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TAJEMNICE BOLESNE
I. PROPOZYCJE DO AKTYWIZACJI
Materiały:
1 żółta okrągła chusta, 4 czarne chusty i 1 biała (prostokątne lub kwadratowe) oraz duża świeca i mała
świeczka. Hasło: Udajmy się w drogę z Panem Jezusem
Przebieg:
1. Rozkładamy żółtą chustę.
2. Na środku stawiamy zapaloną świecę. Zapraszamy dzieci do prezbiterium i razem z nimi staramy się
sformułować następujące wnioski:








Jezus jest światłem świata.
Jezus przynosi człowiekowi uzdrowienie.
Jezus przynosi człowiekowi królestwo niebieskie.
Jednak niektórzy ludzie wolą noc i ciemność zamiast światła.
W ich sercach panuje ciemność.
Chcą zabić Jezusa.
Jezus ma umrzeć.

3. Wokół żółtej chusty ze świecą z czarnych chust tworzymy krzyż, a następnie staramy się dojść do
następujących odpowiedzi:






Jezus niesie ciężki krzyż. Niesie na nim ludzkie zło.
Niesie wszystkie cierpienia ludzi.
Niesie cierpienia tego świata.
Jezus zostaje przybity do krzyża.
Umiera na krzyżu.

4. Gasimy dużą świecę. Zapalamy małą świeczkę i stawiamy obok krzyża, ukazując dzieciom, że: Pod
krzyżem stoi Maryja, Matka Jezusa. Nosiła Jezusa pod sercem. Ona Go urodziła. Z Jezusem uciekała
do Egiptu, by uchronić Go od śmierci. Maryja idzie teraz z Jezusem drogą krzyżową. Bierze swojego
Syna w ramiona. W Jej sercu jest ogromny ból. Przypominają Jej się słowa Symeona: „Twoją duszę
miecz przeniknie”. Maryja zawija ciało Jezusa w białą tkaninę. Jezus zostaje złożony do grobu.
5. Białą chustą nakrywamy żółtą chustę i wygaszoną świecę.
Znaczenie: Jezus zmartwychwstał i już Go nie ma w grobie. Pozostali tylko apostołowie wraz z Maryją.
Trwali na modlitwie i dzielili się chlebem. Po zesłaniu Ducha Świętego zaczęli iść i głosić.
6. Po chwili ciszy śpiewamy piosenkę: Dzielmy się wiarą jak chlebem.
7. Następnie modlimy się: Panie Jezu, rozbudź w nas ewangeliczne pragnienie dzielenia się skarbem
wiary ze wszystkimi, których stawiasz na naszej drodze. Daj naszym słowom entuzjazm, a czynom
szczerość, przez które staniemy się rybakami ludzi, idąc i nauczając Ewangelii. Amen.
8. Można poprosić dzieci, by chustami czy serwetami przyozdobiły pusty „grób”, tak by uzyskał znaki
życia.
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II. ROZWAŻANIA
Dzisiaj udamy się z Panem Jezusem w drogę. Będzie to Jego droga
krzyżowa. Przejdziemy razem z Nim przez wąskie ulice Jerozolimy,
mijając rzesze ludzi, z których większość przybyła tam na święto Paschy.
Naszej wędrówce z Jezusem będą towarzyszyć misjonarze, którzy
wieści o wydarzeniach na Golgocie niosą na cały świat.

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Panie Jezu, swoją drogę krzyżową rozpocząłeś od modlitwy. Każdego
poranka dzieci w Afryce zmierzają w stronę wschodzącego słońca, aby
siąść i rozpocząć rozmowę z Bogiem.
Mały misjonarzu, zapamiętaj słowa księdza Macieja pracującego w
Zambii: „Módl się za mnie, a ja za ciebie, abyśmy kiedyś byli razem w
niebie”.

2. Biczowanie Pana Jezusa
Panie Jezu, nie zdążyłeś jeszcze wziąć krzyża na swe ramiona, a już
zostałeś okaleczony. Na swojej drodze dorastania wiele dzieci z
Salwadoru w Ameryce Środkowej potyka się o lawinę przemocy, zanim
jeszcze staną się dorosłymi.
Mały misjonarzu, za księdzem Bogdanem pracującym w Wenezueli
powtarzaj słowa: „Daj mi cierpieć z cierpiącymi! Dla takiej misji warto żyć
i umierać”.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Panie Jezu, zostałeś szyderczo ukoronowany, bo Twoi oprawcy nie
wiedzieli, jak wielkie jest Twoje królestwo. Teraz okrutnie ubiczowany
idziesz z krzyżem i w cierniowej koronie na głowie.
Mały misjonarzu, zacznij od słów księdza Michała pracującego w Papui
Nowej Gwinei: „Czasami wiatr wieje w oczy, a mimo to idziemy do
przodu”.
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4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
Panie Jezu, po Twoich śladach szła Weronika, by w pewnej chwili otrzeć
Ci pokrwawioną twarz. Ta jej misyjna iskra czynienia dobra trwa nadal.
Mały misjonarzu, zapisz sobie słowa młodego człowieka z Bangladeszu,
które wypowiedział do misjonarki: „Wiesz, siostro, w moim kraju niektórzy
mówią, że katolicy to źli ludzie, a przecież ci, którzy nam pomagają, to
właśnie katolicy”.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Panie Jezu, Ty umierasz na krzyżu, ale apostołowie kontynuują Twoją
drogę, a idąc rozpalają wiarę w sercach innych narodów.
Mały misjonarzu, uwierz w zasadę, którą wyznaje ksiądz Bernard z
Kaszub: „Kto chce innych rozpalać, sam musi płonąć”. Pan Jezus
wiedział, że przyprowadzanie ludzi do Boga może się odbywać tylko w
drodze: Idąc nauczajcie. Stąd też tak pilna i potrzebna jest działalność
misjonarzy pośród ludów, aby dawać świadectwo przyjaźni z Jezusem.
Opracowanie: dk. Andrzej Patrzykąt, diecezja pelplińska
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