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z KOLĘDą W DOM

Występują: Anioł, Józef, Maryja z Dzieciątkiem, pastuszek, misjonarz PDMD, 
mieszkaniec Indii 

Misjonarz:
Kochani bracia, kochane siostry!
Anioł wam niesie wieści radosne! 

Anioł:
Bóg się narodził! 

Józef:
Przyszedł Zbawiciel!

Pastuszek:
By dać nam wolność.

Mieszkaniec Indii:
I nowe życie.

Misjonarz:
Ale nie wszyscy o tym słyszeli.

Pastuszek:
Trzeba się z nimi Bogiem podzielić!

Mieszkaniec Indii:
W Indiach tysiące dzieci umiera,
bo między ludźmi miłości nie ma. 
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Misjonarz:
Dzieci pracują, zamiast być w szkole,
Noszą ciężary, są głodne, chore…

Józef:
Tak, Jezus przyszedł, żeby to zmienić,
Żeby już ludzie tak nie cierpieli.

Mieszkaniec Indii:
Ale nie zmieni świata bez ciebie. 

Pastuszek:
Co uczyniłeś? – zapyta w niebie
Dla tych maluczkich – głodnych, spragnionych.

Misjonarz: 
Prześladowanych i uwięzionych.

Maryja (tuląc Dzieciątko):
Wystarczy garstka naszej dobroci,
By czyjeś życie Bogiem ozłocić.

Mieszkaniec Indii:
By dzieci z ciężkich kamieniołomów
Mogły ze szkoły wracać do domu. 

Anioł:
Czy chcecie z nami świat dobrem podlewać?

Misjonarz:
Ja chcę!

Mieszkaniec Indii, pastuszek, Józef: 
My chcemy!
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Józef:
Aniele nasz, śpiewaj! 

Kolęda (podczas wrzucania do skarbonki)

Józef:
Krótki ten czas wspólnej radości.

Maryja:
Pozwólcie jeszcze na wyraz wdzięczności.

Pastuszek:
Oto jest dzbanek pełen miłości...
(wskazując na anioła) Anioł wyjaśni ten symbol prościej.

Anioł:
Jak dzban pełen czystej, źródlanej wody,
Niesie skarb życia i daje ochłodę 
spragnionym kwiatkom ...

Mieszkaniec Indii:
...Ludziom, 

Pastuszek:
...Zwierzętom.

Anioł: 
Tak wasze serca niech pełne będą
Wiary...

Józef:
...Nadziei,

Maryja: 
...Miłości, 
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Misjonarz:
....Dobra.

Anioł:
Bo wasze świadectwo to ożywcza kropla
dla serc wątpiących, chorych i suchych.

Pastuszek:
Kroplą uśmiechu dodasz otuchy.

Misjonarz: 
Kroplą modlitwy zmienisz los świata.

Mieszkaniec Indii:
Kroplą miłości wspomożesz brata.

Pastuszek (z trwogą):
Czy nie zabraknie tych łask w moim dzbanie?

Maryja:
Jezus napełni je łaską, jak w Kanie.
Im więcej dasz, tym więcej dostaniesz.

Józef:
Takie to nasze z Bogiem działanie!

Anna Sobiech, PDM Warszawa


