ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JASTKOWICACH

SCENARIUSZ JASEŁEK

autor:
Maria Janiszewska

Misterium Bożonarodzeniowe
Jednoaktowe
W Trzech scenach
Rok szkolny 2004/2005

OBSADA:
Narrator, Maryja, Józef, Gwiazda, Kacper, Melchior, Baltazar, Anioł 1, Anioł 2,
Pasterz 1, Pasterz 2, Pasterz 3, Pasterz 4, Pasterz 5, Pasterz 6.

Anioł 3,

SCENOGRAFIA:
Stajenka Betlejemska udekorowana gwiazdeczkami, siankiem, kolorową choinką. Po obu
stronach stajenki ustawione zwierzęta.
KOSTIUMY:
Maryja ubrana w niebieską długą suknię, na głowie ma chustę w białym kolorze. Na rękach
trzyma lalkę.
Józef ubrany w długą brązową tunikę, przepasaną w pasie.
Pastuszkowie ubrani w kożuszki. Na głowie mają kapelusze. Kożuszki mogą być
przepasane w pasie.
Aniołki ubrane na biało w aureolach ze skrzydłami.
Trzej Królowie mają korony na głowie, kolorowe, długie peleryny, a w ręku trzymają
berło i dary.
Gwiazda ubrana w długą, żółtą, świecącą suknię, a na głowie ma wyciętą z tektury gwiazdę.

SCENA I
( W miasteczku Betlejem)
Narrator:
Usiądźcie wygodnie i otwórzcie oczy
Podziwiajcie miłość, która do was kroczy,
Oglądajcie raz jeszcze to co dzisiaj nowe.
Misterium Bożonarodzeniowe.

(kolęda „Cicha noc”)
Narrator:
Chociaż wiele lat minęło od tego zdarzenia
Co roku przeżywamy cud ten narodzenia
Co roku przeżywamy cud Bożej miłości
Dzięki której dobro, w każdym sercu gości.
Wszystkim ludziom mówmy o Bożym Majestacie
Pod postacią Dzieciąteczka złóżmy w każdej chacie
Niechaj radość zapanuje na calutkim świecie
Że przyszedłeś do nas Jezu, jako małe dziecię
Gwiazdka:
Ogłoszę wam wkrótce przepiękną nowinę
Że Maryja nam urodzi maleńką dziecinę
I zostanie Matką Syna Najwyższego
Króla wszystkich królów i Boga naszego
Oświecam teraz niebo, dla biednej Maryi
Która jest zmarznięta, traci wszelkie siły

Lecz która w odwadze nie mówiąc nikomu
Skałą zdjęte serce znosi po kryjomu.
Pasterz nr 1
Jestem pasterz ubogi, Marcin mnie nazwali,
Są dziś ze mną inni pastuszkowie mali,
Bieda jest nam znana, lecz nie o to chodzi,
Czekamy na Zbawcę, co się ma narodzić.
Choć pisać nie umiemy, lecz wiarą wzmocnieni
Jesteśmy radośni, choć bardzo strudzeni
Pasterz nr 2
Hej! Koledzy moi mili, jaka wielka gwiazda
Chyba nam wskazuje drogę, do Betlejem miasta.

Narrator:
Zatrwożeni pastuszkowie i ciekawi chwili
Światłość miłą i spokojną nagle zobaczyli.
Anioł: 1
Spokój niosę, wiarę, miłość od samego Boga
Niechaj was nie trapi, żadna straszna trwoga,
W malutkiej stajence Chrystus się narodził
Pan nad Panami, Król Wszechświata
Co lud oswobodzi.
Więc biegnijcie zaraz szybko do małej stajenki
Gdzie na sianku leży Chrystus
Człowieczek maleńki.
W drodze zatem do Betlejem, do małego miasta
Niech was szybko poprowadzi ta świecąca gwiazda

( kolęda „Do szopy, hej pasterze”)

SCENA II
(W stajence)
Maryja:
Zaśnij Synku mój kochany, oczka swoje zmróż
Niechaj przyśnią ci się synku najpiękniejsze z zórz
A ja będę cię tuliła i piosnkę śpiewała
Boś ty perłą mego życia, dziecinko mała.

(kolęda „Lulajże Jezuniu”)
Józef:
Niechaj będzie uwielbione Twoje narodzenie
Wielka miłość i nadzieja na nasze zbawienie.
Narrator:
Wkrótce do stajenki przybyli pasterze
Dobroć i pokorę złożyli w ofierze
Zobaczywszy Pana pokłon mu oddali
A w radości swojej pieśń tę zaśpiewali.

(kolęda „Wśród nocnej ciszy”)
Pasterz nr 3:
Ach! Witajże upragniona Dzieciąteczko z nieba
Tyś jest naszym utęsknieniem za tym co nam trzeba.
Pasterz nr 4:
Nich ci Jezu będą dzięki za twe narodzenie
Które dzisiaj nam przynosi nadzieję w zbawienie.
Pasterz nr 5:
Dzięki wielkie za tę miłość, która to sprawiła
Która mimo pychy ludzi do nas sprowadziła.
Pasterz nr 6:
Dzisiaj tobie przynosimy nasze skromne dary
Wielką biedę, szczerą radość i miłość bez miary.
Anioł nr 1
Gwiazda nadal świeci mocno
Drogę wszystkim znaczy
Każdy kto przybędzie tutaj
Boga dziś zobaczy.

(kolęda „Mędrcy świata”)
Józef :
Cóż to moje oczy widzą, witam was panowie
Czy bogactwo wasze znaczy żeście Trzej Królowie?

Baltazar:
Król jedyny w żłobku leży
My zaś słudzy Jego
Pozwól nam Józefie drogi
Podejść do małego.
Melchior:
I pokłonić mu się nisko
Z nadzieją i wiarą
I powiedzieć szczerze, wszystko
Żeśmy nędzy miarą:
Kacper:
A bogactwa nam odzienie za nic nie przynosi
Tylko jego miłość zmienia i szczęście roznosi.
Józef:
Ja też czuję się niegodny tej wielkiej miłości
Bóg ma świetne rozeznanie o ludzkiej małości.
Nie zaszczyty ani sława człowieka są miarą
Lecz potęga serca jego to co czyni z wiarą.

SCENA III
(Zakończenie)

Anioł nr 2
Więc z ufnością dziś przystąpmy z wiarą co nie zginie
I nauczmy się w pokorze służyć tej Dziecinie.
Anioł nr 3
I śpiewajmy głośno hymny
Bogu najwyższemu
Który z nieba raczył zstąpić
Ku stworzeniu swemu.

(kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki”)

Wszyscy chórem:
I nauczmy się dziękować za drugiego brata
I nauczmy się szanować to co Pan Bóg brata.
Dzisiaj wszystkim wam składamy
Serdeczne życzenia
Niechaj Pan Bóg dziś wam darzy
Życie wam odmienia
A przy stole Wigilijnym
Niech radość panuje
Niech was szczęściem i pokojem
Pan Bóg obdaruje.

(kolęda: „Jezusa narodzonego”).

