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SCENARIUSZ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

DLA UCZNIÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 1 
W GDYNII - OBŁUŻU 

    

DATA, MIEJSCE I CZAS TRWANIA: 

24.03.2009 – 25.03.2009 r., SOSW NR 1, godz. 9.00 – 12.30,  

26.03.2009 r. - kościół św. Andrzeja Boboli, Gdynia – Obłuże, godz. 12.30 – 14.30 

 

OSOBY PROWADZĄCE  

Ks. Rafał Dettlaff 

 

CELE 
- wdrożenie do bardziej świadomego przeżywania Eucharystii 

- przybliżenie znaczenia sakramentu bierzmowania w życiu chrześcijanina 

- uświadomienie zagrożeń, jakie niesie grzech 

- przygotowanie do dobrego odbycia spowiedzi 

- uświadomienie znaczenia męki i śmierci krzyżowej Pana Jezusa  

- przystąpienie do sakramentu pokuty, bierzmowania i Eucharystii 

 
CELE OPERACYJNE 

Uczeń: 
- przeżywa sakramenty święte jako czas spotkania z Bogiem 

- potrafi nazwać przedmioty i paramenty liturgiczne używane w czasie Mszy św. 

- wie, że sakramenty przyjmuje się z czystym sercem, bez grzechów 

- zna wybrane pieśni o Duchu Świętym, o tematyce wielkopostne i eucharystyczne 

- potrafi odróżnić dobre uczynki od grzechów 

- rozumie, że Chrystus umarł na krzyżu za grzechy, jakie popełniają ludzie 

- współpracuje w grupie 
 

METODY PRACY:  

• słowno – oglądowa 

• praktyczna 

• aktywizująca 

 

FORMY PRACY: 

• zbiorowa 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: papier wielowarstwowy, plakaty, zielone i fioletowe balony, 
sznurki, żółte wstążki, cukierki, szyszki, worki z grubego płótna, pogniecione kule z papieru, 
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taczka, kartony, płomienie z czerwonego papieru, kościół z papieru z otwieranymi witrażami, 
konfesjonał, stuła, ornat, komża, alba, naczynia liturgiczne, dzwonki i gong, prześcieradła, 
śpiewnik, suche gałęzie, żywy kwiat, winogrona, napoje z winogron, chleby, niszczarka do 
papieru, wentylator, świeca, koperty, obrazki: z dobrymi uczynkami, ze złymi uczynkami, z darami 
Ducha Świętego, kolorowe kartki, brystol, świeca, dary ołtarza, magnetofon, płyta z piosenkami, 
symbole Męki Pańskiej: belka, korona cierniowa, gwoździe, młotek, bicz, prezentacje 
multimedialne, klej, tablica korkowa, kartki z zadaniami, kolorowe farby plakatowe, talerzyk, 
krzyże i pamiątki dla bierzmowanych, karty bierzmowania, ceremoniał Mszy św.  

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

wtorek, 24.03.2009 r., 

DZIEŃ SAKRAMENTU EUCHARYSTII i BIERZMOWANIA 

 

1. Wstęp – wspólny śpiew: pieśni przygotowujące do Eucharystii z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania (Załącznik nr 1).  

 

Po śpiewie następuje przerwa. 

 

2. Powitanie. Wyjaśnienie czym są rekolekcje i do jakich wydarzeń przygotowują. 
Wprowadzenie do sakramentów św.: wycięty w  brystolu zarys kościoła z otwieranymi 
witrażami. Uczniowie po kolei otwierają kolejne okna odkrywając 7 sakramentów 
świętych. Przedstawienie tematu rekolekcji: ponieważ uczniowie Ośrodka przystąpią na 
zakończenie rekolekcji do 3 sakramentów świętych: Eucharystii, Bierzmowania i Pokuty, 
to w kolejnych dniach zajmiemy się ich omówieniem. 

