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Jasełka 
Do konkretnej sceny dopasowujemy linie melodyczną z poszczególnych kolęd. 

W czasie gdy poszczególni aktorzy wygłaszają swoje kwestie ściszamy muzykę. 

Jasełka można wystawić również tylko z muzyką i grą aktorów na zasadzie 

pantomimy.  

 

1. CICHA NOC 

Narrator: 

Wszystkich gości serdecznie witamy 

i na nasze jasełka zapraszamy! 

2. ŚWIEĆ GWIAZDECZKO 

anioł 1: 

W ciemności zupełnej gwiazdka nam świeci, 

do Betlejem wskazuje drogę dla wszystkich ludzi. 

anioł 2: 

Idą smutni ciemną nocą 

święty Józef z Matką Boską. 

anioł 3: 

Do wielu drzwi pukali, 

schronienia Dzieciątku szukali. 

 Narrator: 

Lecz nikt im nie otworzył. 



3. DO SZOPY HEJ PASTERZE 

anioł 4: 

Popatrzcie! W nędznej szopie dzieciątko płacze, 

pospieszmy tam wszyscy, nie traćmy na czasie! 

4. DZISIAJ W BETLEJEM 

pasterz 1: 

Hejże chłopaki! 

Co tam tak świeci? 

pasterz 2: 

Hej, ale to pali się na górze! 

To niemożliwe! Pożar jest na chmurze? 

pasterz 3: 

Nie bójcie się, to światło nad Betlejem świeci, 

wskazuje drogę dla wszystkich ludzi. 

pasterz 1: 

Tam w żłobie na sianie mały Jezus leży, 

chodźmy go przywitać. 

5. W ŻŁOBIE LEŻY 

pasterz 2: 

Ale jakże pójdziemy do dzieciątka Bożego? 

Przecież biedni jesteśmy, nie mamy nic cennego. 

pasterz 3: 



Ciepłą wełnę, ser i mleko możemy ofiarować, 

to nic wielkiego, ale z serca całego. 

pasterz 1: 

Chodźmy szybko, niech Jezus już nie czeka. 

6. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE 

pasterz 2 

Witaj Jezu nasz kochany, 

przyjmij dary, które mamy. 

pasterz 3 

Patrzcie! Ktoś tam idzie! 

To trzej królowie! 

 Narrator: 

Jezusowi się pokłonią  

i swoje dary mu położą. 

7. MĘDRCY ŚWIATA MONARCHOWIE 

król 1: 

Składamy Ci Jezu dary. 

król 2: 

Oto kadzidło wonne i pachnące, 

kojący zapach roznoszące. 

król 3: 

Oto korona ze złota cała, 



by Boża Dziecina biedy nie zaznała. 

 król 1: 

A to jest mirra – żywica z drzew zebrana, 

niech chroni i leczy naszego Pana. 

8. BÓG SIĘ RODZI 

Narrator: 

Wielka dziś radość na ziemi i w niebie, 

że tylu gości przyszło dziś do ciebie. 

Leżysz na sianie Jezu maleńki, 

nasze serca ogrzeją chłód twojej stajenki. 

9. GDY ŚLICZNA PANNA 

Maryja: 

Synku, choć jesteś mały, 

wszyscy cię kochamy. 

Śpij spokojnie. 

10.LULAJŻE JEZUNIU 

 Narrator: 

Życzymy wam wszystkim serdecznie: 

Zdrowia, radości i miłości 

 

11. PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ 

 



Obrzęd kolędowy we wspólnocie 

 

Na początku zapalamy świecę. Prowadzący modlitwę mówi: Światło 

Chrystusa.  

Wszyscy obecni odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.  

Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Amen.  

 

W tym miejscu warto zaśpiewać wspólnie jedną z kolęd. 

 

Prowadzący: Panie Jezu Chryste, stajemy w Twojej obecności, aby polecić 

Twojej opiece nasz dom i naszą rodzinę, naszą wspólnotę. Pokornie 

prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, gdyż mocno wierzymy w to, że 

jesteś nam życzliwy i pragniesz naszego szczęścia. Pozwól nam dobrze 

przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy. 

 

 

Prowadzący: Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z Ewangelii według św. 

Łukasza. Najlepiej odczytać tę perykopę z drukowanego wydania Pisma 

Świętego (Łk 19,1-10).  

 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien 

człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał 

on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, 

gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, 

aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł 

na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, 

albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z 

pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do 

grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, 

oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, 

zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się 



udziałem tego domu gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 

Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. 

 

P. Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać wśród nas, 

ludzi. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie i przyszedłeś do domu 

Zacheusza. Prosimy Cię, błogosław także naszą rodzinę, nasz dom i naszą 

wspólnotę. 

 

Modlitwa – Może być spontaniczna 

 

P. Pozostań w naszej wspólnocie i mieszkaj z nami przez wszystkie dni 

nowego roku. Ciebie prosimy.  

W. Wysłuchaj nas, Panie. 

 

P. Niech wszyscy codziennie doświadczamy Twojej obecności i pomocy. 

Ciebie prosimy.  

W. Wysłuchaj nas, Panie. 

 

P. Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem. 

Ciebie prosimy.  

W. Wysłuchaj nas, Panie. 

 

P. Pomóż nam być otwartymi na potrzeby bliźnich. 

Ciebie prosimy.  

W. Wysłuchaj nas, Panie. 

 

 

 

 



Wszyscy zgromadzeni niech ucałują krzyż, który został przygotowany. 

Najlepiej będzie, jeśli prowadzący modlitwę najpierw sam go ucałuje, 

a potem poda go do ucałowania pozostałym. Następnie prowadzący 

odmawia modlitwę błogosławieństwa: 

 

Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci 

pragniemy doświadczyć mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je 

na naszą wspólnotę. Zawierzamy się Twemu miłosiernemu Sercu, 

pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas. Maryjo, nasza Matko, 

Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co 

mamy. Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami. Wszyscy 

Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć w 

pokoju dzieci Boga.  

 

 

P. Zakończmy naszą wspólną modlitwę słowami, których nas nauczył nasz 

Zbawiciel, Jezus Chrystus:  

 

W. Ojcze nasz… 

 

 

Wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:  

W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 

Następuje wspólne kolędowanie i poczęstunek przy stole.  


