
Montaż słowno- muzyczny z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

                        pt. ,,Zmartwychwstał Pan! Alleluja! ’’ 

 

 
Muzyka: E. Moricone  

 

Narrator I : Czas Wielkiego Postu zmierza ku końcowi. Przed nami trzy dni, w których 

uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach zbawczych. Ostatnia Wieczerza, śmierć  

na krzyżu i zmartwychwstanie to dzieło odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga. 

Chrystus umierając, zniszczył naszą śmierć a zmartwychwstając przywrócił nam życie , 

utracone przez grzech pierworodny. Wydarzenia te nie są jedynie wspomnieniem. 

Przeciwnie- mamy szansę stać się ich uczestnikami, choć pod osłoną znaków. Wejdźmy  

w atmosferę nadchodzących dni, przywołując świadków tamtych wydarzeń. 

 

Narrator II : Godziny Jezusa są już policzone. On sam najlepiej o tym wie, tyle razy 

zapowiadał to uczniom. Tak dobrze jest wśród nich siedzieć przy stole, spożywać posiłek 

po wędrówce. Jezus wie, że to jest Ostatnia Wieczerza. W geście pokory umywa nogi 

uczniom, zostawia im i wszystkim swoim wyznawcom najwspanialszą pamiątkę – sakrament 

Eucharystii. Żegna się z apostołami, śpiewa z nimi hymn na cześć Ojca. Oni w ślad 

 za Piotrem zapewniają Mistrza, że choćby im przyszło umrzeć razem z Nim, nie wyprą  

się Go. 

 

Czytanie Pisma świętego : Łk 22, 14-20. 

Recytacja  

                      Był wieczór Paschy : w milczeniu głębokiem 

                      Siedli napoju spożywać i jadła- 

                      Wieczernik szarym napełniał się mrokiem, 

                       Pół-jasność zmierzchu, mglista i wybladła   

                      …na ich twarzach łagodnie się kładła. 

                       I cisza była, a w tej ciszy głuchej 

                       Przez kratę okna powiew coraz rzadszy 

                      Gnał z pól zielonych wiośniane podmuchy. 

                       Pośród rybitwów tych ubogich siadłszy, 

                       Chleb w obie ręce wziął i kielich wina 

                       I zadumany w twarze uczniów patrzy. 

                       A w tych źrenicach Człowieczego Syna 

                      Mistycznych blasków grała jasność złota 

                      I myśl ogromna jakaś – i jedyna… 

                      Z ich oczu – serca patrzała prostota: 

                      Pierwsi pic mieli z Kielicha Miłości 

                      Pierwsi pożywać mieli Chleb Żywota 

                      Iż byli jako ptaki leśne: prości. 

 

Pieśń: ,,Wieczernik/ Ten, którego pocałuję w twarz ”  

 

Narrator I : Po spożyciu Ostatniej Wieczerzy Jezus udaje się wraz z uczniami do Ogrójca  



u stóp Góry  Oliwnej. Jest już ciemno. Gdy dochodzą do posiadłości o nazwie Getsemani, 

wybiera trzech uczniów tych samych, którzy byli świadkami Jego przemienienia na Górze 

Tabor – Piotra, Jakuba i Jana. Dramat wisi w powietrzu, a Jezus po ludzku zaczyna  

„ drżeć i trwożyć się ”. Pada na ziemię i modli się, aby ominęło Go najgorsze. Prosi Ojca, 

aby oddalił od Niego mękę i śmierć. Jednak zaraz potem godzi się na wolę Bożą. 

 

Czytanie Pisma świętego :   Łk 22, 39-46. 

 

Pieśń : „ Spójrz, tam w górze” 

 

Narrator II : Jeszcze niedawno Jezus był przyjmowany w Jerozolimie jak Król. A teraz 

wszystko się zmieniło. Judasz, jeden z Dwunastu zdradził Go i wydał Wysokiej Radzie. 

Ówczesny namiestnik rzymski Piłat osądził Jezusa jak złoczyńcę i skazał Go na śmierć. 

Żaden z apostołów nie odważył się wystąpić przed ludźmi w Jego obronie. Żołnierze 

biczowali Jezusa, koronowali cierniem, zarzucili na Niego płaszcz z purpury i wyśmiewali 

Go jako króla. I tak Jezus drzwi gał krzyż, idąc ulicami Jerozolimy. 

 

Czytanie Pisma świętego : Łk : 23, 26-32 

 

Recytacja   

                      Cierniami uwieńczona, głębokich pełna ran.  

                       Zbolałą i skrwawioną już głowę skłonił pan. 

                       O, głowo mego Boga pokłon oddaje Ci ! 

                       Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi ! 

                        Nim Cię o święta Głowo, na krzyżu skłonił Bóg 

                        Nim rzekł ostatnie słowo, że nie zwycięży wróg 

                        Katuszy poniósł wiele , okrutny znosił ból 

                       Na duszy i na ciele Wszechświata cierpiał Król. 

