Akcja mo&e odbywa( si% na zewn#trz ko!cio"a.

Wst*p do ta'ca:

Za chwil" chcemy zaproponowa' wam wychwalanie Pana przez taniec, celebrowanie Jego obecno$ci w
naszym %yciu i $wi"towanie w tej w!a$nie formie wymaga krótkiego wprowadzenia - kilka s!ów na ten temat.

Pismo (wi"te mówi:

A sprawiedliwi ciesz# si" i wesel# przed Bogiem i rado$ci# si" rozkoszuj#... wyrównajcie drog" temu, co
cwa!uje na ob!okach, Jahwe Mu na Imi" - radujcie si" przed Jego obliczem. W$ród okrzyków rado$ci stawajcie
przed Nim.”

Tak w!a$nie chcemy stan#' przed Jezusem dzisiaj, ta&cz#c przed Nim i raduj#c si"...

Taniec - jest to mowa starsza od j"zyka, zanim cz!owiek zacznie mówi' mo%e porozumiewa' si" przez
cia!o. Od wieków taniec towarzyszy! ludziom i by! jednym z pierwszych sposób wyra%ania siebie, swoich i uczu',
stanów – towarzyszy! przy ró%nych okazjach i w zwyk!ej codzienno$ci.

Taniec - to pot"%na si!a s!u%#ca %yciu lub niszcz#ca je. Przez niego wyra%amy to, co jest wewn#trz nas.
Mo%e to by' pi"kno, harmonia, !agodno$' a zarazem energia %ycia – i wtedy unosi nas jakby ponad ca!e z!o,
wyzwala w nas dobro; ale gdy wype!niaj# nas niskie instynkty, taniec mo%e jeszcze bardziej pogr#%y' i by' po
prostu zwyk!ym uciele$nieniem chaosu, krzyku, buntu, po%#da& w nas istniej#cych. Ko$ció! wiedz#c, %e taniec, który
nie jest skierowany ku Bogu mo%e sta' si" pot"%nym narz"dziem demona (chocia%by przypomnijmy sobie w tym
miejscu taniec ba!wochwalczy wokó! z!otego cielca zako&czony rozpust#) wiele razy podchodzi! z nieufno$ci# do tej
formy wyrazu. Nie zaprzecza to jednak faktom, i% od wieków istnia! taniec religijny wyra%aj#cy osob" i jej %ycie.
Taniec to tak%e modlitwa, spisana nie tylko s!owami, czy nawet muzyk#, ale b"d#ca wyrazem ca!ego cia!a, w tak#
form" modlitwy zaanga%owana jest dusza i cia!o - ca!a osoba ludzka. Modlitwa ta mo%e by' adoracyjna, pe!na
uwielbienia i chwa!y, mo%e by' wo!aniem o pomoc, wyrazem b!agania, skruchy... Wiele tekstów z Pisma (wi"tego
mówi o ta&cu, pl#sach na cze$' Pana. Miriam, prorokini Aarona, wzi"!a b"benek a wszystkie kobiety sz!y za ni# w
pl#sach – po przej$ciu przez Morze Czerwone.

Najbardziej znan# postaci# rozta&czon# przed Bogiem jest chyba Dawid, o którym czytamy: „Tak Dawid
jak i ca#y dom Izraela ta$czyli przed Panem z ca#ej si#y przed Bogiem, przy d%wi"kach pie!ni, cytr, harf,
lutni, b"bnów, cymba#ów i tr&b”. Cz!owiek, który nawet noc# kaza! wiesza' harf" na oknie, tak by wiatr móg!
porusza' strunami.

Taniec to zachwyt tryskaj#cy z samej g!"bi cz!owieka, wyp!ywa z $wiata wewn"trznego i do niego
wprowadza. Pos!uchajcie, co mówi! na temat ta&ca rabin o imieniu Nahman: „Serce bardzo pragnie wznie!' si"
ku Bogu i dost&pi' rado!ci, lecz ci"(ar cia#a przygniata je do ziemi. Taniec pozbawia cia#o tego ci"(aru i
pozwala sercu unie!' je wysoko. W czasie !wi"tego ta$ca ca#e cia#o s#u(y duszy i uwielbia Boga”.

