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SCeNKa 1 z KOLĘDĄ W DOMU

Postaci: 
Maryja z Dzieciątkiem, 
św. Józef, 
anioł, 
dziecko z Amazonii (z papużką na ramieniu), 
król 

Kolęda: Mędrcy świata, monarchowie

Anioł
Ukochani, pokój z wami! 
Z dobrym słowem przybywamy.
Posłuchajcie nas przez chwilę,
a Dzieciątku będzie milej! 

Król
Mędrcy świata! Monarchowie!
To się nam nie mieści w głowie!
To co stało się w Betlejem,
odmieniło ludzkie dzieje!

Maryja
Ciii…. Bóg śpi… w moich ramionach
‒ na tę myśl mnie bierze trwoga,
czułość… Ach, nie do pojęcia 
ta bezbronność Niemowlęcia...
Taką drogę wybrał Bóg,
by Go KAŻDY poznać mógł!
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Święty Józef
I ja, człowiek, pył, drobinka,
lichy, słaby jak ta trzcinka,
mam tu Boga, Stwórcę świata,
opieką otoczyć jak tata! 

Anioł
Tak Bóg się ludziom przedstawił.
Tak swoją moc objawił.
Zaufał. Padł im w objęcia,
czekając na gest przyjęcia. 

Król
Dziwne to królowanie!
Zamiast siły – zaufanie.
Zamiast zemsty – miłowanie.
Co Bóg jeszcze ma w planie? 

Święty Józef
Nasze misyjne posłanie! 
Bo każdy z nas jest posłany
jak Jego Syn ukochany,
by dzielić się darem miłości,
modlitwą i życiem – najprościej.

Maryja
Spójrzcie na Amazonię,
ilu ludzi we łzach tam tonie,
dzieci, ojcowie, matki
bez czystej wody, bez chatki.

Święty Józef
Żyjąc na jednej Ziemi,
jesteśmy z sobą złączeni,
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gdy jeden z nas coś zepsuje,
wszystkich nas to kosztuje. 
Troszczmy się zatem wzajemnie
o siebie i o nasz dom – Ziemię. 

Dziecko z Amazonii
Buldożery zniszczyły chaty,
pozbawiły nas ojców i matek,
zatruta znów woda w rzece…
Nikt nas nie ma w opiece?

Maryja (do dziecka z Amazonii) 
Słyszę wasz płacz i łkanie
i ludziom daję przesłanie,
by w waszej stanęli obronie.
(do pozostałych kolędników i słuchaczy)
Troską objęli Amazonię! 

Dziecko Amazonii (potrząsa skarbonką) 

Pastorałka: Maleńka Miłość

Król
Nieważne czyś mały, czyś duży,
każdy może czymś służyć.
Każdy może coś zrobić,
by tych „najmniejszych” ochronić.

Dziecko z Amazonii (dziękując) 
Muchas gracias [mucias gratias]! Dziękujemy!
Modlić się za was będziemy,
by Bóg dał wam siłę miłości,
na wszelkie przeciwności! 

Kolęda: Świeć gwiazdeczko 
Anna Sobiech, PDMD Warszawa


