
Jasełka 
Narrator I:  
Doczekał się więc świat 
Proszę tyle lat, 
Nadeszła ta noc...                                                                  
 
Narrator II:  
Wydany został rozkaz cesarza Augusta, aby spisano wszystkich ludzi. Wybrał się również 
Józef z Nazaretu do Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Poszedł z 
poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna za sprawą Ducha Świętego. 
 
Narrator I:  
A nie było dla nich miejsca w żadnej gospodzie...  
 
Recytator:  
Próżno Józef od drzwi do drzwi puka,  
Próżno prosi i błaga wytrwale.  
„Tyś nie pierwszy, co noclegu szuka,  
Nie ma miejsca! - Idźcie sobie dalej!" 
 
Gdzie nie pójdą, odpowiedź ta sama, 
Nic nie wzrusza serc twardych z kamienia, 
I zamknięta soi każda brama -                                             
„Dla biedaków u nas miejsca nie ma!" 
 
„Boże, pomóż!" szepcze Maryja blada.  
Dom ostatni. Już wyszli za miasto...  
„Dajcie nocleg!'| - we łzach Józef błaga,  
„Miejcie litość nad biedną niewiastą”! 
 
Aż nareszcie jeden się zlitował.  
„W domu, wprawdzie, u mnie miejsca nie ma,  
Lecz stajenka, gdzie się bydło chowa,  
Wam pewnego użyczy schronienia".  
 
Tam spoczęli — w oborze, na słomie,  
Tam miłości Bożej cud się ziścił,  
Niepojęty w swym całym ogromie,  
Lecz przez wiarę dostępny nam wszystkim. 
 
„Cicha noc" - kolęda 
 
Aniołek I:  
 
Nie było miejsca, więc czemu zszedłeś na ziemię W noc ciemną, daleko od nieba. 
 
Aniołek II : 
 
Dlaczego się tak zniżyłeś? 
By przynieść światu ZBAWIENIE! 



Jezus malusieńki - kolęda  
 
Maryja  -  
 
Syneczku mój mały, maleńki,  
Uśmiechasz się słodko przez łzy,  
Wśród brudnych ścian biednej stajenki  
Twa wdzięczna twarzyczka mi lśni. 
 
Chciałabym dla Ciebie, Syneczku,  
Piękniejszy, bogatszy mieć dom,  
Bo godzien pałaców królewskich,  
Kto w niebie zostawia Swój tron. 
 
Lecz Ty nie narzekasz, nie płaczesz,  
Uśmiechasz się cicho przez sen,  
A serce me mocno kołacze,  
Bo nowy zaświtał nam dzień! 
 
Na dzień ten tak długo czekali 
Królowie, prorocy, nasz lud...  
Aż wreszcie blask zalśnił z oddali – 
W stajence wydarzył się cud! 
 
I Mesjasz dziś zstąpił na ziemię,  
Miłości dokonał się czyn:  
Bo w żłóbku Zbawiciel nasz drzemie —  
Mój Syn - Mój Pierworodny Syn! 
 
„Gdy śliczna panna" - kolęda  
 
Józef –  
 
Usnęła Dziecina ze łzami w powiekach  
I przez sen nawet usteczka drgają.  
Aniołowie, powiedzcie czemu? 
 
Aniołowie:  
 
Bo ludzie Go nie witają!  
 
Józef:  
 
Idźcie więc niebiescy duchowie, 
 Rozbudźcie ludzi - niech zabrzmi wesoła nowina;  
Niech zniknie smutek - niech serca zapłoną.  
Wszystkich wzywa Maleńka Dziecina. 
 
Dzisiaj w Betlejem - kolęda  
 



Recytator:  
 
Kto pierwszy dobiegł do szopki, w której narodził się Jezus? Wszyscy wiemy, że 
pastuszkowie. Przy każdym przecież żłobku, jaki w święta Bożego Narodzenia oglądamy, 
każdej szopce, którą stawiamy pod choinkami w domach, właśnie oni są na pierwszym 
miejscu.. Pierwsi uwierzyli, pierwsi dobiegali. Dobiegali pierwsi, choć może z początku się 
bali. Anioł wielki i wspaniały zawołał do nich gromkim głosem - Zbudźcie się! 
 
Przybieżeli  do Betlejem - kolęda  
 
Pasterz I:  
 
Tyś świat stworzył, a świat Ciebie nie poznał;  
przyszedłeś do swoich, a swoi Cię nie przyjęli;  
wzywasz ubogich pastuszków, którzy czuwali  
aby Cię z czystym sercem przywitali. 
 
Pasterz II:  
 
Podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław nam na świecie. 
 
Wszyscy śpiewają: 
I Trzej Królowie i Trzej Królowie              : 
od wschodu przybyli; i dary Panu i dary Panu kosztowne złożyli. 
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi; 
Anieli grają, Króle witają, 
pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 
cuda, cuda ogłaszają.                
 
Kacper:  
 
Przybyliśmy z naszych krain  
na dalekim wschodzie, by pokłon złożyć Bogu.  
Hołd Ci składamy jako najmożniejszemu Panu.  
Tobie służyć najwierniej pragniemy.  
Dowodem naszej wierności i oddania  
niech będzie złoto, które składam w darze. 
 
Melchior:  
 
Panie, nie tylko jesteś Królem, 
ale i najwyższym Kapłanem 
przyjdzie czas, że ofiarę złożysz za nas Bogu 
i niebo nam otworzysz. 
Więc Ci składam w darze, jako kapłanowi, 
Kadzidło najprzedniejsze. 
 
Baltazar:  
Boże, tak nas ukochałeś,  
że z miłości stałeś się człowiekiem.  



Cierpienie i ból dzielisz z nami.  
Przyjmij mirrę na znak, że wierzymy,  
iż będąc Bogiem stałeś się człowiekiem. 
 
„M ędrcy świata monarchowie" - kolęda  
 
Narrator I:  
 
Panie, cały świat się dziś pochyla  
nad żłobeczkiem Boga - Syna;  
Składa w darze swe ofiary  
dając dowód wielkiej wiary. 
 
Narrator II:  
 
Nasze serca, nasze dusze,  
Wszystko dajem dla Jezusa;  
Niech Twe będą te rodziny,  
Gdzie żyją maleńkie dzieciny. 
 
Narrator:  
„Życzenia w noc wigilijną" 
 
0 Jezu... 
żeby tak w Noc Betlejemską  
cały świat się nad Tobą pochylił  
żeby wszyscy zaniemówili  
w świętym zdumieniu 
i żeby jeden drugiemu spojrzał dziś w oczy inaczej 
 
żeby w pokoju tej nocy 
pobladły troski nasze 
niepokoje zgasły 
by żaden człowiek nie był obcy 
żeby nie było samotnych 
by każdy z każdym dzielił się sercem 
jak wigilijnym opłatkiem z dobrymi łzami w oczach 
by krzywe stały się prostymi 
by ktoś przypomniał sobie nagle 
kolędę dawno zapomnianą 
by ktoś przebaczył 
-     ktoś rozpłakał się nad winą darowaną 
 
By ktoś zamknięte drzwi otworzył  
by wszyscy byli dobrej woli  
a ponad światem pokój... 
- Pokój Boży. 
 
Lulaj że mi lulaj -Pastorałka                                               


