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Schola: Oto jest dzień, który dał nam Pan
(Wchodzi grupa dzieci i staje z boku ołtarza).
Papieskie Dzieła Misyjne

73

Dziecko 1:
W srogich mękach cierpienia
umarł Pan Jezus na krzyżu,
by swoją męką i śmiercią
niebo grzesznikom przybliżyć.
Dziecko 2 (wskazuje na grób):
Umarł. Tam w twardej skale
grób Mu przygotowali.
Tam ciało Jego najświętsze
złożyli i straż trzymali.
Dziecko 3:
Grób zamknięty. Cisza wkoło.
Żołnierze stoją na straży,
ażeby ciała Chrystusa
nikt zabrać się nie ważył.
Dziecko 4 (głośno):
Na nic pieczęcie i straże!
Blask dziwny od grobu bije.
Wieść radosna płynie do ludzi:
Jezus zmartwychwstał i żyje!
Schola: Zmartwychwstał Pan
(W tym czasie aniołowie siadają z boku grobu).
Narrator:
Po upływie szabatu, kiedy słońce ledwie wzeszło, niewiasty przyszły do
grobu, by namaścić ciało Pana.
(Wchodzą trzy dziewczynki ubrane na czarno, w rękach trzymają olejki).
Maria Magdalena:
Kto nam odsunie kamień sprzed grobu? Jest przecież bardzo ciężki...
Maria Kleofasowa (z nadzieją):
Chyba straże nie zabronią nam namaścić ciała Jezusa?
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Salome:
Wiedzą przecież, że nie mogłyśmy uczynić tego wcześniej, bo był dzień
szabatu. Musimy to dziś zrobić, jeśli tylko ktoś nam odsunie kamień.
Niewiasty (podchodzą do pustego grobu i przerażone wołają):
Och, kamień odsunięty! Pana nie ma! Chusty leżą zwinięte. Ktoś zabrał
Jego ciało.
(Przeglądają chusty, Maria Magdalena płacze).
Anioł 1:
Niewiasty, czemu płaczecie?
(Przestraszone kobiety pochylają głowy ku ziemi, a potem powoli podnoszą je w górę i wpatrują się w twarz anioła).
Anioł 2:
Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj. Zmartwychwstał! Przypomnijcie sobie, jak mówił w Galilei: Syn Człowieczy musi być
wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Miejsce, gdzie Go złożono, jest puste. Idźcie i powiedzcie Jego
uczniom: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.
(Kobiety ze zdziwieniem odchodzą parę kroków. Przed nimi pojawia się
Piotr i Jan).
Niewiasty:
Chrystus zmartwychwstał!
Piotr i Jan (patrzą na grób):
Zaiste – zmartwychwstał!
Aniołowie:
Chrystus zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja!
Dzieci:
Chrystus zmartwychwstał i żyje! Alleluja!
Dziecko 1 (radośnie):
Rozkołysały się dziś dzwony na kościelnej wieży,
kto żyw tylko, kto może w progi świątyń bieży.
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Dziecko 2:
Dzisiaj radosny okrzyk z piersi każdego bije:
weselmy się! Alleluja! Jezus zmartwychwstał i żyje!
Schola: Wesoły nam dziś dzień nastał
Narrator:
Chrystus zmartwychwstał i żyje! Głośmy to całemu światu. Głośmy
tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że przez swą śmierć otworzył nam bramy
niebios. Głośmy to milionom ludzi, którzy pomimo tego, że wkroczyliśmy już w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, nie słyszeli jeszcze o Chrystusie. Oni także powinni dowiedzieć się, że Bóg ich kocha i pragnie, by
byli zbawieni. Pomóżmy im!
Dziecko 4:
By Chrystus Pan był znany,
przyczynić chcą się do tego
również i dzieci z grupy
Dzieła Misyjnego.
O dzieciach w krajach misyjnych
na różnych kontynentach,
a także o misjonarzach
chcemy w modlitwie pamiętać.
Życzymy Ci, Panie Jezu,
chwalebnie zmartwychwstały,
aby Cię wszystkie dzieci
na całym świecie poznały!
A wszystkim parafianom,
rodzicom i kapłanom
życzymy z serca całego
serdecznej i wielkiej radości
od Pana Zmartwychwstałego.
Schola: Otrzyjcie już łzy, płaczący
S. Izabela Rudnicka OP
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