Jasełka 2017
Scenariusz
(20.12.2017 r.)

Postacie:
Narrator – druh Marcel,
Maryja – druh Kacper,
Józef – Karol,
Mieszkaniec I – Rafał,
Mieszkaniec II – Michał Jar,
Właściciel stajni – Antek/Mati,
Pasterz I – Wojtek,
Pasterz II – Janek,

Pasterz III – Michał/druh Tymon,
Aniołek I – Kasper/Krzyś,
Aniołek II – Filip/Staś,
Aniołek III – Hubert,
Król I – Piotrek,
Król II – Adrian/Jonasz,
Król III – Wiktor/Kuba.

Scena I
Maryja i Józef idą przez pustynię, szukają schronienia. Wchodzą do domów i pytają się ludzi o
pomoc. Ludzie się nie zgadzają i odrzucają Józefa i Maryję. Józef i Maryja trafiają w końcu do
stajenki.

Maryja

-Co z naszym synem będzie? Głodno i zimno wszędzie, Józefie już nie
mam siły. Może zapukasz do kogoś mój miły?

Józef podchodzi do mieszkańców

Józef

-Dobrzy ludzie dręczy nas zmęczenie. Pomóżcie nam, dajcie proszę
schronienie.

Mieszkaniec I

-Idźcie stąd w podzięce nie mamy miejsca nawet w stajence

Józef idzie do kolejnego mieszkańca

Mieszkaniec II

-Nie ma tu dla Was gościny, szukajcie innej rodziny

Józef spotyka właściciela stajenki

Właściciel stajenki

-O, ludzie! Potrzebujecie pomocy? Ja Was ugoszczę tej nocy. Widzę
wasze udręki, chodźcie do mojej stajenki.

Maryja i Józef idą do stajenki

Scena II
Przy ognisku siedzą pastuszkowie. Objawia im się Anioł który mówi żeby podążali za gwiazdą i
szli do Betlejem.

Pastuszkowie siedzą przy ognisku

Pastuszek I

-O, pastuszkowie, co to za gwiazda goreje?
Pastuszek II

-Idźmy za gwiazdą, tam chyba cud jakiś się dzieje.
Anioł I

-Witajcie pastuszkowie, dobrą nowinę Wam zapowiem. Chodźcie ze
mną, Pana zobaczycie i pierwsi Go pozdrowicie. W stajence Go
znajdziecie. W żłobie leży to dziecię.
Pastuszkowie ruszają za Aniołem I

Scena III
Jezus rodzi się w stajence. Odwiedzają Go pastuszkowie, Aniołowie i Trzej Królowie.

W stajence przy żłobie stoją Józef i Maryja

Maryja
-Wielka to nowina Józefie kochany. Narodził się Jezus od Boga zesłany.

Józef

-Idą ku nam pasterze, pokłon złożyć w ofierze.

Pasterze z Aniołkami przychodzą do stajenki

Pastuszek III

-Witaj dzieciąteczko. My skarbów nie mamy. Przyjmij nasze pokłony
które Ci składamy .

Aniołek II
-Jezus zasnął ze swą matką, niech wszyscy czuwają, tymczasem do

żłobka królowie zjeżdżają.

Do stajeneczki przybywają królowie

Królowie (razem)

-Witaj Jezu na tej ziemi, położony w żłobie. Witają Cię królowie kłaniają się Tobie.

Król I
-Twa gwiazda do Ciebie mnie prowadziła, przyniosłem Ci złoto,

dziecineczko miła.

Król II
-W podarku Ci przyniosłem kadzidło pachnące, by Cię uczcić moje

dziecię na sianku leżące.

Król III
-Ode mnie wonna mira dla Ciebie zebrana, boś z wielkiego nieba zszedł,

aby cierpieć za nas.

Aniołek III

-Wielka dziś radość na ziemi i w niebie, że tylu gości przyszło dziś do
Ciebie. Leżysz na sianeczku Jezuniu maleńki, nasze serca ogrzeją chłód
Twojej stajenki.

KONIEC.

