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Boże Nawrócenieto historia opowiadająca o nawróceniu reżyserki Romy, które miało miejsce 

w okresie Bożego Narodzenia. Roma reżyseruje przedstawienie jasełkowe, w którym grają 

aktorzy- amatorzy. Pod wpływem tego spektaklu, swoich znajomych, a także nadzwyczajnych 

wydarzeń dokonuje się  w jej sercu przemiana. Zaczyna wierzyć w cud Bożego Narodzenia. 

 

 

AKTORZY: 

PANI REŻYSER (Roma)kobieta  

PASTUSZEK 1kobieta/mężczyzna 

PASTUSZEK 2 (Paulina)kobieta  

ANIOŁ 1 (Anielka)kobieta  

ANIOŁ 2kobieta  

KRÓL 1 (Kamil)mężczyzna 

KRÓL 2mężczyzna 

KRÓL 3mężczyzna 

MARYJA (Marysia)kobieta 

JÓZEF (Józio)mężczyzna 

OWIECZKA 1kobieta/mężczyzna 

OWIECZKA 2kobieta/mężczyzna 

OWIECZKA 3kobieta/mężczyzna 

ZNAJOMY 1mężczyzna 

ZNAJOMY 2kobieta/mężczyzna1 

ZNAJOMY 3kobieta/mężczyzna 

OSOBA CZYTAJĄCA 1 dziewczynka/chłopczyk2 

OSOBA CZYTAJĄCA 2dziewczynka/chłopczyk 

OSOBA CZYTAJĄCA 3dziewczynka/chłopczyk 

 

 
1Co najmniej jeden ze Znajomych powinien być mężczyzną (Znajomy 1) i co najmniej jedna ze Znajomych 
powinna być kobietą. 
2 W czasie spektaklu będą odtwarzane nagrania z głosami dzieci. Osoby czytające nie będą potrzebne „na 
żywo”. 
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UWAGI DLA POSZCZEGÓLNYCH AKTORÓW: 

PANI REŻYSER- rola najbardziej wymagającą aktorsko, przez cały czas trwania spektaklu 

ma na sobie ubraną białą apaszkę 

ANIOŁ 1- najbardziej wzruszająca postać 

KRÓL 1- aktor o zdolnościach komediowych  

 

 

DEKORACJE: 

Na scenie w centralnym punkcie stoi szopka. Ważne, by była usytuowana tak, żeby nie 

przeszkadzała aktorom. Przy żłobku można ułożyć sianko, baranki. Nad szopką zawieszona 

gwiazda betlejemska. Naokoło szopki ustawione choinki/drzewka świąteczne. Na scenie stoi 

wieszak i stół z trzema krzesłami. Tłem scenografii powinien być ciemny materiał. 

WAŻNE: 

1. Szopka ma nie zajmować całej przestrzeni scenicznej, bo większość wydarzeń będzie 

się rozgrywała we współczesnym świecie. 

2. Żłobek ma być pusty. Nie ustawiamy żadnych figur: Jezusa, Maryi, Józefa, itp...  

 

 

 

KOSTIUMY: 

Aktorzy ubrani w stroje charakterystyczne dla swoich postaci: 

PANI REŻYSER: strój dowolny(może być artystyczny), obowiązkowo biała apaszka przez 

cały spektakl 

ANIOŁ: skrzydła, opaska z gwiazdką, biała sukienka 

KRÓL: korona, kolorowe szaty 

PASTUSZEK: strój charakterystyczny dla postaci 

MARYJA: szata (ważne by nie była biała), w którą owija Dzieciątko, strój charakterystyczny 

dla postaci 

JÓZEF: strój charakterystyczny dla postaci 

OWIECZKI: strój charakterystyczny dla postaci 

ZNAJOMY: strój dowolny 
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AKT I  

Próba 

 

Scena 1 

 

Na zgaszonym świetle następuje odtworzenie nagrania z fragmentem z Ewangelii: Mt 

1, 1-16 przygotowanym wcześniej przez Osoby Czytające. Fragment z Pisma Świętego 

można podzielić wersetami/myślami/zdaniami, przykładowo: 

OSOBA CZYTAJĄCA 1: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 

OSOBA CZYTAJĄCA 2: Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba,  

Jakub ojcem Judy i jego braci; 

OSOBA CZYTAJĄCA 3: Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. 

Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; 

 

Mt 1,1-16 Biblia Tysiąclecia 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem 

Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem 

Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem 

Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem 

Salmona;  Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a 

matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. 

Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. Salomon był ojcem 

Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat 

ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; 

Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos 

ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia 

babilońskiego. 

 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem 

Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; 

Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem 

Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża 

Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 

 

 

 

Rozświetlenie sceny. Trwają próby do przedstawienia jasełkowego dla dzieci z 

osiedlowej świetlicy i ich rodziców. Na scenie obecni aktorzy: PASTUSZEK 1, 

PASTUSZEK 2, ANIOŁ 1, ANIOŁ 2, KRÓL 1, KRÓL 2, KRÓL 3.. Próba przebiega 

chaotycznie- aktorzy rozmawiają ze sobą, ćwiczą tekst, zajmują się strojami, 
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poprawiają szopkę (improwizacja).PANI REŻYSER siedzi wśród publiczności. 

