,,Idźmy naprzód z nadzieją!” – XVII Dzień Papieski -Scenariusz
Piosenka ,,Nie lękajcie się"

Narrator I: Dziś obchodzimy XVII Dzień Papieski. Tegoroczne hasło: „Idźmy
naprzód z nadzieją” – zaczerpnięte z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo
millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000 – jest
zaproszeniem do tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania
Papieża-Polaka. Wypowiadając te słowa, św. Jan Paweł II chce nas czynić
świadkami nadziei. W tym liście Jan Paweł II, kreśląc plan życia i działania Kościoła
dla zbawienia świata i człowieka, zawarł przepiękne słowa o nadziei – że w
świecie zjednoczonym z Chrystusem Kościół potrafi pełnić misję, a tą nadzieją
jest m.in. młodzież. Papież widział tę nadzieję w jedności. Dzisiaj tej nadziei w
świecie, w Europie, w Kościele, w Polsce wszystkim nam jeszcze bardziej
potrzeba niż wtedy, gdy św. Jan Paweł II wypowiadał te słowa.

Slajd 1 Jan Paweł- ,,Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei” fr. homilii wygłoszonej do
młodzieży na Westerplatte w roku 1987r
Zob. link https://www.youtube.com/watch?v=oc5pLzQ-RJA

Narrator II: Nie ma jednego klucza do tajemnicy Jana Pawła II, ale bez wątpienia
jednym z najważniejszych jest nadzieja. . George Weigel nie przypadkiem
zatytułował swoją biografię Jana Pawła II „Świadek nadziei”. Tak sam papież
przedstawił siebie, występując na forum ONZ w 1995 r.: „Staję przed wami jako
świadek: świadek godności człowieka, świadek nadziei, świadek pewności, że los
każdego narodu spoczywa w dłoniach miłosiernej Opatrzności”.

Slajd 2 Jan Paweł -II czeka Was droga
,,Czeka Was droga”- Słowa Jana Pawła II do ludzi młodych wygłoszone w Castelgandolfo dnia
12.08.1979r.
Zob. link https://www.youtube.com/watch?v=-ztuDN3baUg
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Narrator I: „Przekroczyć próg nadziei” – to tytuł książki Jana Pawła II.
Nieprzypadkowo. Nadzieja kojarzy się z wędrowaniem do celu, jak Abraham do
Ziemi Obiecanej. Jan Paweł II był pielgrzymem na niespotykaną skalę. Odwiedził
129 krajów podczas 104 podróży, pokonując 1 247 613 kilometrów, co
odpowiada ponad 30 okrążeniom Ziemi. W samych Włoszech odbył 146 wizyt.
Odwiedził też wszystkie, prócz 16, z 336 rzymskich parafii. „Ziemią Obiecaną”
papieża był człowiek. Szedł na jego spotkanie, aby go zapraszać do wspólnej
wędrówki w stronę Boga, w stronę lepszego życia, w stronę nieba. Papież
przełomu wieków dotarł do tysięcy milionów wiernych ze słowem Bożym,
pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy duchowej
ludziom wszystkich ras, wyznań, albowiem wszyscy są braćmi Bożymi.
Zmartwionych pocieszał, błądzącym pokazywał drogę, wątpiących wspierał radą.

1. Piosenka: ,, List do Boga."

Narrator II: Nadziei papieża nie można nazwać optymizmem. Bo optymizm lub
pesymizm kojarzy się raczej z cechą charakteru lub nastrojem chwili. Jan Paweł
II widział rzeczy takimi, jakie są w świetle wiary. Dlatego dostrzegał wyraźnie i
nazywał po imieniu to wszystko, co jest tanią podróbką nadziei. Zło buduje iluzje
łatwego szczęścia i szybkiego sukcesu. Nadzieja nie polega na przymykaniu oczu
na zło. Nie jest naiwnym przekonaniem, że przyszłość na pewno będzie lepsza.
Na czym opieram swoją nadzieję, komu ufam? Sobie, wiedzy, postępowi,
pieniądzom, ubezpieczeniu? Ile w tym naiwności, a ile widzenia rzeczy takimi,
jakie są? Są w życiu takie momenty, kiedy mamy ochotę zostawić cały świat za
sobą, zaszyć się w jakimś spokojnym miejscu, by nie musieć, choć przez chwilę,
walczyć z codziennymi problemami. Jak mamy postąpić, gdy wydaje się nam, że
cały świat sprzysiągł się przeciwko nam? Gdzie szukać pomocy, kiedy już
zwyczajnie nie mamy sił?

