Z kolędą w domu
Występują:
Maryja z Dzieciątkiem
król
dziecko z Syrii
pastuszek
owieczka
Kolęda: Z Narodzenia Pana lub Pastorałka od serca do ucha
Pastuszek i owieczka (kłaniają się):
Niech będzie na wieki pochwalony
Pan Jezus w Betlejem narodzony!
Pastuszek:
Spałem jak kamień, gdy anioł Boży
niebo rozświetlił jak grom pełen grozy!
Juści myślałem, że zagniewany,
bo ziółko ze mnie jak malowane,
a tu niespodzianka! Anioł ogłasza,
że Bóg tej nocy dał nam Mesjasza!
I ja, choć pastuszek jestem ubogi,
mogę zawitać w mesjańskie progi,
powitać Króla i Zbawcę świata.
Taka nowina wszystko „wymiata”!
Owieczka:
Ja też widziałam! Ja też słyszałam!
Obok wielkiego Króla klękałam
i ze wzruszenia się rozbeczałam.
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Król:
Drogą daleką jestem strudzony,
ale i łaską rozpromieniony.
Ujrzałem twarz wiecznej Miłości,
która świat zbawi od wszelkiej ciemności!
Ja, król potężny i ważny uczony,
oddałbym wszystkie świata korony
dla jednej chwili z Rodziną Świętą
u stóp Mesjasza w noc niepojętą.
Maryja:
Mamą została prosta dziewczyna
dla jedynego Bożego Syna,
by każdy człowiek, wielki czy mały,
dla Boga dzieckiem był ukochanym.
Król:
Bóg teraz mieszka pomiędzy nami,
czyniąc nas wszystkich braćmi, siostrami!
Dziecko z Syrii:
Zostańmy Jego misjonarzami,
zanieśmy światu Dobrą Nowinę
kochając myślą, słowem i czynem.
O dar pokoju prośmy usilnie,
bo dzieciom w Syrii potrzebny pilnie.
Kto je ochroni od ran i kul,
pomoże wytrwać, uśmierzy ból?
Bez domu, szkoły, mamy i taty
z ranami w sercu jak wielki krater.
Maryja:
Na wielkie rany, wielkie problemy
w Bożej miłości lekarstwo znajdziemy.
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Nie martw się, dziecko, Bóg zna twe troski,
zna miejsca, gdzie płoną miasta i wioski.
Chce jak najszybciej przemówić czule
do serc ściśniętych strachem i bólem.
Pastuszek:
Jak tej biedzie zaradzić?
Jak pokój zaprowadzić?
Maryja:
Tego nas uczy Boża Dziecina,
wszystko się w sercu człowieka zaczyna.
Pokój to jeden z owoców miłości,
a miłość zwycięża wszelkie ciemności.
Król:
Spieszmy się kochać, spieszmy!
Do misji wezwani jesteśmy!
Misjonarz potrzebny od zaraz!
I wsparcie nasze! I wiara!
Owieczka (potrząsając skarbonką):
A kto serce dla misji ma,
do skarbonki grosik da!
Gdy gospodarze wrzucają datki do skarbonki, dzieci śpiewają kolędę.
Kolęda: Pastorałka Złota Jerozolima (Skaldowie)
Maryja:
Niech w waszym domu Bóg zawsze gości,
niech Wam nie braknie nigdy miłości,
a wszelkie ciernie, kłopoty i troski
blakną w promieniu Bożej bliskości.
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Owieczka:
Nie straszne mi wilcze zębisko,
gdy dobry pasterz jest blisko!
Dziecko z Syrii:
Dziękujemy za dobroć i serdeczne przyjęcie,
tę skromną pamiątkę przyjmijcie w podzięce.
Złączone dłonie na znak pokoju
podnoszą serca jak skrzydła aniołów.
Niosą nadzieję, wiarę i miłość,
chronią przed złem, budują przyjaźń.
Pastuszek:
Czas już nam w dalszą wyruszać drogę,
bywajcie zdrowi, zostańcie z Bogiem!
Kolęda: Świeć, gwiazdeczko, świeć (Arka Noego)
Anna Sobiech, PDM Warszawa
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