Zaczyna okazywać swoje niezadowolenie próbą i wychodzi na scenę. 

 

PANI REŻYSER: Nie, nie, nie. Co wy w ogóle robicie? Z kim ja muszę 

pracować...To mają być te wasze jasełka? Dlaczego wy jeszcze nie macie wszystkich 

strojów i rekwizytów? Jest już 20 grudnia, za niedługo próba generalna. Co ja mówię, 

jaka próba generalna? Przecież zaraz nasza premiera! Jak tak dalej pójdzie, z niczym 

nie zdążymy. 

 

PASTUSZEK 1: Prze pani, będzie dobrze! Mamy jeszcze kilka dni .Pani reżyser, 

naprawdę, damy radę. O, widzi pani, starczy poprawić, o, tutaj (poprawia choinkę) i 

znowu wszystko ładnie! 

 

ANIOŁ 1 zalękniony, jego skrzydła są rozwalone na 2 części, nieśmiało podchodzi do 

PANI REŻYSER. PANI REŻYSER go zauważa, denerwuje się jeszcze bardziej, ANIOŁ 

1 ma ochotę się rozpłakać. 

 

PANI REŻYSER: Co to jest? Anielko, pytam się, co to jest? No słucham, proszę mi to 

wyjaśnić. Dwa dni do próby generalnej, a ty nie masz nawet kompletnego stroju. Czy 

możesz mi to wyjaśnić?!(ANIOŁ 1 kręci głową)Nie no...Ja zaraz zwariuję z tymi 

amatorami... Anielko, czy ty w ogóle umiesz coś mówić? 

 

ANIOŁ 1: Umiem. 

 

PANI REŻYSER: Fantastycznie. Smutny i nieszczęśliwy anioł... Co to za jasełka? 

(ANIOŁ 1 się wycofuje) Anielko, wróć tu z powrotem, zapraszam. Gdzie jest mój 

scenariusz? 

 

ANIOŁ 2: O, tutaj jest! (potyka się, śmieje się z zakłopotaniem widząc złowieszczą 

minę PANI REŻYSER) 

 

PANI REŻYSER: No dobrze. A ty przynajmniej masz cały strój? 

 

ANIOŁ 2: Oczywiście! Mam skrzydełka, sukienkę i o, tą tu: gwiazdkę! 

( PASTUSZEK 1 pospiesznie poprawia krzywy strój ANIOŁA 2) 

 

PANI REŻYSER: Dobrze, robimy próbę. Proszę. Tylko aniołki zostają! 

(ANIOŁ 1 stremowany, ANIOŁ 2 uśmiechnięty) 

 

ANIOŁ 2: Chwała na wysokości Bogu! A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 

 

ANIOŁ 1: Narodził się nam Zbawiciel. Cieszmy się i weselmy. 

 

PANI REZYSER: Stop, stop. Co to ma być? Anielko! Masz się cieszyć i weselić! 

Dlaczego jesteś taka smutna? 

 

ANIOŁ 1: Przepraszam, pani reżyser. 
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PASTUSZEK 1: Niech się pani nie martwi. Poćwiczymy z Anielką i jutro będzie 

najszczęśliwszym aniołkiem na świecie. (bierze talerz kanapek z czekoladą od 3 

KRÓLI) Chce pani kanapeczkę? Jest z czekoladą! 

 

PANI REŻYSER: No, jak z czekoladą... Niech będzie. Zaraz, zaraz. A czy to nie jest 

czekolada, którą...gdzie jest Trzeci Król? 

 

KRÓL 3: (wyciera twarz i pospiesznie przełyka kromkę) Tak, tak. Jestem! 

 

PANI REŻYSER: Czy ty właśnie zjadłeś cały krem, którym miałeś się wysmarować?! 

 

KRÓL 3: Nie cały! 

 

KRÓL 1: My też zjedliśmy 

 

KRÓL 2: Ale jeszcze zostało trochę. O, widzi pani! 

 

PANI REŻYSER: Taaa, zostało. Chyba na jedną kromkę. 

 

KRÓL 1: Niech się pani nie martwi. Mogę szybko skoczyć do sklepu po nową 

czekoladę! 

 

KRÓL 2: O, a ja mu pomogę. 

 

PASTUSZEK 2: Chłopaki, proszę. Nie można tak. 

 

PANI REŻYSER: Masz rację, Paulinko. Tak się nie da prowadzić próby. Już sama nie 

wiem co mam z wami robić... 

 

PASTUSZEK 2: Pani reżyser, poprawimy się, obiecujemy. Na jutro skompletujemy 

wszystkie stroje, nauczymy się tekstów no i przypilnujemy chłopaków, żeby przestali 

jeść czekoladę! 