 

Część I – SAKRAMENT EUCHARYSTII 

 

3. Ostatnia Wieczerza – pierwsza Msza Święta.  

Prezentacja multimedialna – omówienie malowidła Leonarda da Vinci „Ostatnia 
Wieczerza”. Wyjaśnienie co oznacza słowo wieczerza i dlaczego obraz nosi tytuł „Ostatnia 
Wieczerza”.  

12 uczniów losuje kartki z imionami 12 Apostołów i Pana Jezusa. Zasiadają za 
przygotowanym stołem podobnie jak na malowidle Leonarda da Vinci. Na stole leżą 
bochenki chleba, winogrona oraz sok z winogron. Rekolekcjonista opowiada historię 
spotkania Jezusa z Apostołami w Wieczerniku. „Jezus” łamie chleb i podaje uczniom, 
później nalewa sok z winogron. Biorący udział w rekolekcjach powtarzają słowa Jezusa 
„BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCU, TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, 
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE” oraz „BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY, 
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO 
PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE PRZELANA NA 
ODPUSZCZENIE GRZECHÓW. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ”.  

Pan Jezus chciał, by to co się wydarzyło w Wieczerniku Apostołowie CZYNILI NA JEGO 
PAMIĄTJKĘ, czyli powtarzali. Do dziś to wydarzenie codziennie się powtarza 
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i nazywamy je Mszą Świętą, albo inaczej EUCHARYSTIĄ. Można więc powiedzieć, że 
Ostatnia Wieczerza była pierwszą Mszą Świętą.   

Uczniowie wracają na miejsca. 

 

4. Obowiązek udziału w Eucharystii. 

Przypomnienie III Przykazania Bożego „Pamiętaj abyś dzień święty święcił” i wyjaśnienie 
na czym ma polegać aktywny udział w Mszy św. Przypomnienie, że do Komunii 
przystępujemy tylko z sercem czystym, bez grzechów.  

  

5. Kościół – miejsce sprawowania Eucharystii. 

Prezentacja multimedialna: jak wygląda mój kościół, ważne miejsca w kościele. 
Rekolekcjonista objaśnia nazwy przedstawionych na ilustracjach części i element 
wyposażenia kościoła. 

 

6. Naczynia i paramenty liturgiczne. 

Przedstawienie naczyń i paramentów używanych w czasie sprawowania Eucharystii 
(kielich, patena, korporał, palka, ampułki, dzwonki, gong).  

Dwie klasy biorą udział w konkursie: metodą origami wykonują z kółek - jedna grupa 
monstrancje, a druga kielich. Uczniowie klas młodszych z pomocą wychowawców sklejają 
kielichy z wielowarstwowego papieru. Prace zostają umieszczone na tablicy korkowej. 

 

7. Szaty liturgiczne. 

Pokaz i omówienie strojów używanych w liturgii oraz tego, kto jakie szaty ubiera. 
Wyznaczeni uczniowie ubierają stój ministranta. Biorący udział w rekolekcjach powtarzają 
nazwy strojów oglądając je na prezentacji multimedialnej.  

Wszyscy uczestnicy rekolekcji przygotowują ornat, jaki będzie używany do sprawowania 
Mszy św. szkolnej. Na białym płótnie ornatu odbijają kształty dłoni umoczone wcześniej 
w kolorowych farbach. 

 

Następuje przerwa. 

 

8. Emblematy Eucharystyczne. 

Rekolekcjonista wywołuje chętnych do kolejnego zadania: na sali w kształcie  kiści 
winogron umieszczono nadmuchane balony, a w nich elementy składające się na emblemat 
eucharystyczny. Kolejni uczniowie przebijają balony i po wypadnięciu fragmentów 
układanki przyklejają je na plakacie według podanego wzoru. W ten sposób po przebiciu 
wszystkich balonów powstaje symbol Mszy św. Rekolekcjonista pokazuje inne, 
przykładowe znaki eucharystyczne.  

