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JASEŁ KA
(scenariusz przedstawienia)

Przedstawienie rozpoczyna się  odśpiewaniem przez anioła  kolę dy pt. „ Nie było miejsca” :

Nie  było miejsca  dla Ciebie
W Betlejem  w  żadnej  gospodzie,

Wię c  narodziłeś  się  Jezu
W stajni,w ubó stwie i chłodzie.

A teraz czemu  wśró d  ludzi
Tyle łez, ję kó w, katuszy?-
Bo  nie ma  miejsca dla Ciebie –
W  niejednej  człowieczej  duszy!

Aniołek recytuje wiersz
Przed wielu ,wielu laty,
O czym z was każdy pamię ta,
W cichym miasteczku Nazaret
Mieszkała Panienka świę ta.
          Wznosiła rę ce do nieba,
           I wcią ż  prosiła w pokorze,
           Ażeby na smutną  ziemię ,
           Zeszło Dziecią tko Boże.
     /kró tka przerwa /
Zobaczmy jak Jej modlitwa
Została już  wysłuchana
Archanioł z nieba Jej powie,
Że bę dzie  Ona Matką   Pana.

AKT  I: Aniołek  mó wi : „ w domu  Maryi „  i raz dzwoni dzwonkiem

Narrator :  Pewnego  razu Pan Bó g z miłości  do człowieka posłał Anioła Gabriela do domu
młodej dziewczyny  o imieniu Maria.

Anioł  Gabriel: Bą dź  pozdrowiona,  łaskiś  pełna, Pan  z  Tobą .
(Maryja zlę kniona , cofa  się )
            Nie  lę kaj  się   Mario,

            zwiastuję   Ci  radość  wielką . .

                 Oto poczniesz i porodzisz Syna , Boga  samego .

                     I nazwiesz go  imieniem  Jezus.

Maryja ( modli  się ) :Oto  ja Służebnica  Pańska  niech  mi  się   stanie  według
Słowa Twego .

 (Anioł  odchodzi, Maryja  modli  się   i też   wychodzi)-melodia

AKT  II:  Aniołek mó wi :W  miasteczku  Betlejem”  i  dwa razy dzwoni dzwonkiem
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Narrator

Wyszedł  dekret  od  cesarza  Augusta, aby  spisano  wszelki  świat. Każdy  tedy  szedł  do
miasta swego.  Poszedł wię c i Jó zef z Galilei do Betlejem , miasta Dawidowego  wraz

 z Maryją  , poślubioną   sobie Małżonką   brzemienną .

Jó zef: puka
Gospodarz:  Kto  tam?
Jó zef:  Podró żni  strudzeni  daleką   drogą   , proszą  o  nocleg.

 Gospodarz : A zapłacić  mogą ?

Jó zef: Pienię dzy nie  mamy –  lecz zrobię  co  trzeba,
              Bylebyśmy  dach mieli i  kawałek chleba.

 Gospodarz: Idźcie szukać  dalej- może co znajdziecie?
                        Nie tylko  mó j zajazd  istnieje na świecie!

Jó zef: Panie  zmiłuj  się !

Gospodarz: Nie ma litości, dla  takich , jak wy-

                     bez   pienię dzy  - gości !

Jó zef:  puka  znowu

Gospodarz:  Kto  tam?
Jó zef:  W imię  Boga proszę -
            Otwó rzcie  nam  Panie,
             I dajcie choć  na słomie,
             Na ziemi  posłanie.
Gospodarz: Nie ma miejsca dla  biedakó w,
                     Nie pukajcie po pró żnicy,
                           Gdy nie macie czym  zapłacić-
                           To  nocujcie na ulicy!
Śpiew:  Nie  było  miejsca  dla Ciebie........-
Maryja: Jó zefie...... Nie mogę  iść  dalej.........

Jó zef: Maryjo -  biedna  Ty  panienko  moja.......

               Usią dź  tu  trochę ..........tak  pó źna  godzina

                     Jeszcze poszukam –  może  znajdę   miejsce – Dla  Ciebie  Maryjo .