 

PANI REŻYSER: No sama nie wiem, Paulinko. Dasz radę przypilnować grupę? 

 

PASTUSZEK 2: Oczywiście! 

 

PANI REŻYSER: No, jeśli tak mówisz... Niech tak będzie  

(ubiera kurtkę, liczy aktorów) Zaraz, zaraz, chwileczkę. Pastuszek 1, Pastuszek 2, raz, 

dwa, trzy- trzej królowie. Aniołek 1, Anielka? 

 

ANIOŁ 1: Anielka poszła do toalety. 

 

PANI REŻYSER: Anielka w toalecie... brakuje mi tu kogoś! Hej, a gdzie Maryja i 

Józef? 
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KRÓL 3: Józio jest chory, ma anginę i nie mógł przyjść 

 

KRÓL 2: A Marysia... O, jej też nie ma. Nie wiadomo dlaczego 

 

KRÓL 1: Ale możemy następnym razem zrobić próbę przez telefon! 

 

PASTUSZEK 2: Kamil, nie... 

 

PANI REŻYSER: No, ja zaraz nie wytrzymam! Co to ma w ogóle być? Co oni sobie 

myślą?! Próba bez Maryi i Józefa. Nie, no to jest niepoważne. Jak tak dalej pójdzie, 

nie będzie żadnego przedstawienia. Jasełka bez Maryi i Józefa! 

 

PASTUSZEK 1: Prze pani, spokojnie. Zadzwonimy do Marysi i Józia i zobaczy pani, 

będą na następnej próbie i będą wszystkie kwestie umieli. Damy radę z Bożą pomocą! 

 

Rozlegają się głosy: O, tak/ Damy radę!/ Bóg z nami/ Z Bożą pomocą/ 

 

PANI REŻYSER: Z jaką znowu Bożą pomocą? Czy wy tego nie rozumiecie, że nie 

ma żadnego Boga! Jestem ateistką! Nie wierzę w nic, co może mi pomóc. Jedynie ja 

rządzę swoim życiem i nikt inny nie ma do niego prawa. A już na pewno nie jakiś 

Bóg! (wychodzi) 

 

Koniec Aktu I 

 

 

 

 

 

AKT II 

Klub 

Scena 1 

 

Na zgaszonych światłach następuje odtworzenie nagrania z fragmentem Ewangelii: Łk 

1, 28-33 

 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  Lecz 

anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.  Będzie On wielki i będzie 

nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 

panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».  

 

Światła najlepiej migające- klimat klubowo/dyskotekowy. Muzyka klubowa. Na 

parkiecie PANI REŻYSER i troje ZNAJOMYCH. Bawią się. W pewnym momencie 

zostaje puszczona muzyka świąteczna. Wszyscy się cieszą, tylko zdenerwowana 

reżyserka siada przy stoliku. 

 

ZNAJOMY 1: Roma, co jest? 
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PANI REŻYSER: Nie lubię tych głupich świąt. Wystarczy? 

 

ZNAJOMY 1: Ej no, nie bądź taka. Patrz, wszyscy się świetnie bawią. (pozostali 

ZNAJOMI podchodzą do stolika) 

 

PANI REŻYSER: No, jak widzisz, nie wszyscy. 

 

ZNAJOMY 2: Wiem, co ci poprawi nastrój. Musimy koniecznie wybrać się do galerii 

i zrobić świąteczne zakupy. Święta już tak blisko... 

 

ZNAJOMY 3: O, tak, świąteczne zakupy, choinka, Wigilia. Zaraz potem pasterka. 

Święta to piękny czas! 

 

PANI REŻYSER: (z przekąsem) No rzeczywiście! Świetny czas! 

 

ZNAJOMY 1: Roma, święta to jedyny taki czas... Możesz spotkać rodzinę z 

zatrzymać się na chwilę. A no i najważniejsze,: spotkać Jego! 

 

PANI REŻYSER: Jakiego znowu Jego? 

 

ZNAJOMY 1: Jak to jakiego? Prawdziwego Boga- Człowieka! Dzieciątko Jezus. 

 

PANI REŻYSER: Ty, od kiedy ty niby wierzysz w Boga? 

 

ZNAJOMY 1: Właściwie to...od roku. Nawróciłem się dokładnie w Boże Narodzenie. 

W pierwszy dzień świąt przechodziłem obok kościoła. Byłem bardzo smutny, bo dzień 

wcześniej zostałem zwolniony z pracy. Pamiętasz, mówiłem ci. Myślałem wtedy, że 

świat mi się zawalił! Nie wiedziałem z czego będę żył. Przecież dopiero co kupiłem 

mieszkanie, samochód mi się zepsuł. Mam kredyt... No i wtedy tak właśnie poczułem, 

żeby tam wejść. Do środka. Ci ludzie...tak pięknie się modlili. Tworzyli taką 

prawdziwą wspólnotę. Czuć było, że tam naprawdę coś jest. Że tam jest... Bóg! 

