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Osoby: 

1.      Narrator 

2.      Maryja  (śpiewająca) 

3.      Józef (śpiewający) 

4.      Pasterz 1 

5.      Pasterz 2 

6.      Pasterz 3 

7.      Anioł 1 

8.      Anioł 2 

9.      Anioł 3 

10.    Gospodarz 

11.    Gospodarz 2 (Janusz) 

12.    Halina 

13.    Kacper 

14.    Baltazar 

 

 

 

Kolędy śpiewane (na solistów i chór) 

1.      Kolęda Maryi (Solo: Maryja + chór) 

2.      Przytul nas do siebie (Solo: Maryja, 
Józef + chór) 

3.      Nie było miejsca (Chór) 

4.      Tryumfy (Solo: aniołek + chór) 

5.      Pójdźmy wszyscy do stajenki (Chór) 

6.      Gdy śliczna Panna (Solo: Maryja + 
chór) 

7.      O, Gwiazdo Betlejemska ( Solo: 
królowie + chór) 

8.      Złota Jerozolima (Chór) 

15.    Melchior 

16.    Rodzina (matka, ojciec, dziecko) 

 

 

 

 

 

 



SCENA 1: Podróż do Betlejem (Maryja, Józef) 

(Scena zasłonięta kurtyną. Na scenie znajduje się wyłącznie chór)   

NARRATOR: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 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. 

(Józef i Maryja zmęczeni idą  do Betlejem. Wychodzą spomiędzy publiczności, zmierzają 
powoli w kierunku sceny- Betlejem. Maryja trzyma się za brzuch, rozgląda wokół, co jakiś 
czas się potyka. Józef ją podtrzymuje. Okazują smutek. Maryja zaczyna śpiewać.)  

 

 Kolęda Maryi  

 MARYJA:                                     Ciemna nocy, niepojęta,  

Drzewo, co na mrozie pęka,  

Pomóżcie mi, umęczonej,  

Wędrować w dalekie strony. 

O, Józefie, Ty mnie wspomóż, 

Byśmy doszli gdzieś do domu.  

Już ból mi ciało przeszywa,  

A gdzie ja będę rodziła.  

(Zza kurtyny wychodzi rodzina- matka z małym dzieckiem, ojciec trzymający kołyskę, łyżkę, 
szmatkę- rzeczy występujące w refrenie kolędy. Rodzina jest szczęśliwa, zajęta i ciesząca się 

sobą. Maryja z Józefem podchodzą do sceny, na której jest rodzina w czasie piosenki, ale 
ojciec ich odgania. Pod koniec piosenki rodzina chowa się za kurtyną) 

Ani łyżki, ani miski,  

Ani deski do kołyski,  

Ani płatka, ani szmatka,  

Cóż ja pocznę, biedna matka.  



 

 Chór:                                             Lisy po śniegu lisują,  

Wilki w boru nawołują,  

 

MARYJA:                                  Gdzie ja samotna w tej drodze  

Bożego Syna urodzę.  

 

Już nie mogę płakać z żalu,  

Już mnie stopy ogniem palą,  

A tu jeszcze taka droga,  

Ani domu,ani ognia /x2  

 

SCENA 2: Poszukiwanie gospody   

MARYJA: (zrezygnowana, zmęczona, z ufnością, w tle wciąż gra muzyka) Proszę Cię Panie 
Boże.... Proszę... Daj mi siły abym tam dotarła. 

JÓZEF : Mario!!! Spójrz, to już Betlejem! Jesteśmy na miejscu! Chodź moja miła, zaraz 
znajdziemy jakąś gospodę i odpoczniesz.  

(Pukają do drzwi, które znajdują się przed sceną lub  w środku publiczności. Otwiera 
Gospodarz, ubrany w strój z czasów Jezusa)  

GOSPODARZ 1: Czego?  

JÓZEF : Dzień dobry. Przybywamy z żoną z Nazaretu. Szukamy miejsca gdzie moglibyśmy 
odpocząć i spędzić noc. Może moglibyśmy…?  

GOSPODARZ 1 (mężczyzna) : (Przerywa Józefowi z pół zdania, arogancko) Nie ma opcji! 
Nie mam dla was miejsca. Wszystko zajęte! Zobacz człowieku ile tu jest ludzi! (Pokazuje na 
publiczność) Nie ma gdzie szpilki wsadzić.  

JÓZEF : Bardzo proszę, nie potrzebujemy wiele. Moja żona jest w ciąży, musi gdzieś 
odpocząć…  



GOSPODARZ 1: Co mnie obchodzi jakaś ciąża? Myślisz, że ja nie wiem jak to jest być w 
ciąży?! Sam kiedyś byłem ciążą, i co? Przeżyłem. Ona też przeżyje. Idźcie gdzie indziej. 
(zamyka drzwi z hukiem)  

(Pukają do następnej gospody, znajdującej się po przeciwnej stronie, przed sceną lub wśród 
publiczności. Gospodarz 2 krzyczy z zza drzwi)  

GOSPODARZ 2: HAAAALIIINAAAA!!!! Otwórz drzwi!  