                          Maryja:  (cicho) Dla  mojego  Syna!

                                            (  św. Jó zef  wychodzi  - cisza, krzesło dla  Maryi)

Narrator: Siadła Maryja  już   bez sił
                      I na Jó zefa czeka  ........
                      W  dłoniach  ukryła świę tą  twarz ,
                        Mię dzy palcami  łza  ścieka.........

                        Nikt  nie  chce  przyją ć  Matki  tej ,
                        Co  miast  srebrnikó w  u proga,
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                       W  zapłatę ,  za marny  niesie  dach
                         Ludziom –  samego  Boga!

                            O ludzie  betlejemscy
                             Gdzież   wasze  serca  są ?!
                             Czemu  chciwością   zamknię te-
                              Przed  przyjściem Boga  drż ą ?!

                            A  Matka  znużona  siedzi wcią ż
                            I czeka – cią gle czeka-
                            Czy  się  otworzą  przed  nią  drzwi,
                             A może- serce człowieka?!

Pastuszek  (wchodzi i mó wi do siebie):

                 Kto tu siedzi na kamieniu?
                  Jakaś niewiasta ? -  i płacze ?.....
                       Kto Ona ?-Nie wiem, podejdę  bliżej i zobaczę .

(podchodzi  , zaglą da)

Wchodzi św. Jó zef i zbliża się   milczą c do Maryi.
Jó zef: Maryjo  tak mi cię  żal ,

Zrobiłem co w mojej  jest  mocy,

Maryja: Trudno Jó zefie , tak widać chce Bó g,
          Ale  mi  żal ,że  ludzie nie chcą    przyją ć  Boga!.......

Pastuszek :  Panie..........

                  My  domu  nie  mamy ,

                      bośmy pasterze – i nawet stą d blisko
                          Nasze pastusze - palimy ognisko ,
                          Przenocujcie w stajence ,wśró d trzody.
                          Bydlą t w stajni  nie ma. Słomę  Wam przyniosę .
                         Cieplej bę dzie, jak na dworze.
                             Pó jdźcie za mną  ! Proszę .

Maryja: Bó g zapłać  ci – stokrotnie ,

              Pastuszku mó j drogi.....

Pastuszek: Nie ma za co        ( ze  smutkiem)
                         w tak niegodne prowadzę  was progi.....
Jó zef :     Widzisz  chłopcze . Pan Bó g czasem –
                Taką   wiedzie  drogą ,
                Któ rej  ludzie najmą drzejsi

- zrozumieć  nie  mogą  .
Pasterz:

                    Chodźmy ,chodźmy.
                     Niedaleko  jest nasza  stajenka......
                     Nie przemoknie tam  na deszczu-
                      Maryi  sukienka .  (wychodzą   powoli)
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Śpiew :Spuśćcie  nam .........

Narrator:

Wicher ję czy  zawodzi –  targa  gałę ziami, O!, żeby zatargał i wstrzą sną ł sercami  !-

...duszami ludzkimi, któ re śpią  , o swojej wygodzie, tylko śnią ...

Cicho ,wiatr ustał.....gwiazdy niebo  złocą , jak  boże światła migocą  , migocą ....

Niech  wpatrzy się  w te gwiazdy na tym  niebie lud.

Niech  czeka  w milczeniu ! Niech czuwa !

BO  SPEŁ NIA  SIĘ  CUD!!!!!!

AKT  III  Aniołek mó wi: Dwie odsłony były teraz bę dzie trzecia.

W tej trzeciej odsłonie wielka radość bę dzie- wszyscy do stajenki przyjdą

               po kolę dzie.-aniołek dzwoni trzy razy dzwonkiem

Czekajcie kochani, chyba już  ktoś przyszedł-

Szum anielskich skrzydeł za kurtyną  słyszę ...................

Śpiew :Bó g  się   rodzi........... ( zapala  się   światło)

Wchodzą   aniołowie, Maryja  i  Jó zef

Anioł :      Wiatr  się   wdziera  poprzez  ściany,

                  Po stajence  hula.....