Niechaj nasz dzisiejszy wieczór b"dzie ta&cem dla PANA, wyta&czonym przed Nim dla Niego i z Nim.
Niechaj b"dzie dzi"kczynieniem za czas m!odo$ci, czas $wi"towania, które si" nie ko&czy. Prosz" by$cie próbowali
wej$' w ten czas z takim w!a$nie nastawieniem. Nie chodzi o to w ta&cu, by da' si" wyszale' cia!u, by si"
powyg!upia', ale by nada' mu g!"bi", by poprzez nasze cia!o Imi" Pana mog!o by' uwielbione.
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Taniec to te% pewne gesty, rym, ruch... które b"dziemy wykonywa' wspólnie i cho' wydaj# si" takie same,
to ka%dy z was nada im pewn# niepowtarzalno$' – tak jak wy jeste$cie niepowtarzalnie inni. Ale prosz" was by$cie
nie tyle koncentrowali si" na technice, a bardziej na prze%yciu, na tym by móc w ten sposób w rado$ci wychwala'
Jezusa, by wyrazi' swoje wn"trze. Dawid podoba! si" Panu, gdy ta&czy! nie z powodu samego ta&ca, ale dlatego,
%e wyra%a! w nim mi!o$'.

 Nast%puj# wspólne ta'ce integracyjne (Klanza) z interpretacj# biblijn# wykonywanych gestów.

 

14. Bajka na zako'czenie

By! sobie pi"kny ogród. Wyró%nia! si" od innych ogrodów wielkiego miasta tym, %e ros!o w nim mnóstwo pi"knych
%ó!tych ró%. Wszystkie ró%e ogrodu by!y zakochane w m!odym ogrodniku, który codziennie je dogl#da! i delikatnie
piel"gnowa!. M!ody ogrodnik bardzo kocha! ró%e. Cz"sto w chwilach wolnych od pracy siada! i wpatrywa! si" w
swoje ukochane kwiaty.

Szczególna trosk# otacza" jedn# z ró&, która w swojej m"odo!ci du&o chorowa"a a teraz ros"a delikatna i subtelna;
jakby swoim pi%knem i zapachem chcia"a si% odwdzi%czy( swojemu opiekunowi. Ró&a ta by"a znacznie mniejsza od
pozosta"ych kwiatów ogrodu, ros"a nie!mia"o na uboczu podziwiaj#c swoje dorodne kole&anki i ciesz#c si% ich
pi%knem. Nikt nie wiedzia" kto j# tutaj zasadzi". Ró&ni"a si% nie tylko wielko!ci#, ale i kolorem p"atków; zawsze jakby
troch% zawstydzona swoj# obecno!ci# w ogrodzie. Kiedy ogrodnik podchodzi", aby j# piel%gnowa( zawsze
czerwieni"a si% jeszcze bardziej i nikt nie wiedzia" czy to z mi"o!ci czy z wrodzonej nie!mia"o!ci.

 

 Od pewnego czasu do ogrodu przychodzi!a m!oda dama. +ó!te ró%e zazdro$nie i z niech"ci# odnosi!y si" do tego
intruza. Zw!aszcza, %e zauwa%y!y, %e m!oda kobieta darzy ogrodnika takim samym jak one uczuciem. Na pocz#tku
ró%e by!y zadowolone z tych odwiedzin; m!oda dama razem z ogrodnikiem przechadza!a si" i podziwia!a pi"kno
ogrodu, ale teraz siadali razem na !awce po$ród ró% wpatrzeni i wtuleni w siebie.

 Jedynie czerwona ró%a patrzy!a si" na szcz"$cie m!odej pary i cieszy!a si" ich szcz"$ciem. Taki widok dla niej by!
prawdziwym $wi"tem.

 Pewnego razu czerwona ró%a zadr%a!a, ogrodnik delikatnie uj#! j# za !odyg" i... ró%a stara!a si" krzycze' – uwa%aj,
bo zgin" i nagle zorientowa!a si", %e dzieje si" co$ niepoj"tego. M!od# ró%e uj"!y delikatne r"ce m!odej damy:

- czy chcesz ze mn# $wi"towa' %ycie? – zapyta! m!ody ogrodnik.

