
WIGILIA W NASZEJ SZKOLE 
 

  
Scenariusz spotkania opłatkowego 

 
 
 
OSOBA I  
Przez wiele tysięcy lat  
Na Zbawcę czekał świat, 
Wierząc w proroków przesłanie. 
I spełnił Swe słowo Bóg 
objawił wielki cud 
- dziś Słowo to stało się Ciałem. 
 
 
Kolęda „ Bóg się rodzi”.    1 zwrotka 
 
 
OSOBA II 
W ubogiej szopce – tuż za Betlejem 
narodził się Jezus- przyniósł nadzieję. 
Maryja złożyła Dzieciątko na sianie, 
wokół rozlegało się piękne aniołów  śpiewanie. 
Cud się na Ziemi stał.  
 
 
Kolęda „Cicha noc” 
 
 
 
 OSOBA III 
Czy może wiecie, 
Jakie są najpiękniejsze święta na świecie? 
Choinka stoi przystrojona bombkami, 
Wszyscy dzielą się opłatkami 
I życzą wzajemnie szczęścia i miłości, 
Pięknego życia i dużo radości. 
A Mikołaj Święty 
Daje dzieciom pod choinkę prezenty. 
W kościele stoi mała stajenka 
Ze żłobkiem, przy którym klęczy Najświętsza Panienka. 
Modli się nad śpiącym dzieciątkiem 
Wraz z Aniołami, którzy kolędy śpiewają, 
I pasterzami, co Boga wychwalają. 
Nad stajenką gwiazda świeci, 
którą znają wszystkie dzieci. 
Ta jest Gwiazda Betlejemska 
Ta, co drogę nam oświeca. 



 Każdy z nas na pewno wie, 
 Że największa miłość jest 
 Ta, co łączy nas w Chrystusie, 
 Który leży na obrusie  
 Pod postacią chleba z ziarna 
 Bo to miłość jest ofiarna! 
 Teraz w ciszy i skupieniu  
 Podziękujmy  maleńkiemu, 
 Że urodził się tej nocy, 
 By nas złączyć w swej miłości mocy. 
 
 
 Kolęda   „Maleńka przyszła miłość” 
 
OSOBA I V 
Kiedy wieczór jest zimowy, chaty w śniegu drzemią,  
nastrój dziwny, wyjątkowy snuje się nad ziemią. 
Lecz najmilszy, wigilijny wieczór przed świętami, 
jest tak piękny, taki inny, tak oczekiwany. 
 
 
 Kolęda„Gloria” 
 
OSOBA V 
To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 
bo nikt być samotny nie  może; 
To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr śniegiem dmucha, 
w serca złamane i smutne 
cicha wstępuje otucha. 
To właśnie tego wieczoru 
od bardzo wielu wieków 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg się rodzi w człowieku. 
 
 
 
 
 
OSOBA VI 
Podzielimy się opłatkiem, jak przodkowie nasi, 
bo dziś pokój idzie światem, żale spory gasi. 
Podzielimy się życzeniem, jak promieniem słońca, 
aż spod powiek ze wzruszenia spłynie łza gorąca. 
Podzielimy się radością i uśmiechem czystym, 
i dobrocią, życzliwością z każdym, sercu bliskim. 
Podzielimy się wzajemnie tym okruchem szczęścia, 
Niech odmieni nas i ziemię, kraje, społeczeństwa. 



 
 
OSOBA VII 
Gdy opłatkiem się łamiemy, to życzymy bliskim, 
żeby pokój był na ziemi i niósł miłość wszystkim. 
Żeby słońce nam świeciło, raj był naokoło, 
żeby ludziom tutaj było dobrze i wesoło. 
 
 
OSOBA VIII 
Kiedy choinka, leśna dama, 
Włoży już swoje stroje, 
A w kuchni ciasto piecze mama, 
Aż pachnie na pokoje, 
Wszystkich ogarnia podniecenie, 
Nas i sąsiadów z bloku ... 
Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 
 
Śnieg za oknami leży wszędzie, 
Wielki, puszysty orzeł, 
W domu się robi jak w kolędzie, 
Że lepiej być nie może. 
Z daleka słychać dzwonów brzmienie 
Płynące z głębi mroku ... 
Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 
 
A pod choinką dobry święty  
Co ma brodzisko mleczne, 
Podarki  składa i prezenty 
Dla dzieci, tych, co grzeczne. 
Dzieci radują się szalenie 
Wśród pisków i podskoków... 
Szkoda, że Boże Narodzenie  
Jest tylko raz do roku. 
 
I kiedy w końcu mama prosi  
Do stołu, bo nakryte, 
To jakby anioł się unosił 
Nad nami pod sufitem. 
Za gardło chwyta nas wzruszenie 
I łezkę mamy w oku ... 
Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 
 
 
Kolęda  „ Gdy się Chrystus rodzi” 
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