Naprawdę spotkałem Boga! Przyklęknąłem przy żłóbeczku i tak bardzo się 

rozpłakałem. Wzruszyłem się nad Jego kruchością, małością. Nad Jego losem. Nad 

tym co, co...co dla nas zrobił. Co zrobił...dla mnie! 

 

PANI REŻYSER: No co On niby takiego dla ciebie zrobił? Kredyt ci spłacił? 

 

ZNAJOMY 1: Dał mi coś o wiele cenniejszego. Dał mi życie! 

 

PANI REŻYSER: (z przekąsem) życie... 

 

ZNAJOMY 2: Wiesz, (zwracając się do ZNAJOMY 1) brakuje mi czegoś w świętach. 

Bardzo lubię ubieranie choinki, zakupy świąteczne, prezenty. Wspólne spotkania z 

rodziną i przyjaciółmi, ale... czuję jakiś brak. Zawsze. Nigdy nie wiem czego. Może 

rzeczywiście brakuje mi...Boga... 

 



 9 

ZNAJOMY 3: Rzeczywiście święta coraz bardziej wydają mi się puste. Kiedyś 

cieszyły mnie prezenty, no i oczywiście to, że było wolne w szkole. A najbardziej to 

lubiłam chodzić rano na roraty 

 

ZNAJOMY 2: Tak, roraty! Chodźlismy wszyscy razem przed szkołą, pamiętacie? 

Mieliśmy takie ładne lampiony. A Roma miała najładniejszy- sama go zrobiłaś! 

 

PANI REŻYSER: Nie wiem, nie pamiętam! 

 

ZNAJOMY 2: A może po prostu...już nie chcesz pamiętać? 

 

(Chwila niezręcznej ciszy) 

 

ZNAJOMY 3: Widziałam dziś ogłoszenie obok mojego kościoła o rekolekcjach 

przedświątecznych. Może byśmy się tam wybrali? 

 

ZNAJOMY 2: Przeżyjemy prawdziwie Adwent. Przygotujemy się do świąt Bożego 

Narodzenia. O, tak! Może pomoże mi to w odnalezieniu Boga. 

 

PANI REŻYSER: Ja nie wiem, co się z wami dzieje. Nie poznaję was. Mówicie o 

jakiś głupotach. Nawet już nie wiem jak to nazwać. Tak strasznie chcecie iść do 

kościoła, a wcześniej nawet byście o tym nie pomyśleli. Zajmujecie czas 

jakimiś...bzdurami! Tracicie czas na jakiegoś Boga, którego w ogóle nie ma! 

 

(Po drugiej stronie sceny: MARYJA klęka i modli się. Przychodzi ANIOŁ 1. Scenę 

widzi tylko PANI REŻYSER) 

 

ANIOŁ 1: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie bój się Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 

 

MARYJA: Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. 

 

(PANI REŻYSER przygląda się scenie z zaciekawieniem i niedowierzaniem) 

 

ZNAJOMY 3: Coś się stało, Roma? (macha jej przed oczami) Halo, Roma! 

 

PANI REŻYSER: No, przecież...wy nic nie widzieliście? 

 

ZNAJOMY 1: Co mieliśmy widzieć?  

 

PANI REŻYSER: No tych, tych tu...tam 

 

ZNAJOMY 3: Jakich tam? Roma, ty się dobrze czujesz? 

 

PANI REŻYSER: Taak. Chyba jestem przepracowana. Muszę odpocząć. To co z tymi 

zakupami? 
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Koniec Aktu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKT III 

Przygotowanie 

Scena 1 

 

 

Na zgaszonym świetle następuje odtworzenie nagrania z fragmentem Ewangelii Mt 1, 20-23 

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, 

nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w 

Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego 

grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 

Proroka:  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: 

„Bóg z nami”. 

 

Rozświetlenie sceny. Trwają przygotowania do premiery jasełek. Aktorzy bardzo 

zaangażowani w swoją pracę: 

• PASTUSZEK 2- siedzi na skraju sceny, śpiewa i gra na gitarze „Witaj Jezu ukochany, 

od patryjarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony”(Pójdźmy 

wszyscy do stajenki).  

• PASTUSZEK 1- układa i dokłada sianko 

• KRÓL 3- siedzi przy stoliku i maluje twarz czekoladą 

• KRÓL 2 i KRÓL 1- przymierzają szaty królewskie 

• ANIOŁ 1- doczepia do skrzydeł piórka i brokat 

Jeśli aktorzy są w stanie pogodzić swoją pracę i nucenie melodii granej przez PASTUSZKA 2, 

powinni to zrobić. 

W pewnym momencie wchodzi PANI REŻYSER. PASTUSZEK 2 przestaje grać i śpiewać, 

pozostali przestają nucić. Rozlegają się głosy: Dzień dobry/ Dzień dobry prze pani/ Dzień 

dobry pani reżyser. 

