
Jasełka misyjne w kościele lub w szkole  

po zakończonym przedstawieniu można zbierać ofiary na misje 

 

Występują: 2 aniołowie, 3 pasterze, św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, 5 dzieci 

SCENA I 

Kolęda: Cicha noc 

Anioł I: 

Na całą krainę, na wioski uśpione 

sypiemy, sypiemy brylantowym szronem. 

Anioł II 

Na te żyzne pola, na ludny kraj cały 

my sypiemy mrozu błyszczące kryształy. 

Anioł I 

Na drogi splątane, na ścieżki zawiłe 

sypiemy, sypiemy srebrnym, gwiezdnym pyłem. 

Anioł II 

Na domek leśnika wśród bujnych gałęzi 

sypiemy, sypiemy śnieżny puch łabędzi. 

Anioł I 

Na wszystkie świątynie, na wszystkie ogrody 

sypiemy, sypiemy perły z mlecznej drogi. 

Anioł II 

Na miasto ogromne, gdzie kraju stolica, 

sypiemy, sypiemy promienie księżyca. 

Anioł I 

Na wiejskie zagrody, na ubogie chatki 

sypiemy, sypiemy białej róży płatki. 

Anioł II 

Na tatrzańskie szczyty, na jeziora w górach 

sypiemy, sypiemy śnieżnobiałe pióra. 

Anioł I 

Na Stargard, na Szczecin, wasze okolice 

sypiemy, sypiemy skrzącą się drobnicę. 

Anioł II 

Niech biel tego śniegu zamgli wasze oczy, 

byście zobaczyli tajemnicę nocy, w której sam Pan Jezus na świat przyszedł licho, 

by ciebie... 

Anioł I 

I ciebie... 

Anioł II 

Zbawić. Lecz już cicho… 

SCENA II 

Kolęda: Wśród nocnej ciszy 

Pasterz I 

Jakoś dziwnie spać nie mogę, 

wstanę i pójdę na drogę. 

Owce beczą, dzwonek dźwięczy, 

spać nie mogę, coś mnie męczy. 

Pasterz II 

Spałbyś lepiej, północ blisko, 

a ty kręcisz się jak piskorz. 



Jak dzień będzie, pora wstać, 

tobie wtedy chce się spać. 

Pasterz III 

Głośno dzisiaj niebywale, 

Cezar zapisał w uchwale, 

że w Betlejem spis być musi. 

Każdy się w gospodzie dusi. 

Miejsc już nie ma, więc na dworze 

bawi się lud, jak kto może. 

Tylko w głowie im śpiewanie... 

Pasterz I 

A tobie tylko spanie i spanie! 

Pasterz II 

A ty masz język na cztery mile! 

Pasterz III 

Chłopy! Przestańcie choć na chwilę! 

Pasterz I 

Bartek, bracie, co się dzieje, 

środek nocy, a świt dnieje! 

Gwałtu, rety, wnet wstawajcie! 

Za jasnością się ruszajcie! 

Pasterz II 

Chyba jakieś czary, dziwy, 

w środku nocy – dzień prawdziwy. 

Słyszysz Bartek? – gra muzyka, 

jakiś dziwny głos przenika. 

Pastorałka: Północ już była 

Pasterz III 

A nad szopą gwiazda stoi, 

ja uciekam! 

Pasterz I 

Kto się boi? 

Stój, ty tchórzu, patrz wysoko, 

przetrzyj swe zaspane oko, 

toż to jasne, że w Betlejem 

coś dziwnego dziś się dzieje! 

Pasterz II 

Ja tam lecę! Dziw nad dziwy! 

Kto chce zostać, ten strachliwy 

Pasterz III 

Poczekajcie, bom się zdyszał , 

lecieć biegiem – kto to słyszał? 

A poza tym, bracia moi, 

but uwiera mnie, aj, boli! 

Pastorałka: Północ już była 

SCENA III 

Anioł I 

Radosna to nowina, 

że Bóg nam zsyła swego Syna, 

w ludzkim ciele On się rodzi, 

na ziemię Miłość przychodzi. 



Anioł II 

Panu Bogu w niebie chwała, 

ziemia zbawienie dostała, 

Wy pierwsi witać Go chcecie, 

błogosławieni będziecie. 

Anioł I 

Tu, na sianie, leży Dziecko 

maleńkie, z Matki chusteczką 

pod główeczkę położoną, 

słomą lichą obłożoną. 

Anioł II 

Pastuszkowie, hołd składajcie, 

Króla świata przywitajcie! 

Pasterz II 

O, Dzieciątko święte, Boże, 

przyjm nasze serca w pokorze. 

Czym Cię dzisiaj ucieszymy? 

To, co mamy, to złożymy. 