                        Sam swe wyciągnął ręce, na krzyżu je rozpiąć dał 

                       Jakby choć w srogiej męce, grzesznika objąć chciał. 

                        Na tych, co szydzą , spojrzenie słodkie śle, 

                        Przebacza, bo nie wiedzą , że przecież czynią źle. 

 Narrator I : Słyszysz ? Już przybili Go do krzyża. Jezus prosi, aby zostały im odpuszczone 

grzechy. Ileż było nienawiści, aby jeszcze urągać krwawiącemu na krzyżu. Ci którzy drwili  

z niemocy Skazańca , domagając się od Niego zejścia z krzyża , nie mieli pojęcia, że za Jego 

sprawą dokona się jeszcze większy cud, jakiego nie było w dziejach świata – 

Zmartwychwstanie . 

 

Pieśń : „ Hymn o krzyżu” 

 

Czytanie z Pisma świętego: Łk 23, 33-34. 44-46. 

 

Recytacja. 

                         Nie klnij , nie złorzecz nigdy nikomu 

                         I nie nos w sercu zła po kryjomu 

                         Kiedy Ci ciężko, wznieś oczy wzwyż, 

                         A tam zobaczysz Chrystusa Krzyż. 



                         Jego skrwawione, przebite ręce  

                         I to konanie w straszliwej męce. 

                        Jezus wziął wszystkie winy na Siebie, 

                        Abyśmy mogli zamieszkać w niebie.  

                        A przez zawiść i złości swoje 

                        Zamykasz niebios jasne podwoje. 

                        Spójrz ! Jakie smutne Jezusa oczy, 

                        Po świętym Licu kropla krwi toczy… 

                        Czy dla tej wielkiej Jezusa męki 

                        nie podasz bratu swojemu ręki ? 

                        Czy dla tej wielkiej Boga miłości 

                        Z serca swojego nie wyrwiesz złości ? 

 

Narrator II : Szlachetny Józef z Arymatei, poprosił Piłata o ciało Jezusa i pochował 

 je w swoim grobie , wykutym w skale. Uczniowie Jezusa po Jego procesie i śmierci byli 

zszokowani. Najszybciej otrząsnęły się kobiety, które zapomniały o tym, aby namaścić ciało. 

Pokonując strach, udały się do Jego grobu i zastały grób pusty oraz dwóch mężczyzn, którzy 

przypomnieli im zapowiedź Jezusa, że Zmartwychwstanie. 

 

Pieśń ; „ Mój Mistrzu”. 

 

Czytanie Pisma świętego: Łk 24, 1-8. 

 

Recytacja:  

                        Myślą, że już wszystko się skończyło. 

                        Klęczę przed Tobą jak przed bohaterem, który poległ w walce. 

                        Klęczę przed  Toba jak przed Mistrzem, który mnie uczył żyć. 

                        Nigdy się nie poddałeś, 

                        Nigdy nie dałeś się zastraszyć, 

                        Nigdy nie  uległeś, ale pozostałeś Sobą. 

                        Żyjesz we wszystkich, którzy postępują tak jak Ty. 

                        Którzy są odważni, 

                        Którzy mówią prawdę, 

                        Którzy bronią ludzi skrzywdzonych, 

                        Którzy pomagają potrzebującym. 

 

Pieśń : „Rysuję krzyż”.  

                        Chrystus nie ma rąk, 

                        Tylko naszymi rękami 

                        Może dzisiaj realizować 

                        Swoje dzieło. 

                        On nie ma także nóg 

                        Naszych nóg potrzebuje, 

                        By dziś mógł ludzi 

                        Wprowadzać na swoją drogę. 

                        Chrystus nie ma warg, 

                        Tylko naszymi ustami 



                        Może dziś ludziom  

                        Opowiadać o sobie. 

                     Chrystus wydaje się być bezradny, 

                     Tylko przy naszej pomocy 

                      Chce  ludzi zgromadzić  

                      Po swojej prawicy. 

                      Dziś my jesteśmy tą jedyną Biblią, 

                       Którą otoczenie 

                       Jest jeszcze zdolne czytać. 

                       Jesteśmy ostatnią Bożą  

                       Dobrą Nowiną – zapisaną 

                        naszych słowach i czynach.     

 

Pieśń : „ Ty Panie „ 

 

Życzenia wielkanocne.           

  

            

 

Bibliografia: 

Pismo święte Nowego Testamentu, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 1988 

https://www.apostol.pl/wideo 

https://niezbędnik.niedziela.pl/artykul/456/Cierniami- uwienczona 

https://poezja.org/wz/Rydel_Lucjan/23149/Pasieka 

Poezja autorów współczenych 

 

 

Przygotowała mgr Zuzanna Małek 
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