 

PANI REŻYSER: Dzień dobry. Dzień dobry. (z podziwem) Widzę, że bardzo się 

przygotowujecie! 

PASTUSZEK 1: O tak, prze pani! Już mamy prawie wszystko gotowe. 
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KRÓL 3: A ja już przestałem jeść czekoladę! 

PANI REŻYSER: Bardzo się cieszę, a... 

Na scenę wchodzi JÓZEF, a zaraz za nim ANIOŁ 2. JÓZEF klęka i uniża się.) 

ANIOŁ 2: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem 

z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, 

On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. 

ANIOŁ 2 wychodzi, JÓZEF pozostaje w uniżeniu. Nikt oprócz PANI REŻYSER nie widzi 

sceny. Aktorzy zajmują się swoimi pracami, PANI REŻYSER oszołomiona. 

KRÓL 2: Pani reżyser, wszystko w porządku? 

PANI REŻYSER: Zastanawiam się tylko... gdzie jest... Józef... Józef i Maryja. Józef i Maryja. 

KRÓL 1: Właśnie Marysia i Józio poszli po sianko i ubranka dla Jezusa. Musiała się pani z 

nimi minąć. 

PANI REŻYSER: (powtarza oszołomiona) Musiałam się minąć. Musiałam się minąć! 

(wybiega) 

 

Koniec Aktu III 

 

 

 

AKT IV 

Rekolekcje 

Scena 1 

Na zgaszonym świetle następuje odtworzenie nagrania z fragmentem Ewangelii Łk 2, 

1-7. 

 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta1, żeby przeprowadzić spis 

ludności w całym państwie.  Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 

Syrii był Kwiryniusz.  Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 

miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 

dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 

nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła 

Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
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Jeśli jest taka możliwość, to wynieść stół ze sceny. Dostawić jedno krzesło. Krzesła (4) 

ustawione w głębi sceny- przodem do publiczności z możliwością oglądania szopki przez 

aktorów. 

Trzy miejsca zajęte przez ZNAJOMY 1, ZNAJOMY 2 i ZNAJOMY 3. Jedno krzesło 

pozostaje puste. 

Muzyka sakralna, modlitewno-uwielbieniowa. ZNAJOMI modlą się. Po pewnej chwili 

nieśmiało wchodzi PANI REŻYSER. 

 

ZNAJOMY 2: Roma! 

PANI REŻYSER: (nieśmiało) Cześć. 

ZNAJOMY 1: Jednak przyszłaś. Cieszę się. 

ZNAJOMY 2: Nawet się bardzo nie spóźniłaś. Dopiero zaczęło się uwielbienie. 

PANI REŻYSER: Właściwie to... chciałam.Przypomniałam sobie, że mieliście tu być. 

A ja was szukałam, a właściwie to ciebie... Miałeś mi dziś pożyczyć...do 

przedstawienia świecę. I tak sobie pomyślałam. Sama nie wiem. Tak jakoś wyszło. 

ZNAJOMY 3: Chcesz się z nami pomodlić? 

PANI REŻYSER: Ja? Ja chyba nie...ja sobie tylko posiedzę. Dziękuję za świecę, 

przyda nam się. 

MARYJA i JÓZEF przechodzą przez całą scenę i dochodzą do szopki. MARYJA trzyma 

kawałek materiału, przytrzymując ją w okolicy brzucha- tam jest ukryta lalka Pan 

Jezus. Jak znajdą się w szopce, MARYJA odkrywa szatę- ukazuje się Dzieciątko Jezus. 

PANI REŻYSER: (wstaje i podchodzi do szopki) Porodziła Swego pierworodnego 

Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 

gospodzie. 

ZNAJOMY 1: Ewangelia wg św. Łukasza. 

PANI REŻYSER: Co? 

ZNAJOMY 1: To fragment z Ewangelii św. Łukasza. Mówi o Bożym Narodzeniu. 

PANI REŻYSER: Tak? Nawet nie wiedziałam. Jest taka kwestia w przedstawieniu, 

które teraz reżyseruję. 

 

Scena 2 

Gasną światła, krzesła usunięte ze sceny. ZNAJOMI i PANI REŻYSER są na spacerze. 

Mogą zejść ze sceny. 

ZNAJOMY 2: Ale się cieszę, że poszliśmy na te rekolekcje. 
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ZNAJOMY 3: Teraz mogę z czystym sercem robić zakupy świąteczne! A tobie się 

podobało? (zwraca się do PANI REŻYSER, ta jest zamyślona) Roma, podobało ci się? 

PANI REŻYSER: Co? Tak, tak. Znaczy: chyba tak. 

ZNAJOMY 1: Czy coś się stało, Roma? 

PANI REŻYSER: Nie, nie...ja nie wiem w sumie. Ja chyba...ja nie umiem tego 

powiedzieć! Ostatnio w moim życiu dzieje się tyle rzeczy takich, takich innych 

ZNAJOMY 1: Roma, ty się...nawracasz! 

