Z KOLĘDĄ W DOMU
Obsada:
MARYJA Z DZIECIĄTKIEM
PASTUSZEK
ANIOŁ
KRÓL (lub dziecko w koszulce PDMD)
DZIECKO Z TAJLANDII
Atrybuty misyjnych kolędników: gwiazda (powinna m.in. zawierać symbolikę pięciu
kolorów kontynentalnych i logo PDMD), skarbonka misyjna (nawiązująca do tegorocznego tematu i projektów – niesienia pomocy dzieciom w Tajlandii) oraz pamiątki
kolędowania (w tym roku są to gwiazdy). Instrumenty muzyczne i rekwizyty związane z odgrywaną rolą (np. owieczka na ramionach pastuszka, skrzydła na plecach
anioła itp.) uatrakcyjnią scenkę kolędowania i ucieszą przyjmujących.

PASTUSZEK:
Niechaj Bogu będą dzięki! Dobrzy ludzie tu mieszkają,
zaśpiewajmy im kolędę, niech radości wiele mają!
Kolęda: Wesołą nowinę
MARYJA:
Od domu do domu, od serca do serca
chodzimy, szukamy gościnnego miejsca
dla Bożej Dzieciny, dla Dobrej Nowiny
o Bogu, który kocha, a nie liczy winy.
ANIOŁ:
Kto Bogu ufa i ludzi miłuje,
ten wygra życie i nie pożałuje.
Choć bywa trudno, Bóg czuwa nad nami
ze wszystkimi świętymi i aniołami.
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MARYJA:
I nasza Rodzina miała trudne chwile,
nie było to życie łatwe i miłe.
Byliśmy ubodzy, byliśmy wygnani,
ale pełni ufności, że Bóg jest z nami.
KRÓL (lub dziecko w koszulce PDMD):
Tym właśnie darem wiary i nadziei,
chcemy się z Wami dzisiaj podzielić.
Do wsparcia misji w Tajlandii zaprosić,
bo i tam też trzeba Ewangelię głosić.
DZIECKO Z TAJLANDII:
Moja ojczyzna jest pięknie stworzona,
ale prawdy o Bożej miłości spragniona
– o Bogu, który kocha i godność daje.
Kto przyjmie tę prawdę, dzieci nie sprzedaje.
A wiele tam dzieci sprzedaje się w niewolę.
Nie można pozwolić na taką niedolę!
KRÓL:
Bóg nas posyła do całego świata,
do dziecka w Tajlandii, do tajskiego brata.
I w każdy zakątek naszej pięknej ziemi,
gdzie ludzie nadziei są pozbawieni.
MARYJA:
Wystarczy jedno „Zdrowaś”, rano czy wieczorem,
za dzieci cierpiące w Tajlandii niewolę,
pozbawione szkoły i godnego życia.
Pomódlcie się za nie, pomóżcie im dzisiaj.
KRÓL (lub dziecko w koszulce PDMD):
A Bóg nie zapomni tych gestów dobroci
i życie wam za to łaską swą ozłoci.
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Kolęda: Świeć, gwiazdeczko mała, świeć Arki Noego lub Maleńka miłość
(W tym momencie dziecko może wyeksponować skarbonkę lub podejść do
osoby, która chce złożyć ofiarę).
DZIECKO Z TAJLANDII:
Tak się cieszymy, że was spotkaliśmy,
tyle dobroci od was dostaliśmy:
świadectwo wiary i pomoc w potrzebie…
Bóg da, że kiedyś spotkamy się w niebie.
ANIOŁ:
Niech zostanie w pamięci ta piękna chwila,
niech gwiazda z Betlejem wam przypomina
o dzieciach, które miłość poznają,
bo wy dzielicie się chlebem i wiarą.
(Dzieci wręczają pamiątki).
PASTUSZEK:
Bóg nad wami czuwa, nie traćcie ufności,
trzymajcie się szlaku Jego miłości.
Dzielcie się dalej sercem pełnym Boga
z każdym, kogo dręczy zwątpienie i trwoga.
WSZYSCY:
Dziękujemy za gościnę, dziękujemy za przyjęcie!
PASTUSZEK (wstrzymując gestem grupę przed odejściem):
Już odchodzimy? A śpiewania nie będzie?
Jedna zwrotka dla Dzieciątka! Dla Świętej Rodziny!
Dla dobrego gospodarza i wspaniałej gospodyni!
Kolęda: Z narodzenia Pana
Anna Sobiech
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