 Ró%a by!a wzruszona. Nawet zwróci!a uwag", %e m!oda dama pachnie tak%e ró%ami. Sta!am si" znakiem mi!o$ci –
pomy$la!a. Wzruszenie ró%y udzieli!o si" m!odej parze.

Pocz#tkowo wydawa!o si" ró%y, %e odci"ta i pozbawiona wody umiera. Z czasem jej listki sta!y si" trwalsze,
suche – ró%a rozpocz"!a inne %ycie. Ustawiona przez m!od# dam" na kredensie po pewnym czasie znalaz!a si"
obok zdj"cia m!odej pary. Mog!a uczestniczy' w %yciu swoich ukochanych. Ile% to razy p!aka!a w czasie k!ótni
m!odych i ile razy wzrusza!a si", kiedy m!odzi patrz#c na ni# rzucali si" w sobie w ramiona. By!a $wiadkiem
narodzin ich dzieci, które zape!ni!y gwarem ca!y dom rodzinny i w czasie zabawy oberwa!y ró%y kilka zasuszonych
listków...

Pomimo, %e co roku starzej#cy si" ju% ogrodnik systematycznie przynosi! swojej %onie ró%e ze swojego
ogrodu, miejsca ró%y na kredensie nie zaj#! inny kwiat.

By!a to ju% chyba 50 rocznica ich $lubu jak wyliczy!a ró%a. Wielkie $wi"to w rodzinie. Stó! przygotowany dla
go$ci. W domu pojawi!y si" doros!e ju% dzieci ze swoimi rodzinami.

- przywie)li$my Wam bukiet ró%, mo%ecie wreszcie wymieni' t# zesch!a !odyg", która stoi na kredensie –
powiedzia!a pierwsza para go$ci.

Ró%a zadr%a!a; chc# j# po raz kolejny wyrzuci', przy ka%dych porz#dkach chcieli to zrobi'. Ci m!odzi w
ogóle nie wiedzieli sk#d si" tu wzi"!a. Chcia!a krzykn#', %e nie chce, %e zrzuci stary kurz z siebie, %e postara si"
pachnie'...

Starsi ma!%onkowie popatrzyli na ni#, a przecie% tyle razy na ni# patrzyli:
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- moi drodzy – powiedzia!a pani domu - mi!o$ci si" nie wyrzuca.
Ró%a odetchn"!a – tak, bez mi!o$ci nie ma $wi"towania - pomy$la!a.
Po kilku latach w domu pojawi! si" smutek. Pani domu ci"%ko zachorowa!a... Wszyscy ze smutkiem

odwiedzali chor# le%#c# w !ó%ku. Chora kobieta domu pozosta!a jednak jako$ dziwnie radosna. Ró%y wydawa!o si",
%e tak inaczej patrzy na ni# z ló%ka. Nied!ugo potem w domu zapanowa!a %a!oba. Stary ju% ogrodnik z t"sknot#
codziennie wpatrywa! si" w ró%" na kredensie. Ró%a serdecznie mu wspó!czu!a, chcia!aby wzi#' cierpienia
ogrodnika na siebie. W nied!ugim czasie zmar! te% stary ogrodnik...

Ró%a by!a pe!na zmartwie&; tak smutno w domu, ju% nie ma jej ukochanych, co teraz z ni# b"dzie? Tak
bardzo chcia!a by' i teraz ze swymi ukochanymi. Najstarszy syn, wzi#! j# ze sob# na t# smutn# uroczysto$'.
Pocz#tkowo my$la!a, %e chce j# wyrzuci', co tak wiele razy próbowa! zrobi'. To przecie% on w czasie zabawy
oberwa! jej zeschni"te i delikatne listki. Teraz by!a mu wdzi"czna.

- od naszych najbli%szych uczmy si" jak teraz %y', aby pó)niej $wi"towa' %ycie inaczej – powiedzia! k!ad#c
j# na grobie.

- Jak to dobrze, &e zawsze mo&na by( razem, cho( tak inaczej - pomy!la"a ró&a, a wszystkim zebranym wyda"o
si%, &e czuj# zapach ró&anego ogrodu.

(Piotr Stanis"awczyk)

 

15. B$ogos$awie'stwo

 

[1] Matryc% mo&na zbi( z listewek i wype"ni( piaskiem, aby mo&na w ni# by"o wstawia( zapalone !wiece.