PANI REŻYSER: Ja? Ja nie jestem pewna...jeszcze. To wszystko, moje 

przedstawienie, te święta... wszystko takie inne. Już dawno tak nie było. Dawno się 

tak nie czułam...A przecież ja, ja nie mogę, to znaczy ja nie wierzę, nie wierzyłam. 

ZNAJOMY 1: Wierzyłaś Roma, wierzyłaś kiedyś. 

PANI REŻYSER: Teraz to już nawet tego nie jestem pewna. Nawet nie wiem, kim 

jestem. 

ZNAJOMY 1: Ja też zatraciłem w sobie Boże Narodzenie, ale udało mi się je 

odnaleźć. (Zapala świecę, którą PANI REŻYSER trzyma w ręku.) 

Świeca zawsze była symbolem Boga wśród nas. Teraz On jest z Tobą. Wszystkim 

nam jest potrzebne nawrócenie. 

PANI REŻYSER: Wieje wiatr, świeca zaraz zgaśnie, to wszystko jest bez sensu. 

ZNAJOMY 1: Nic nie jest bez sensu, Roma. Najważniejsze mieć Boga w sobie. W 

sercu. A ty Go masz! 

PANI REŻYSER: Ja? 

ZNAJOMY 1: Tak, ty. Tak samo jak każdy ochrzczony. Ten płomień nie może 

zgasnąć tylko dlatego że wieje wiatr. 

PANI REŻYSER: To wszystko, ta szopka... 

ZNAJOMY 2: O, tak. Szopka była piękna, bardzo wzruszająca. Tyle ludzi się przy 

niej modliło! 

ZNAJOMY 3: Szkoda tylko, że figury Świętej Rodziny pojawią się dopiero w Wigilię. 

Będę już wtedy na wsi. 

ZNAJOMY 2: Szopka zostaje do Trzech Króli, więc na pewno uda ci się jeszcze 

zobaczyć. 

ZNAJOMY 3: Tak? Super, już myślałam, że nie... 

PANI REŻYSER: Zaraz, zaraz...to tam nic nie było? Nie było Maryi i Józefa? 

ZNAJOMY 1: Nie, Roma. Szopka była pusta. 

 

Koniec Aktu IV 
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AKT V 

Premiera 

Scena 1 

 

Na zgaszonym świetle następuje odtworzenie nagrania z fragmentem Ewangelii Łk 2, 

10-18. 

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która 

będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 

którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, 

owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 

zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

 «Chwała Bogu na wysokościach, 

A na ziemi pokój 

Ludziom Jego upodobania». 

 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: 

«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».  

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy 

Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.  A wszyscy, 

którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali 

MARYJA i JÓZEF siedzą w szopce. MARYJA zajmuje się Jezusem. ANIOŁ 1 czuwa 

przy MARYI i Dzieciątku. Przy żłóbku stoi zapalona świeca (z IV aktu). 

Wchodzą PASTUSZKOWIE i OWIECZKI. 

 

PASTUSZEK 1: Taś, taś. Taś, taś, taś. 

PASTUSZEK 2: Owieczki, juhu! 
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PASTUSZEK 1: Taka ciężka noc. Tak bardzo jestem zmęczony. 

PASTUSZEK 2: Siądźmy tu przy sianku. Odpoczniemy. 

OWIECZKA 1: Dajcie nam trochę tego sianka. 

OWIECZKA 2: Jesteśmy tak głodne. Bee 

OWIECZKA 3: A sianko taaakie dobre! Bee, bee, bee! 

PASTUSZEK 1: Ty, patrz! Widziałeś kiedy coś takiego? 

PASTUSZEK 2: Gadające owieczki. 

           ANIOŁ 2: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. 

PASTUSZEK 1: O jeju, to chyba anioł! 

PASTUSZEK 2: Anioł, anioł! Jak żywy! 

PASTUSZEK 1: A czemuż to anioł do nas przychodzi? 

PASTUSZEK 2: Najpierw owieczki, teraz Anioł...My coś musieli zrobić. Uniżmy się, 

to może nas Bóg nie pokarze! 

ANIOŁ 2: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 

całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan.(ANIOŁ 2 wychodzi) 

PASTUSZEK 1: Zbawiciel! 

PASTUSZEK 2: Mesjasz! 

PASTUSZEK 1: Pan! 

OWIECZKA 1: My też chcemy do Zbawiciela. 

OWIECZKA 2: Tak, tak. Bee, bee 

OWIECZKA 3: Chodźmy, prędziutko! Pośpieszmy się, szybciutko. 

PASTUSZEK 1: Tędy najszybciej do żłóbeczka! 

PASTUSZEK 2: Kochane owieczki, tędy, tędy. 

