
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Scena 1 

Piosenka: To się dzisiaj stanie 

www.youtube.com/watch?v=fez2dkiAqfM 

Na scenę wchodzi Maryja, w tle słychać muzykę… 

Do Maryi przychodzi Anioł, mogą sobie razem potańczyć. 

 

Scena 2 

Odgłos wiatru 

Na scenę wchodzą dwa anioły z białym materiałem, w tle muzyka. 

Wiewamy białymi materiałami po czym odkładamy materiały tak, 

że tworzą dach stajenki. 

 

Scena 3 

Piosenka: Mario czy Ty wiesz 

https://www.youtube.com/watch?v=LFhTMa8dav4 

Przy żłóbku jest Maria i Józef. Maryja chodzi z lalką (Jezusm) 

podaje ją po kolei każdemu do potrzymania.(lalka zawinięta jest 

razem z głośnikiem – z głośnika słychać płacz dziecka). 

 

Scena 4 

Lulajże Jezunniu 

https://www.youtube.com/watch?v=mpYjJaLoD-Y 

Maryja odkłada lalkę do żłóbka w stajence. 

 



Scena 5 

Odgłosy zwierząt, cicha kolęda  Przybieżeli do Betlejem pasterze 

https://www.youtube.com/watch?v=pClIOPkxMUM 

Na scenę powoli wchodzą pasterze ze zwierzętami. Oddają 

pokłon Jezusowi (mogą dać uczestnikom pluszowe zwierzęta do 

pogłaskania). 

 

Scena 6 

Mędrcy świata monarchowie 

https://www.youtube.com/watch?v=lH42VJtbzyU 

Wchodzą 3 królowie z darami. Oddają pokłon Jezusowi.  

Dają każdemu do dotknięcia, powąchania kadzidło, mirrę, 

metaliczne przedmioty w złotym kolorze, resztę zanoszą do 

szopki i odkładają. 

 

Na zakończenie wszyscy śpiewamy kolędę: 

Pójdźmy wszyscy do stajenki 

https://www.youtube.com/watch?v=vbZSZV2XKQ8 

 

7. WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD 

 

 

 

 

 

 



Jezu, przyszedłeś na tę ziemię, 

aby objawić nam Twojego Ojca, naszego Ojca, 

i nauczyć nas wzajemnie się kochać. 

Ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś. 

Prosimy, niech z nas uczyni w tym świecie wojen i 

podziałów 

swe narzędzia jedności i pokoju. 
 

Jezu, wezwałeś nas, abyśmy szli za Tobą 

we wspólnocie „Wiary i Światła” 

Chcemy Ci powiedzieć „tak” 

Chcemy żyć związani miłością 

w tej wielkiej rodzinie, którą nam dałeś, 

aby wspólnie nieść cierpienia i trudy, 

dzielić się radością i nadzieją. 

Naucz nas, Panie, przyjmować nasze zranienia i słabości, 

aby w nich objawiła się Twoja moc. 

Naucz nas odnajdować Twą Twarz i Twoją obecność 

we wszystkich naszych braciach i siostrach 

zwłaszcza najsłabszych. 

Naucz nas iść za Tobą drogami Ewangelii. 
 

Panie Jezu powierzamy się Maryi, Twojej Matce. 

Ona pierwsza Cię przyjęła. 

Pomóż nam przyjąć Ciebie w naszych sercach 

I w naszych wspólnotach. 

Pomóż nam wiernie trwać wraz z Maryją u stóp Krzyża, 

Blisko wszystkich ukrzyżowanych tego świata 

Pomóż nam żyć, tak jak Ona, Twoim Zmartwychwstaniem. 
Amen! 