                W  żłobie  leży  Pan  nad  Pany, Matka  Go  otula!!

                 - W żłobie  leży –  Bó g  Wszechmocny –

 - Niemowlą tko  małe !....

 - Opuszczone , w  twardym  sianie ,

 - Z  zimna - drż ą ce  całe !

Aniołowie  śpiewają  :  Nie  było  miejsca  dla  Ciebie......

Anioł:        W  niebieś  miał  Jezu swe  szczę ście ,

                  -Nic  Ci  nie  było  potrzeba –

                   Czemuś  wię c  zeszedł  na  ziemię

                   W  noc  ciemną  ? Daleko  od  Nieba ?

Anioł:       Czemuś Jezu  pozwolił
                  Na żłó b i opuszczenie?
                  Dlaczegoś tak się   zniżył?

Wszyscy:   By przynieść światu  ZBAWIENIE!
Anioł:         A ludzie cią gle  nie  wiedzą  ,

               Gdzie szczę ścia szukać należy?
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                   Nie  wiedzą , że szczę ście  tak blisko-
                   W żłó bku –  ubogim –  tu leży!

Śpiew:      Jezu  malusieńki....

Anioł :         Czemu  płacze  jeszcze w żłobie

                    Maleńka  Dziecina?

Anioł  :       Jaka  może być  tych  łezek
                    Poważna  przyczyna?

Anioł: I i II: Cicho –  cicho –  Dziecią teczko ,

                   Nie  płacz, nie płacz  już !

                   Matka  Twoja Ci  zaśpiewa,
                   A  Ty  oczka  zmruż !

Maryja(śpiewa)  :  Teraz  Syneczka bę dę  kołysała,

                           Z wielką   miłością  , bę dę  Ci śpiewała.

                           Lililililaj ,moje Ty  Dziecią tko,

                           Lililililaj, moje Nimowlą tko  ( 2  razy)

Jó zef :  Usnę ła  Dziecina  ze  łzami  w  powiekach.....

              I  przez  sen  nawet  usteczka  drgają .

              O , Aniołowie , powiedzcie –  czemu ?

Aniołowie :  Bo  ludzie  Go  nie  witają  !

Śpiew:        Wśró d nocnej  ciszy.....

Narrator:        Dlaczego  dzisiaj  wśró d  nocy  dnieje ,

                      I jako  słońce , niebo  jaśnieje?

Aniołowie :  Chrystus ,Chrystus,  wam  się  narodził,

                    Aby was od piekła oswobodził !

Narrator : W  tym  czasie pasterze  przy  ogniu  spali ,

                 gdy  wtem  usłyszeli głosy i przecudne pienia .

                  Na  niebie  ujrzeli  aniołó w  przepię kne  postacie.

                  Ogłosili  im, że cud  w  Betlejem i tam  iść prę dko  trzeba.

Anioł :      Chodźcie  chłopcy, zaśpiewajcie

                  Kolę dę  – pasterze!

                  Przywitajcie  Tego  Boga ,

                   Co  na  sianie  leży!
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Pasterze śpiew :Dzisiaj  w  Betlejem...............

Anioł :      Niech  Ci Jezu  bę dą  dzię ki

                     Za Twe narodzenie .

Pasterze:        O Jezu- dzię ki  za to-Ci

                       I  nasze  skromne  dary  przyjm.

                     I: Płó tno

                         II: Kożuszek.

                             III: Wełny  garść.

                              I  miłość  serca  bez  miary.

Pasterz:  Bardzośmy się  Jezusiczku do Ciebie spieszyli.

               I chociaż  tu wszyscy niewiele dziś mamy,

               Owoc naszej pracy przed Tobą  składamy

                Oto mleka troszeczkę  , a tu owczy serek,

                I kiedy podrośniesz wełna na sweterek.

   Rośnij w szczę ściu , spokoju- Małe Boże Dziecię ,

   A wszystkim narodom daj pokó j na świecie!