OWIECZKI: Bee, bee, bee, bee 

(PASTUSZKOWIE i OWIECZKI cieszą się, skaczą, wypowiadają kwestie: Nasz Pan 

przyszedł/ Chwała na wysokości/ Jezus, Jezus/ Radość wielką/. Po chwili wychodzą) 

(KRÓLOWIE spacerują wśród widowni. Muzyka: Świeć gwiazdeczko, świeć. Po chwili 

muzyka przycicha) 

KRÓL 1: Świeć, gwiazdeczko, świeć! 

KRÓL 2: Do Jezusa prowadź mnie! 

KRÓL 3: Zaprowadź mnie prosto do Betlejem. 
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KRÓL 1, 2, 3: Tam Bóg narodził się! 

KRÓL 1: Dziś szczęśliwa Boża noc! 

KRÓL 2: Dziś objawia się łaska i święta moc! 

KRÓL 3: Chodźmy prędko do żłóbeczka! 

KRÓL 2: Tam czeka Dziecina i Święta Mateczka! 

KRÓL 1: Gwiazda coraz bliżej nas. Coraz krótsza droga. 

KRÓL 2: To naprawdę znak Boga. 

KRÓL 3: Już prawie Betlejem. Serce się raduje. 

(KRÓLOWIE śpiewają na melodię „Pierwsza kadrowa”. W bibliografii znajduje się 

link do melodii) 

KRÓLOWIE:  

1. Raduje się serce, raduje się dusza 

 Gdy Mędrzec ze Wschodu 

 Do Betlejem rusza 

Ref: Oj da, oj da dana, gwiazdeczko wspaniała 

Do Boga zaprowadź tak, och, tak. 

2.Dziecino kochana, w pieluszki powita 

Wnet Mędrzec ze Wschodu do Ciebie zawita. 

(PASTUSZKOWIE idą do szopki z ANIOŁEM 2) 

OWIECZKI: Bee, bee. Oddajmy pokłon. Bee, bee. 

PASTUSZEK 1: O, to prawdziwie Dzieciątko Jezus. 

PASTUSZEK 2: Oddajmy pokłon, Bóg- Człowiek wśród nas! (klękają) 

OWIECZKA 1: Taki wielki Bóg. Taki malutki Człowieczek. 

OWIECZKA 2: Bee, bee. Bee, bee. 

PASTUSZEK 1: My tacy prości pastuszkowie. Nie mamy nawet żadnego podarku. 

OWIECZKA 3: Żadnego podarku. 

ANIOŁ 2: Nie martwcie się, Pastuszkowie. Wasza prostota i czyste serce będą 

najlepszym darem dla Pana Jezusa. 

(KRÓLOWIE podchodzą do żłóbka) 

KRÓL 1: Niemowlę w pieluszkach. Bóg- Zbawca w szopce. 

KRÓL 2: Święci Aniołowie, pastuszkowie, owieczki! 
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KRÓL 3: Pokłon Ci oddaję, Dziecino mała. Bądźcie i Wy pozdrowieni: Maryjo, 

Józefie. Pokój z Wami! 

KRÓL 1: Dziecino, przyjmij te nasze skromne dary. Złoto, kadzidło i mirrę. 

KRÓL 2: Niech Ci będą pociechą w trudzie Twego życia! 

ANIOŁ 1: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych 

miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, 

Izraela. 

WSZYSCY: 

Bóg się rodzi, moc truchleje 

Pan niebiosów obnażony 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje 

Ma granice - Nieskończony 

Wzgardzony - okryty chwałą 

Śmiertelny król nad wiekami 

A Słowo Ciałem się stało 

I mieszkało między nami. (rozlegają się brawa, gasną światła) 

 

Scena 2 

Do aktorów dołącza wzruszona PANI REŻYSER. MARYJA i JÓZEF są dalej w szopce. 

PANI REŻYSER: Jestem, jestem z was dumna. To było przepiękne przedstawienie. 

Te jasełka... niesamowite! 

PASTUSZEK 1: Dziękujemy, prze pani! Bez pani to przedstawienie by nie wyszło. 

PANI REŻYSER: Wszyscy byliście wspaniali. Anielko...taka piękna kwestia! Wcale 

nie miałaś tremy. 

ANIOŁ 2: O, tak, Anielka była super. Najlepsza rola. 

ANIOŁ 1: (nieśmiało) Dziękuję. 

PASTUSZEK 1: Mówiłam, że się uda z Bożą pomocą! 

PANI REŻYSER: Tak, macie rację. Udało się...z Bożą pomocą! 

PASTUSZEK 2: Pani reżyser, możemy zostawić szopkę? Jest taka piękna. 

PANI REŻYSER: Tak, oczywiście. 

ANIOŁ 2: Szopka śliczna, tylko Panu Jezusowi brakuje białej szatki. Ma ktoś może 

białą szatę?(wszyscy szukają, kiwają przecząco głowami) 

PANI REŻYSER: (dotykając swojej apaszki)Nie jest to co prawda biała szatka...ale 

może się nada? 