 

9. Zakończeniem pierwszego dnia rekolekcji jest wspólna modlitwa – pieśń „Duchu Święty 
przyjdź!”, „Rysuję krzyż”. Zadanie do domu: zastanowić się nad własnymi grzechami, by 
w kolejnym dniu móc przystąpić do spowiedzi św. 
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środa, 25.03.2009 r., 

DZIEŃ SAKRAMENTU POKUTY, BIERZMOWANIA i DROGA KRZYŻOWA 

 

1. Wstęp – wspólny śpiew: pieśni przygotowujące do Eucharystii z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania (Załącznik nr 1). 

 

Po śpiewie następuje przerwa. 

 

2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniego dnia: o EUCHARYSTII. 

Wybrani uczniowie podchodzą do drugiej kiści winogron przygotowanej z balonów 
i kolejno je przebijają. Z przebitych balonów wypadają kartki z zadaniami. Należy 
odpowiedzieć na zadane pytania lub nazwać przedstawioną na obrazku postać albo rzecz. 

 

Część II – SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

 

3. Przebieg uroczystości sakramentu bierzmowania. 

Prezentacja multimedialna w czasie której katecheta pokazuje zdjęcia Mszy św. 
z udzieleniem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i objaśnia kolejne jej etapy. 

 

4. Kim jest Duch Święty, który przychodzi do nas w sakramencie bierzmowania? 

Zapalenie świecy – wyjaśnienie dlaczego Duch Święty podobny jest do ognia. Włączenie 
wentylatora – wyjaśnienie dlaczego Duch Święty jest jak wiatr.  

 

5. Dary Ducha Świętego.  

Ukazanie uczniom, że wszystko dobro, które nas otacza i jakie jest w nas pochodzi od 
Ducha Świętego, że Trzecia Osoba Boska jest jak słońce które daje ciepło, pozwala, by 
rozwijało się życie i rozświetla nasze drogi. Zadanie dla uczniów: podchodzą do słońca 
zawieszonego na sali i pociągają za promyki. Na żółtych tasiemkach symbolizujących 
promienie słońca zawieszono ogniki Ducha Świętego, a na ich odwrocie obrazki 
przedstawiające dary i owoce Ducha Świętego. Uczniowie odgadują co przedstawiają 
rysunki i z pomocą rekolekcjonisty próbują odegrać wybrane scenki obrazujące 
zamieszczone na ognikach ilustracje. 

 

Następuje przerwa. 

 

Część II – SAKRAMENT POKUTY 

 

6. Na salę wchodzi anioł i diabeł, którzy przynoszą koperty z dobrymi i złymi uczynkami. 
Oddają je rekolekcjoniście, a on tłumaczy, że anioł i diabeł zawsze są obok człowieka 
i namawiają go: anioł do pełnienia dobrych czynów, a diabeł do zła. Od nas zależy jakiego 
głosu posłuchamy. Rekolekcjonista odbiera koperty i miesza je w worku.  
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7. Rachunek sumienia i nauka na temat spowiedzi. 

Wywołane do udziału w tej części rekolekcji osoby losowo wyjmują z worka koperty. 
Każdą kopertę zadrukowano obrazkiem ilustrującym grzech lub dobry uczynek. Uczeń, 
który wyciągnął kopertę, z pomocą rekolekcjonisty nazywa sytuację z ilustracji i mówi czy 
jest ona dobra, czy zła. Następnie z koperty wyciąga się kartkę. Kartka z diabełkiem 
oznacza, że ilustracja przedstawia grzech, a z nadrukowanym aniołkiem pokazuje, że jest to 
dobro. Koperta z grzechem wędruje do niszczarki papieru, a inne zostają umieszczone na 
tablicy korkowej. Analogicznie postępuje kolejna wywołana osoba. 

Niszczarka znajduje się na krześle przy konfesjonale.  

Na zakończenie „dynamiki” rekolekcjonista każe zastanowić się, czy któreś z grzechów nie 
były naszymi słabościami. Wyjaśnia też czym jest konfesjonał: to miejsce w którym Pan 
Bóg niszczy nasze grzechy w drobne kawałki.  