[2] W czasie czytania Ewangelii wszyscy uczestnicy nabo&e'stwa mog# usi#!(, aby lepiej widzie( ca"# inscenizacj%.

[3] Propozycje fragmentów z Pisma &w. o &wietle: Rdz 1, 3-4; Ps 36, 10; 43, 3; 112,4; 119, 135; 139, 11-12; Syr
32, 16; Iz 42, 6; 58, 10; 60, 1; 60, 19-20; Dn 2, 22; Mt 5, 16; )k 8, 16; 11, 35-36; J 1, 4-5; 1, 9; J 3, 19; 8, 12; 9,
5; 12, 35-36a.46; 2 Kor 6, 14; Ef 5, 8-9; Kol 1, 12; 1 Tes 5, 5; 2 Tm 1, 10; 1 J 1, 5.7; 1 J 2, 9.10.

II. Zemer Atik - w &yciu nie jeste!my sami, zawsze jest kto!, kto nosi nas w swoim sercu i prowadzi nas do Boga.
Równie& jest kto!, kogo my nosimy w swoim sercu i chcemy do Boga przyprowadza(; na znak tego k"adziemy
otwart# lew# d"o' na swoim lewym ramieniu, praw# d"o' k"adziemy na otwartej d"oni s#siada stoj#cego przede mn#.
To wspólne w%drowanie poprzez &ycie jest nasz# rado!ci# i w%drujemy zaczynaj#c od prawej nogi: robimy 3 kroki
(przy 3-cim kla!ni%cie 2x w r%ce z naszej prawej strony) i przy 4 kroku kla!ni%cie z lewej strony 1x. Wiemy, &e jest
te& Kto!, kto wszystkich nas nosi i przechowuje w swoim sercu. To jest Bóg, dlatego – „B%d% szuka" Jego oblicza” –
zwracaj#c si% twarz# do !rodka ko"a od prawej nogi kieruj#c si% lekko w praw# stron% praw# nog% do przodu, lew#
dostawiamy i jeszcze raz – r%ce uniesione do góry. „Oczy moje zawsze zwrócone na Pana” - to samo tylko od lewej
nogi i w lew# stron% lewa do przodu, praw# dostawiamy. I jeszcze raz. Dzi%kujemy Bogu za Jego mi"o!( i za dar
tych wszystkich osób, których imiona s# zapisane w naszym sercu - r%ce skrzy&owane na piersiach i pok"on
uwielbienia z równoczesnymi 4 krokami cofania.

III. Ma Nawu - „Królem Bóg” taniec ten zosta" u"o&ony do s"ów proroka Izajasza 52, 7: „O jak pe"ne s# wdzi%ku na
górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który og"asza pokój, zwiastuje szcz%!cie, który mówi do Syjonu. Twój Bóg
zacz#" królowa(”. Pozycja wyj!ciowa – r%ce zgi%te w "okciach, z"#czone na wysoko!ci ramion. „O jak pe"ne wdzi%ku
na górach s# nogi zwiastuna Dobrej Nowiny”. Zaczynamy od prawej nogi - prawa noga na przód; na bok; na ty".
Ci%&ar cia"a przenosimy na praw# nog% z jednoczesnym dostawieniem lewej nogi. Nowina ta jest radosna, co
wyra&amy w ten sposób - krok lewej nogi w przód, ci%&ar cia"a przenosimy na praw# nog% – robimy hu!tawk%. I z
tej samej pozycji przenosimy ci%&ar cia"a z prawej nogi na lew# nog% – znów hu!tawka. Dostawiamy lew# nog% do
prawej i znów od pocz#tku (2x). Zwiastun og"asza narodom pokój podnosimy r%ce krok prawej nogi do przodu –

http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/6.htm#_ftnref1
http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/6.htm#_ftnref2
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dosuniecie lewej nogi, jakby lewa goni"a praw#. Zwiastun !pieszy si%, by ta Nowina dotar"a, bo pragnie wszystkim
og"osi( szcz%!cie, które nadchodzi - i z tego samego miejsca krok lewej nogi do przodu, prawa noga goni lew#.
Tym szcz%!ciem jest radosna Nowina. Bóg zacz#" królowa(, naszym Królem jest Bóg - lekko cofaj#c si% robimy
obrót w 4 ma"ych krokach, przez lewe rami%, r%ce ci#gle wzniesione.