HALINA: Ty też możesz otworzyć! Całe życie będziesz tak leżał i gapił się w telewizor?! 
Już nawet trudno ci wstać z kanapy żeby zobaczyć kto przyszedł! 

GOSPODARZ 2: Wiesz, że o 18 leci ,,Ukryta prawda”, przecież muszę wiedzieć jak 
funkcjonuje świat! Tłumaczyłem ci to!!!  

HALINA: Jasne, tłumaczyłeś... (pod nosem) Ta ,,Ukryta prawda”, to jest ostatnio ważniejsza 
niż ja. Będzie kiedyś chciał żebym mu ogórkową zrobiła. Ach, ten mój stary... (Otwiera 
drzwi, pyta milutko) Witajcie, kochani! O co chodzi?  

JÓZEF : Szukamy noclegu, może znajdzie się u pani jakieś miejsce dla mnie i mojej 
ciężarnej żony?  

HALINA: Jesteś w ciąży dziecko? Ojeej, naprawdę bardzo chciałabym wam pomóc, ale 
niestety… yyyy… muszę… eee… Mam chorego męża! (szybka zmiana tonu, nastroju, 
powaga, żal, smutek) Niestety mam chorego męża. Przepraszam, ale nie mogę was przyjąć. 
To byłoby dla was bardzo niewygodne mieszkać pod jednym dachem z takim człowiekiem. 
Nie chcę żebyście czuli się niezręcznie…  

MARYJA: Och, z tym nie ma problemu, pomogę pani w czym tylko będę mogła, tylko 
proszę nas przyjąć na tę jedną noc.  

(Zespół zaczyna grać w tle)  

HALINA: yyy… Muszę zrobić bardzo dużo rzeczy. Za dużo kochanie. Przepraszam… 
Mleko mi kipi! Yyyy… Zostawiłam żelazko na gazie! Poszukajcie innego miejsca dzieci. 
(zamyka drzwi, Józef puka do ostatnich drzwi, nikt mu nie otwiera, po chwili puka jeszcze 
raz i zaczyna śpiewać. Zmierzają z MAryją w stronę sceny i chowają się po piosence za 
zasłoniętą kurtyną)  

 

 

 



 Przytul nas do siebie  

JÓZEF :                 Ludzie nie są źli, tylko drzwi zamknięte.  

Śpij kochanie, śpij, dzieciąteczko święte.  

MARYJA:            Jeszcze kilka chwil, wstrzymaj się do rana.  

Śpij pod sercem, śpij, tak Cię prosi mama.  

 
RAZEM:              Ref. Boże Ojcze w niebie przytul nas do siebie 

Boże Ojcze w niebie przytul nas… //x2 
 

MARYJA:              Miejsca tutaj brak, ślepy świat na miłość.  

Noc milczących gwiazd, to nam się nie śniło.  

JÓZEF :                   W sercu ból i żal, mogło być inaczej.  

Wciąż idziemy w dal, smutni jak tułacze. 

  

RAZEM:            Ref. Boże Ojcze w niebie przytul nas do siebie 

Boże Ojcze w niebie przytul nas… //x2 

 

(Wchodzą za kurtynę, Józef mówi)  

JÓZEF : Chłód nocy, nikogo do pomocy. Lęk, ból, strach… 
 (do brzucha Maryi): 
 Syneczku, urodzisz się w żłóbeczku. 
 ( Maryja wchodzi pierwsza za kurtynę, którą przytrzymuje jej Józef. Józef zostaje sam, i 
mówi stronę widowni) Ach, wybacz mi.  

NARRATOR: 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. 

  



Komentarz (NARRATOR): Od samego początku dla Jezusa nie było miejsca na ziemi, nie 
było go w ludzkich sercach. Urodził się w ubogiej i zimnej stajni, między zwierzętami. 
Pojawia się więc pytanie: dlaczego? 

Odpowiedź jest tak prosta. Jezus zniża się do nas, abyśmy mogli poznać Boga. Pokazuje, że 
nie jest królem, który ma władzę i pożąda posłuszeństwa i bogactwa, ale królem, który tak 
bardzo kocha ludzi, że staje się jednym z nich, by uratować ich od śmierci- dać zbawienie. 

Może przyjść myśl, że w tamtych czasach nikt nie był gotowy na przyjście Mesjasza i dlatego 
nigdzie nie było dla niego miejsca… 

Ale czy teraz jest inaczej? 

Czy w moim osobistym życiu jest miejsce dla Boga-Człowieka? 

Czy przyjmuję Go w sakramentach, w drugim człowieku, czy może trzaskam drzwiami…  

  
     1. Nie było miejsca dla Ciebie 

w Betlejem w żadnej gospodzie 

i narodziłeś się, Jezu 

w stajni, w ubóstwie i chłodzie. 

  

 Nie było miejsca, choć zszedłeś 

jako Zbawiciel na ziemię,  

by wyrwać z czarta niewoli 

nieszczęsne Adama plemię. 