Następnie rekolekcjonista tłumaczy czym różni się człowiek grzeszny od tego, który żyje 
w stanie łaski: człowiek bez grzechu jest radosny i uśmiechnięty, cieszy się że w jego sercu 
króluje Pan Bóg; człowiek grzeszny jest pełen smutku i zachowuje się jakby na swoich 
ramionach dźwigał ciężki worek napełniony kamieniami (w tym miejscu rekolekcjonista 
bierze do rąk worek i dźwiga go ostatecznie zostawiając w konfesjonale). 

Na stole zostają umieszczone dwa kartony, jeden mały, szary niepozorny, drugi duży, 
zawinięty w kolorowy papier. W małym kartonie umieszczono cukierki, w dużym – 
szyszki. Kartony są zamknięte i nie widać ich zawartości. Rekolekcjonista wyjaśnia, że 
anioł i diabeł którzy odwiedzili nas na początku  zostawili nam jeszcze dwa prezenty. 
Zadaniem uczniów jest odgadnąć, który prezent od kogo pochodzi. (Skojarzenie powinno 
być takie, że ładny i duży od anioła a mały i szary od diabła). Prowadzący rekolekcje 
otwiera kartony, pokazuje ich zawartość i wyjaśnia, że jest odwrotnie. Duży karton to 
prezent od diabła, a mały – od anioła. Podobnie bywa z naszymi pokusami. Diabeł często 
nas oszukuje i zachęca nas do wybierania tego co wydaje się być piękne, kolorowe, łatwe, 
miłe i przyjemne. Tymczasem często się okazuje że tak naprawdę rzeczy, do jakich zachęca 
nas diabeł nie mają żadnej wartości i nas rozczarowują. Rzeczy wartościowe najczęściej nie 
rzucają się w oczy i nie wydają się piękne, ale dopiero jak potrafimy wybierać to, co trudne, 
mozolne, wymagające wysiłku i pracy, odkrywamy piękny skarb. 

Człowiek, który wybiera zło, oddala się od Pana Jezusa. W jego sercu i duszy, jak choroba 
zagnieżdżają się grzechy. Wnętrze takiego człowieka staje się brzydkie i karłowate (tutaj 
rekolekcjonista pokazuje uczniom suche gałęzie ilustrujące grzeszną duszę). Natomiast 
serce człowieka, który stara się unikać grzechów i czynić dobro jest jak żywa, piękna 
roślina, która wzrasta i daje smaczne owoce (prowadzący rekolekcje pokazuje uczniom 
dorodną roślinę, którą wybrani uczestnicy rekolekcji dekorują cukierkami z małego 
kartonu).  

Rekolekcjonista rozdaje uczniom szyszki z dużego kartonu. Każdy trzymając w ręku swoją 
szyszkę ma pomyśleć o swoich grzechach. Zamyka oczy i przeprasza Pana Jezusa za 
popełnione zło powtarzając za prowadzącym: PRZEPRASZAM CIĘ, PANIE JEZU ZA 
KAŻDY MÓJ GRZECH, ZA TO ŻE NIE ZAWSZE BYŁEM DOBRY I ZASMUCAŁEM 
CIEBIE I LUDZI.  

 

Następuje przerwa. 

 

8. Droga krzyżowa. 

Po przerwie uczniowie gromadzą się na sali, by wziąć udział w nabożeństwie drogi 
krzyżowej. Każdy chce pomóc Jezusowi w dźwiganiu krzyża i dlatego trzyma w ręku 
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swoją szyszkę – symbol grzechu. Rekolekcjonista pokazuje uczniom symbole Męki 
Pańskiej: belkę, koronę cierniową, gwóźdź, młotek, bicz i wyjaśnia czemu te narzędzia 
służyły. Następnie z pomocą prezentacji multimedialnej rozważa kolejne stacje drogi 
krzyżowej ukazując jaki był sens męki Pana Jezusa. 