ANIOŁ 2: O, tak. Jest piękna! 
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PANI REŻYSER okrywa chustą Pana Jezusa. MARYJA głaszcze PANIĄ REŻYSER po 

ramieniu. 

KRÓL 2: Pani reżyser, pani, pani się chyba... 

KRÓL 3: Pani się nawróciła! 

PASTUSZEK 2: O, ale pięknie... 

PANI REŻYSER: Tak, nawróciłam się. Dzięki wam wszystkim. Naprawdę 

uwierzyłam w Boże Narodzenie! 

PASTUSZEK 2: Pani reżyser nawróciła się w Boże Narodzenie! 

ANIOŁ 1: To prawdziwe...Boże Nawrócenie. Boże Nawrócenie w Boże Narodzenie! 

KRÓL 1, 2, 3: (wzruszeni) Boże Nawrócenie, Boże Nawrócenie... 

WSZYSCY: 

Cóż masz, niebo, nad ziemiany? 

Bóg porzucił szczęście swoje 

Wszedł między lud ukochany 

Dzieląc z nim trudy i znoje 

Niemało cierpiał, niemało 

Żeśmy byli winni sami 

A Słowo Ciałem się stało 

I mieszkało między nami. 

 

Koniec Aktu V 

 

 

AKT VI 

Żyj 

Scena 1 

 

PANI REŻYSER sama na środku sceny. Przy żłobku MARYJA i JÓZEF. PANI 

REŻYSER ma w ręku PISMO ŚWIĘTE. Otwiera i czyta. 

PANI REŻYSER:(Mt 2, 9-11) Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto 

gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się 

nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli 

do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu 

pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

PANI REŻYSER podchodzi do żłóbka i klęka przy Dzieciątku. Na scenę wchodzi aktor, 

bądź kilka aktorów, którzy wyrazili wcześniej chęć powiedzenia świadectwa. Tematem 

świadectwa ma być duchowe przeżywanie Bożego Narodzenia i jego wpływ na zmianę 

naszego życia: Boże Nawrócenie w Boże Narodzenie. Jakie owoce wypływają z 

pobożnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, co jest w nich najistotniejsze. 
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Przykładowa scena ze świadectwem. Na scenę wchodzi ANIOŁ 1. 

ANIOŁ 1: Mam na imię Ewa i grałam Anielkę- Anioła. W naszym przedstawieniu 

opowiedzieliśmy Państwu historię nawrócenia Romy- Pani reżyser, która odkryła 

Boga w maleńkiej Dziecinie Jezus. Chciałabym się z Państwem podzielić, czym dla 

mnie jest Boże Narodzenie i jak ją przeżywam Boże Nawrócenie w Boże 

Narodzenie... 

Scena 2 

Pozostali aktorzy wychodzą na scenę i wypowiadają życzenia. Można je rozdzielić 

wedle uznania, np. wśród aktorów mających najkrótsze kwestie w przedstawieniu. 

PANI REŻYSER: Chcielibyśmy złożyć Państwu na ten czas świąteczny/ okres 

bożonarodzeniowy najserdeczniejsze życzenia. 

ZNAJOMY 2: Zachwytu nad skromnym żłobkiem i Maleńką Dzieciną. 

ZNAJOMY 3: Niech Boże Dziecię obdarza nasze serca niesłabnącą Miłością. 

ZNAJOMY 1: A nasze serca niech przemieniają się na nowo każdego dnia. 

KRÓL 2: Życzymy Państwu, aby Boże Narodzenie nie było wspominane tylko raz w 

roku, ale byśmy codziennie pamiętali, że Bóg prawdziwie się uniżył i zstąpił na 

ziemię. 

OWIECZKA 1: Odkrywajmy codziennie na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia. 

OWIECZKA 2: Niech ta tajemnica pomoże nam umocnić wiarę i pełniej przeżywać 

święta Bożego Narodzenia. 

WSZYSCY: 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

Wesoła nowina: 

Że Panna Czysta, że Panna Czysta 

Porodziła syna! 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi! 

Anieli grają, króle witają, 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają- 

Cuda, cuda ogłaszają! 

Maryja Panna, Maryja Panna 

Dzieciątko piastuje; 

I Józef stary, i Józef stary 

Ono pielęgnuje. 

Chrystus się rodzi... 

I trzej królowie, i trzej królowie 

Od wschodu przybyli; 

I dary Panu, i dary Panu 

Kosztowne złożyli. 

Chrystus się rodzi... 

 

Koniec Aktu V 
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Bibliografia 

1. Biblia Tysiąclecia wyd. Pallottinum 

2. Pójdźmy wszyscy do stajenki 

3. Świeć, gwiazdeczko, świeć Arka Noego 

https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8 

4. Pierwsza kadrowa 

 https://www.youtube.com/watch?v=7RLjHTF_nNc 

 

5. Bóg się rodzi 

6. Dzisiaj w Betlejem 

https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8
https://www.youtube.com/watch?v=7RLjHTF_nNc