Piosenka: ,,Tylko mnie poprowadź, Panie mój”

Narrator I: Nadzieja to plan. Ufam Bogu, ale zarazem biorę się za bary ze swoim
życiem, z problemami. Nie poddaję się negatywnym emocjom, zwłaszcza
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rozpaczy. Pytam, co mogę zrobić w danej sytuacji dziś. Nadzieja pomaga
pokonywać lęk. Pomaga żyć pełniej, aż w wieczność. Nadzieja w obliczu zła,
choroby, przemijania, śmierci? Podpowiedzi papieża: „Wierzący wie, że
obecności zła towarzyszy obecność dobra, łaski. Nie ma zła, z którego Bóg nie
mógłby wyprowadzić większego dobra. Męka Chrystusa na krzyżu nadała
cierpieniu sens zupełnie nowy. Jego cierpienie pochłania zło ogniem miłości i
wyprowadza nawet z grzechu wielorakie owoce dobra. W miłości, która ma swe
źródło w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata”. Jest w tej miłości
nadzieja na moją przyszłość. Warto jej zaufać tak, jak Karol Wojtyła.

Piosenka: ,,Zaufaj Panu już dziś"

Narrator II: Nadzieja jest zawsze spodziewaniem się dobra. My, chrześcijanie
opieramy ją na wierności Boga, na Jego nieodwołalnej miłości miłosiernej, jaką
nieustannie okazuje każdemu nas. Jest ona niemal na wyciągnięcie ręki. Jeśli
pozwolimy Bogu działać w nas samych, wówczas objawi On swą moc, która
będzie widoczna w życiu indywidualnym, rodzinnym, społecznym, politycznym,
narodowym i międzynarodowym. Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje
nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest
nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: »Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj!« (Rz 12,21). Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei.
Nadzieję, która jest mocą człowieka, która czyni go mocnym również wśród
cierpień i doświadczeń. Wśród przeciwieństw” (Apel Jasnogórski, 12.06.1987).
Slajd1 Jan Paweł-Nie bój się wypłyń na głębię
,,Wypłyń Na Głębię”- słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Lednicy w roku 2000
Zob. link https://www.youtube.com/watch?v=sJpTcUqYTQM

Piosenka: ,,Nie lękajcie się"

Narrator I: Aby obecne tysiąclecie stojące mogło być świadkiem nowego
rozkwitu ludzkiego ducha, wspomaganego przez autentyczną kulturę wolności,
ludzkość musi się nauczyć przezwyciężać lęk. Musimy przestać się bać,
odzyskując ducha nadziei i ufności. Nadzieja nie jest próżnym optymizmem,
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podyktowanym przez naiwne przekonanie, że przyszłość będzie na pewno lepsza
niż przeszłość. Nadzieja i ufność są przesłanką odpowiedzialnego działania, a siłę
czerpią z ukrytego sanktuarium sumienia, w którym »człowiek przebywa sam z
Bogiem« i dzięki temu może doświadczać, że nie jest samotny wobec zagadek
istnienia, gdyż towarzyszy mu miłość Stwórcy! (…) Jako chrześcijanin muszę też
dać świadectwo, że fundamentem mojej nadziei jest Jezus Chrystus” (ONZ1995).

,, Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei” - fragment Homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II
do młodzieży na Westerplatte.
Zob. link. https://www.youtube.com/watch?v=oc5pLzQ-RJA

Narrator I: Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie
trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by
materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są
duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w
Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego” (Orędzie
wielkanocne 2005, ostatnie).

Narrator I I: Modlitwa o nadzieję

Piosenka: ,,Podnieś mnie Jezus"

Narrator II: odczytuje słowa modlitwy : Sługo Boży Janie Pawle Wielki!
Potrzebujemy nadziei jak tlenu. Dusimy się w świecie małych ambicji, pychy,
naiwnej wiary w postęp. W obliczu zła nieraz dopada nas rozpacz. Twoja biała
sutanna, uśmiech, otwarte ramiona i mądre słowa były dla nas źródłem nadziei.
Prosimy, wspieraj nas w wędrówce przez doliny śmierci. Pomóż zaufać nadziei
płynącej z krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Prowadź nas przed Święte
Drzwi, za którymi czeka nas niebo.

Piosenka: ,,Jezus siłą mą"
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