Na zakończenie nabożeństwa uczniowie przynoszą swoje szyszki i wrzucają je do taczki. 
Do szyszek dorzuca się zawartość worka jaki stoi przy konfesjonale (zgniecione papiery). 
Teraz wszystkie te szyszki, które są znakiem naszych grzechów razem z papierami zostaną 
spalone, bo to Pan Jezus zniszczył je przez swoją śmierć na drzewie krzyża. Uczniowie 
z opiekunami wychodzą poza budynek szkoły gdzie grzechy zostają podpalone. 

 

9. W tym miejscu następuje przerwa, podczas której na zakończenie rekolekcji ich uczestnicy 
przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. 

 

czwartek, 26.03.2009 r., 

UROCZYSTA EUCHARYSTIA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

  

1. Pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św. uczniowie  gromadzą się w kościele pw. św. 
Andrzeja Boboli w Gdyni – Obłożu. Kandydaci do bierzmowania wraz z świadkami siadają 
na przygotowanych miejscach i otrzymują „kartę bierzmowania” oraz krzyże. Uczniowie, 
którzy nie przystąpili do sakramentu pokuty mają okazję się wyspowiadać. 

2. O godz. 13.00 - rozpoczęcie uroczystości – wyjście z zakrystii. Pieśń na wejście „Oto jest 

dzień”. 

3. Powitanie Księdza Arcybiskupa przez Dyrekcję Ośrodka i Księdza Proboszcza. 

4. Poświęcenie krzyży - pieśń: „Króluj nam Chryste”. 

5. Rozpoczęcie Mszy św. , Akt pokuty - spowiedź powszechna. 

6. I Czytanie – nauczyciel. 

7. Psalm – Barbara Milewska 

8. II Czytanie – rodzic. 

9. „Chwała Tobie…”  - Barbara Milewska 

10. Ewangelia – Ks. Rafał. 

11. Przedstawienie kandydatów - Ks. Proboszcz. 

12. Homilia - Ksiądz Arcybiskup.  

13. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

14. Śpiew pieśni do Ducha Świętego: „Duchu Święty przyjdź”. 

15. Wezwanie Księdza Arcybiskupa do modlitwy i modlitwa z wyciagnięciem rąk. 

16. Namaszczenie Krzyżmem Świętym.  

17. W trakcie namaszczenia pieśni: „Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę” (Sylwia Romanowska), 
„Dotknął mnie dziś Pan” . 

18. Modlitwa Powszechna – nauczyciel. 

19. Procesja z darami ofiarnymi – młodzież wraz z rodzicami. 

20. Przygotowanie darów na ołtarzu - pieśń: „Ta Krew…”. 
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21. Śpiew: „Święty, Święty, Święty”. 

22. II Modlitwa eucharystyczna. 

23. Śpiew: „Baranku Boży”. 

24. Komunia święta. Śpiew pieśni: „Radość tchnij w serce me”, „Ty wyzwoliłeś nas Panie”, „Jezus 
daje nam zbawienie”. 

25. Podziękowanie: Rodzice (p. Liszewska), Ks. Proboszcz.  

26. Uroczyste błogosławieństwo i wyjście do zakrystii - śpiew: „Rysuję krzyż z kropelką krwi”. 

27. Po Mszy świętej młodzież, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania otrzymuje pamiątki. 

28. Powrót do szkoły. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Śpiewnik 

 

Oto jest dzień, oto jest dzień 
Który dał nam Pan, który dał nam Pan, 
Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim. 
Oto jest dzień, który dał nam Pan, 
weselmy się i radujmy się nim. 
Oto jest dzień, oto jest dzień 
Który dał nam Pan. 

  
 
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie! 
To nasze rycerskie hasło. 
Ono nas zawsze prowadzić będzie 
i świecić jak słońce jasno. 
Ono nas zawsze prowadzić będzie  
i świecić jak słońce jasno. 
 Naprzód przebojem młodzi rycerze 
 do walki z grzechem swej duszy. 
 Wodzem nam Jezus w hostii ukryty. 

Z nim w bój nasz zastęp wyruszy. 
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty. 
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy. 