Pasterz I 

Ja przyniosłem kwartę mleka, 

jeszcze ciepłe, choć z daleka. 

Pasterz III 

Ja owczy serek świeżutki 

i kożuszek dam cieplutki. 

Pasterz II 

Ja baranka i owieczkę, 

i masełka osełeczkę. 

Święty Józef 

Z serca wam składamy dzięki. 

Nic nie mamy, ale lęki 

serca zatruć nam nie mogą, 

Bóg nas wiedzie swoją drogą. 

Kolęda: Lulajże, Jezuniu 

SCENA IV 

Maryja 

Me Maleństwo, Dziecko Boga… 

Oto będzie Jego droga, 

by w cierpieniu urodzone 

świat zbawiło. Nie koronę 

On ze złota, lecz cierniową 

na skroń przyjmie – Jego Słowo! 

Święty Józef 

Spójrz, Maryjo, noc złocista… 

Maryja 

Spójrz, Józefie, Miłość czysta 

tego Dziecka jest istotą. 

Czas już do snu, moje złoto. 

Śpij, Dziecino, Jezusieńku, 

śpij, dorośniesz pomaleńku… 

SCENA V 

Kolęda: Mędrcy świata 



Pastuszek I 

Hej, widzicie? Tam, daleko, 

jakiś orszak jest nad rzeką. 

Pastuszek II 

To królowie, jejku, łał, 

ujrzeć króla? Ale szał! 

Anioł I 

Zróbcie miejsce pastuszkowie, 

aby mogli Trzej Królowie 

złożyć, tak jak pragnie dusza, 

piękne dary dla Jezusa. 

Kacper 

Gwiazda nas tu sprowadziła, 

chociaż droga tak się wiła. 

Melchior 

Przybywamy tu z darami, 

oddać Panu nad Panami 

wszystko, czym tylko możemy, 

wzbogacić się na tej ziemi. 

Kacper 

Składam mirrę razem z sercem, 

by kochało ludzi więcej. 

Melchior 

Ja wiozę wonne kadzidła, 

by odpędziły straszydła, 

które ludzkie serca niszczą, 

zasłaniając Miłość czystą. 

Baltazar 

Ja zaś daję Ci, Dziecino, 

górę złota, bo wszak ono, 

Władcy świata się należy, 

nawet jeśli w żłobie leży. 

Kolęda: Pójdźmy wszyscy do stajenki 

SCENA VI 

Maryja 

Czas już kończyć tę kolędę… 

Józef 

Dzięki składać wszystkim będę… 

Anioł I 

Chyba jeszcze mamy gości. 

Świat jest cały dziś w radości. 

Pastuszek III 

Rany Julek, jakieś dzieci! 

Anioł II 

Niech im Bóg przykładem świeci. 

(wchodzą dzieci z różnych kontynentów) 

Maryja 

Skąd przybywa dzieci tyle? 

Dziecko I 

Ja z Europy. 

Dziecko II 



A ja z Chile. 

Dziecko III 

Ja z Sudanu, tam gdzie wojna. 

Dziecko IV 

Ja z Australii, gdzie spokojna 

życia płynie nam godzina, 

lecz świat tam nie zapomina, 

że się innym gorzej żyje. 

Dziecko V: 

Ja z Wietnamu, broni tyle 

ciągle leży gdzieś na polach. 

Wiem, że dziecka nie jest dola, 

by płakało, by się bało. 

Dziecko I: 

Prawda! Powiem dalej śmiało: 

w dzień Bożego Narodzenia 

niech się świat naprawdę zmienia! 

Dziecko II 

My, dzieciaki od Jezusa, 

was prosimy: serce zmusza, 

aby dzieciom z ziemi całej 

dać miłości smak wspaniały! 

Dziecko III 

By nie było wojen, nocy, 

zła na świecie – w twojej mocy 

jest to zmienić! 

Dziecko IV 

Módl się. 

Dziecko V 

Pracuj. 

Dziecko I 

Kochaj ludzi. 

Dziecko II 

Niech się w tobie Jezus budzi! 

Kolęda: Oddajmy wesoło 

SCENA VII 

Anioł I 

W noc Bożego Narodzenia. 

Anioł II 

W noc białego zamyślenia. 

Anioł I 

Gdy śnieg prószy w nos, za kołnierz. 

Anioł II 

Każdy może spać spokojnie. 

Anioł I 

Dziecię nam się narodziło. 

Anioł II 

By na świecie dobrze było. 

Anioł I 

Niech ta noc, tajemna wielce. 

Anioł II 



Weźmie we władanie serce: 

Anioł I 

Twoje! 

Anioł II 

Twoje! 

Anioł I 

I każdego, 

kto pokochać chce bliźniego! 

Śpiew: Zaprowadź mnie prosto do Betlejem 


