
Z kolędą w domu 

 

Występują: Maryja, Józef, anioł, pastuszek, mały misjonarz 

Kolęda: Gore gwiazda Jezusowi (Arka Noego) 

Pastuszek (z podskokiem) 

Nie do wiary! Nie do wiary! Pan Bóg zsyła dary! 

Anioł 

Pastuszku! Zaczekaj! Najpierw powitanie… 

Pastuszek (wychyla się na pierwszy plan) 

Ach, wybacz aniele, taka nowina! Z emocji nie mogłem się powstrzymać… (chowa się zmieszany) 

Anioł (rozkłada ręce w geście powitania) 

Bądźcie pozdrowieni ludzie ukochani,(wszyscy się kłaniają) 

przyszliśmy powiedzieć, że „Bóg jest z nami”. 

Maryja (podnosi Dziecko) 

Bóg obiecał ludziom, że ich wyzwoli i oto Zbawiciel u drzwi naszych stoi. 

Józef (z czułością w głosie) 

Bóg jest niepojęty w swojej miłości (pokazuje Dziecko). Przyjść jako Dziecko? W takiej 

maleńkości? 

Pastuszek 

A nie mówiłem? Tu krzyczeć trzeba! Dla wszystkich otwarte bramy do nieba! 

Mały misjonarz  

Nikt już samotny nie jest na ziemi, Bóg jest tak blisko, z Nim wszystko się zmieni. 

Anioł 

Trzeba tę nowinę wszystkim ludziom głosić, ona da im nadzieje i smutek rozproszy. 

Mały misjonarz  

Gdy w sercu króluje Bóg i Zbawiciel, człowiek zaczyna nowe, lepsze życie, 

zło ustępuje, miłość zwycięża, nie ma lepszego przed złem oręża! 

Maryja 

Świat potrzebuje Jezusa pilnie, nie można milczeć i stać bezczynnie. 

Pastuszek 

Dzielić się wiarą jak chlebem trzeba, pomóc odnaleźć drogę do nieba. 

Trosk i dramatów tyle na świecie, a tu, w Betlejem, ratunek jest przecież. 

Mały misjonarz  

Nie musisz wyjeżdżać na krańce świata, wystarczy, że w sercu masz miłość do brata, 

że wspierasz dzieła misyjne modlitwą i wyrzeczeniem z radością czystą. 

Pastuszek 

Możemy im pomóc, chociaż ich nie znamy, do troski o misje wszystkich zapraszamy 

(mały misjonarz PDMD potrząsa skarbonką, którą trzyma). 

Kolęda: Gdy się Chrystus rodzi 

Józef 

Bogu dzięki za radość spotkania z wami, niech was Boże Dziecię obdarza łaskami, 

niech wzrasta miłość wzajemna, szacunek. 

Pastuszek 

Trzeba nam dalej ruszać w drogę, 

dzielić się wiarą. Zostańcie z Bogiem (kłaniają się wszyscy). 

Kolęda: Świeć gwiazdeczko, świeć (Arka Noego) 