  
 
Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty 
przyjdź! 
Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź! 
Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości, 
niech  miłość zagości w nas! 
Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości, 
niech  miłość zagości w nas! 

  
 
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, 
o to dziś błagam Cię. 
Przyjdź w swojej mocy i sile, 
radością napełnij mnie. 

 
2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, 
przyjdź jak ślepemu wzrok. 
Przyjdź jako moc w mej słabości. 
Weź wszystko, co moje jest. 
 
3. Przyjdź jako źródło pustyni, 
z mocą swą do naszych dusz. 
O niech Twa moc uzdrowienia 
dotknie, uleczy mnie już.  
 
Dotknął mnie dziś Pan  
i radość ogromną w sercu mam. 
Z tej radości chcę  
śpiewać i klaskać w dłonie swe. 
Więc wszyscy razem chwalmy go,  
za to że trzyma nas ręką swą. 
Więc wszyscy razem chwalmy go,  
za to że trzyma nas ręką swą. 
 
 
Ta Krew z grzechu obmywa nas,  
Ta krew czyni nas bielszym od śniegu, 
Ta Krew z grzechu obmywa nas, 
To jest Baranka święta Krew. 

  
 
1. Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił, 
radość tchnij, proszę, w serce me.  
Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił, 
bym Cię zawsze chwalił Panie mój. 
 

Ref. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj 
Hosanna, 
śpiewaj Panu, który Królem jest. 
Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, 
śpiewaj Panu cały dzień. 
 



 8

2. Wiarę tchnij w serce me bym się modlił, 
wiarę tchnij, proszę, w serce me.  
Wiarę tchnij w serce me bym się modlił, 
bym modlitwą także chwalił Cię. 
 

Ref. Śpiewaj Hosanna… 
 
3. Miłość tchnij w serce me, abym służył, 
miłość tchnij, proszę, w serce me.  
Miłość tchnij w serce me, abym służył, 
bym swą służbą także chwalił Cię. 

 
Ref. Śpiewaj Hosanna… 

 
1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie 
Z kajdan i samych siebie,  
A Chrystus stając się bratem  
Nauczył nas wołać do Ciebie:  
 

Ref.: Abba Ojcze, Abba Ojcze,  
Abba, Abba Ojcze, Abba Ojcze! 

 
  
2. Bo Kościół jak drzewo życia,  
W wieczności zapuszcza korzenie,  
Przenika nasza codzienność  
I pokazuje nam Ciebie.  
 

Ref.: Abba Ojcze, Abba Ojcze,  
Abba, Abba Ojcze, Abba Ojcze! 
 

3. Bóg hojnym dawcą jest życia,  
On wyswobodził nas ze śmierci  
I przygarniając do Siebie,  
Uczynił swoimi dziećmi.  
 

Ref.: Abba Ojcze, Abba Ojcze,  
Abba, Abba Ojcze, Abba Ojcze! 

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,  
Jesteśmy jedna rodziną,  
Tej prawdy nic już nie zaćmi,  
I teraz jest jej godzina. 
 
 

1. Jezus daje nam zbawienie, 
Jezus daje pokój nam. 
Jemu składam dziękczynienie, 
chwałę - serca mego dar. 

 
Ref.  Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. 
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. 
W Nim znalazłem to, czego szukałem do 
dzisiaj. 
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy 
dzień. 
 

2. W Jego ranach uzdrowienie, 
W Jego śmierci życia dar. 
Jego krew to oczyszczenie, 
Jego życie - chwałą nam. 

 
Ref.  Jezus siłą mą… 
 
Rysuję krzyż z kropelką krwi 
I z jedną wielką łzą 
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi 
Dla mnie otwarte są 
 
Ref.  Za ten krzyż i twoje łzy,  

Za serdeczne krople krwi,  
Jezu dziękuję Ci 
Za otwarte nieba drzwi   x2 
Dróżkę, którą szedłeś Ty 
Jezu dziękuję Ci

 
 
 
 
 
 
       Scenariusz przygotował 
       i rekolekcje poprowadził 
       ks. Rafał Dettlaff 