Maryja:

      Niech wam Bó g zapłaci pastuszkowie mili,

      Żeście dziś Jezusa tak pię knie uczcili,

      Słychać waszych kolę d dla Niego uciecha

      Patrzcie jak się  do was miluchno uśmiecha.

Aniołek:  melodia i śpiew  -Oj Maluśki , Maluśki  ......

Aniołek (recytuje)

Do stajenki, do stajenki

Przyszły razem dziś

Wiewió reczki, trzy sarenki

I kudłaty miś.

   I zają czek przyszedł szary,

Polna myszka też ,

I kuropatw ze trzy pary,

I kolczasty jeż .

   I cichutko stoją  w ką tku

U stajenki wró t

Pokłoniły się  dziecią tku,
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Pię knemu jak cud.

Zajaśniało szopki wnę trze

Jakby w złotym śnie

A Dziecią tko Przenajświę tsze

Uśmiech im swó j śle.

Aniołowie  razem  śpiewają  :  Dzisiaj  w  Betlejem....

Narrator:   Gwiazda  błyszczy nad stajenką  ,

                   Drogę  światłem znaczy,

                   Każdy człowiek dobrej woli

                   Boga dziś zobaczy !

                   Na dalekim Wschodzie

                    Mę drcy  ją  spostrzegli ,

                  I za jej przewodem do Betlejem  biegli.

(śpiew)  Mę drcy  świata  ..........

Kró lowie razem:

                        Z dalekiego jedziem  kraju,

                        Aby Bogu pokłon  nieść,

                        Bo aż  do nas gwiazdy jasność–

                         Tę  radosną   niosła wieść !

                         A w podzię ce  składamy Ci , Panie :

           Kró l I : złoto  ( kładzie , kłania  się  , cofa   się  )

           Kró l  II: kadzidło

           Kró l III :  mirrę

    Razem  kró lowie : Bą dź  pochwalon świę ty Boże-

                                  Przez  Twe narodzenie,

                                  Co przez długich lat tysią ce –

                                  Trwa przez przemienienie.          (cofają   się  )

MARYJA:

Dzię kujemy wam kró lowie za podarki wasze śliczne

A za waszą  miłość szczerą  - Dziecię  Boże was wynagrodzi

I do swej chwały weźmie

Wszystkie ludzkie pokolenia bę dą  chwalić wiarę  waszą .
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Śpiew : Zaśnij  Dziecino.................

Anioł :Dlaczego nikt wię cej do żłó bka  nie spieszy?

           Czy nikt  już  darami Pana nie ucieszy?

Anioł :Jezu się  narodził , dla całego świata,

           Opuścił niebiosa i z ludźmi się  brata ,

            A oni  są  tak oboję tni !

Anioł : Historia się  powtarza od tysią ca lat .

            Przyszedł do swoich –  ci Go nie przyję li.

            Przyszedł świat zbawić –  odrzucił Go świat!

Narrator:

 Teraz do Betlejem

Niechaj dziatwa rusza,

by powitać w żłobie małego Jezusa.

Do Ciebie nasz Jezu

Dzieci polskiej ziemi

Razem z pastuszkami idziemy małymi.

Przed trzema kró lami

Przy  Tobie stajemy

Nasze małe serca

Całe Ci dajemy.

A Ty pobłogosław

polską  dziatwę  całą  ,

ażeby wyrosła na  Twą  wię kszą  chwałę !

 Wszyscy   śpiewają :    Podnieś  rą czkę   Boże Dziecię .............

Kłaniają  się  i wychodzą .

           Scenariusz przedstawienia : „ Jasełka” opracowany i przygotowany został
przez nauczycieli : mgr Teresę  Czubską , mgr Karinę   Srokę  i mgr Roberta Dudka.
Przedstawienie prezentowane było przez naszych ucznió w na Przeglą dzie Zespołó w
Jasełkowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury i Parafię  Chrystusa Kró la
w Sanoku .
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