IV. Lo Ahafti Dai – taniec &ydowski, pe"en rado!ci, szybkie tempo, rytm bardzo &ywy. Pozycja wyj!ciowa to ko"o.
,ycie nasze cz%sto prawie p%dzi, pe"ne jest wydarze', ró&norodno!ci, ka&dy dzie' jest inny, pe"en nieznanych
niespodzianek odkrywanych dzie' po dniu; &ycie przeplata smutek i rado!(, wygrane i przegrane, spokój i
szale'stwo... - i to jest 16 kroków rytmicznej przeplatanki; w lewym kierunku. Zaczynamy od skrzy&owania prawej
nogi przed lew# nog#, lewa noga w bok, prawa za lew# i... Wszystko to, co prze&ywam chc% sk"ada( w Jego r%ce.
„W Twoje r%ce powierzam Panie moje &ycie, pob"ogos"aw moje dni, b#d+ w tych wydarzeniach, pob"ogos"aw moje
pragnienia, t%sknoty, mi"o!(, wszystko to Tobie oddaj%” - 4 malutkie kroki do !rodka ko"a z gestem r#k
przynosz#cych to wszystko. I pragn% tak&e wszystko z r#k Boga przyj#( w dzi%kczynieniu i b"ogos"awi#c go za to,
co mi daje - 4 kroczki od !rodka ko"a, r%ce przyjmuj# wiele sp"ywaj#cych "ask. „B%d% g"osi" wielkie rzeczy, które dla
mnie czynisz” - kroki dostawne w praw# stron% od prawej nogi, lew# dostawny. „Wszystko, co jest we mnie niech
wychwala !wi%te Imi% Jego” - i obrót od prawej nogi przez prawe rami%, r%k# zataczamy ko"o i znów... Wszystko
Jemu oddaj%.

V. Shimirili - Bóg da" nam "ask% spotkania si% tutaj i !wi%towania razem z Nim - spotykaj# si% palce obu r#k – 2x.
On zawsze patrzy na nas z mi"o!ci# i cieszy si% nami, nasza obecno!ci#, &e przy Nim jeste!my - wykonujemy taki
u!miech: prawa r%ka od lewego ramienia wykonuje taki pó"ksi%&yc i lewa r%ka od prawego ramienia. Jego serce bije
dla nas. W tym sercu mamy swoje wyj#tkowe miejsce - lewa r%ka wykonuje taki gest obj%cia, do"#cza do niej
prawa, wykonujemy jakby dwa bicia serca. Wiemy o tym, bo zapewnia nas o Jego S"owo, poprzez które ci#gle nas
przekonuje, &e jest Bogiem z nami - trzymamy przed sob# ksi%g%, lewa r%ka zatacza takie w du&e ko"o z boku i
wraca, potem prawa r%ka i nast%pnie: obie równocze!nie. Dlatego chcemy Jemu dzi%kowa(: „Ty jeste! moim
Bogiem, podzi%kowa( chc% Tobie. B%d% Ci% wychwala( w ka&dym czasie” - unosimy praw# r%k% wysoko przed
siebie w lewym kierunku. Potem lewa r%ka w praw# stron% – d"o' jest skierowana na zewn#trz. Obie r%ce
podnosimy przed siebie równocze!nie. Mo&emy te& !wi%towa( i celebrowa( nasz# wzajemn# obecno!(. Bóg
pozwoli" nam spotka( si% wzajemnie. Zostali!my tu przyj%ci z u!miechem i my chcieli!my okazywa( nasz#
serdeczno!(. Spotkali!my wielu ludzi, którzy otwierali przed nami swoje serca, a i nasze serca gotowe by"y si%
dzieli( i obdarowywa(. Wspólnie s"uchali!my S"owa, które nas krzepi"o, dodawa"o otuchy i wzmacnia"o naszego
ducha. Tym S"owem dzielili!my si% i zachowali!my je w swoim sercu. Za dar &ycia, za dar spotkania, za dar
wspólnego !wi%towania niech b%dzie Pan uwielbiony.

(oprac. Joanna Lipowska FMM)