  

2. Nie było miejsca, choć chciałeś 

ludzkość przytulić do łona 

i podać z krzyża grzesznikom 

zbawcze, skrwawione ramiona. 

  



 Nie było miejsca, choć zszedłeś 

ogień miłości zapalić 

i przez swą mękę najdroższą 

świat od zagłady ocalić. 

 

SCENA 3: Pasterze 

 (kurtyna się odsłania, pasterze są na scenie, dwóch śpi, jeden patrzy na owieczki) 

NARRATOR: W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad 
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak 
że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 

  

ANIOŁ 1: «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». 

  

NARRATOR:  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które 
wielbiły Boga słowami: 

( z różnych drzwi i miejsc wychodzą aniołowie i krzyczą głośno)  

ANIOŁOWIE:  Chwała Bogu na wysokościach, 

a na ziemi pokój 

ludziom Jego upodobania. 

(Pasterze, aniołowie  zaczynają tańczyć do muzyki)  

 

 

 

  



Tryumfy (w wersji Arki Noego) 

(chór + solo) 

 1. Tryumfy Króla Niebieskiego 

Zstąpiły z nieba wysokiego  /x2 

 

     Ref: Pobudziły pasterzy, pobudziły pasterzy - śpiewaniem! 

Pobudziły pasterzy, dobytku swego stróżów - śpiewaniem! 

Pobudziły, pobudziły, pobudziły pasterzy - śpiewaniem! 

Pobudziły pasterzy, dobytku swego stróżów - śpiewaniem! 

 

2. |: Chwała bądź Bogu w wysokości, 

A ludziom pokój na niskości /x2 

 
Ref: Narodził się nam, narodził się nam - Zbawiciel! 

Narodził się nam, narodził się nam - Zbawiciel! 

Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna - Jezusa! 

Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna – Jezusa! 

 Gloria, gloria, gloria /x4 

 

 

 

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

  
PASTERZ 1: Pójdźmy do Betlejem 

  



PASTERZ 2: Tak, chodźmy!!! I zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam anioł 
oznajmił». 

  

PASTERZ 3: No to idziem!!!  

(Pasterze i chór zaczynają śpiewać. Pasterze wychodzą za scenę)    

       Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

Do Jezusa i Panienki, 

Powitajmy Maleńkiego  

I Maryję, Matkę Jego. /2x  

  

Scena 4: Stajenka 

 (Maryja z Józefem i z dzieckiem wychodzą zza sceny i siadają na jej progu. Zaczyna grać 
muzyka) 

CHÓR:                   1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,  

z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:  

MARYJA:                Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,  

li li li li laj, śliczne Paniąteczko.  

 CHÓR:              2. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,  

pomóż radości wielkiej sercu memu.  

MARYJA:                          Li li… (W środku piosenki pasterz  wchodzi z środka widowni 
lub z któryś drzwi, przerywa i krzyczy) 

 
 

PASTERZ 3:  (podekscytowany do Maryi, Józefa i widzów) Widzę ich! Są tam! (pokazuje 
na stajenkę i zaczyna śpiewać sam i klaskać): 

2.Witaj Jezu ukochany, 

od patriarchów czekany. 



(pokazuje na stajenkę i zaczyna śpiewać sam i klaskać 
….yyyyyy… nieee??? 

(Wszyscy razem zaczynają śpiewać- aktorzy i chór):  

WSZYSCY:                                   Od proroków ogłoszony, 

 od narodów upragniony./2x 

 

PASTERZ 3: No przysnęło mi się troszku, no bo te owce to takie niemrawe coś dzisiaj 
były... No i smacznie sobie drzemię, a tu normalnie takie światło zabłysło jakby słońce 
spadło na ziemię!!! Patrze, a tam co?! ANIOŁ!!! No jak dunder świśnie!!! To anioł był!!! 

  

PASTERZ 1 : Tak było!!! Ja też widziałem!!! Myślałem, że to sen jakiś, ale inni ziomkowie 
także się pobudzili!!! 

  

PASTERZ 2 : (z zachwytem) A potem zaczęli tak pięęękniee śpiewać... Jakby niebo się 
stało na ziemi!!! Niesamowite!!! (romantyk, opiera się o drugiego pasterza i zachwyca się, 
rozmarzony)  

 NARRATOR: A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 
powiedziane. 

(Pasterze podchodzą pod scenę, siadają koło Maryi i Józefa) 

NARRATOR: Pasterze z wielkim entuzjazmem i zachwytem poszli zobaczyć Pana i oddać 
mu pokłon. Ich radość przejawiała się w ich czynach i słowach… W nich całych. 

Chyba właśnie tej postawy trzeba nam się uczyć. Czy nasz spotkania z Jezusem nie są 
przepełnione powagą, rozmową o problemach, a ludzie obok pewnie nie widzą nawet w nas 
zmiany po takim spotkaniu. A przecież przyjmując Go w Eucharystii nosisz Go w sercu, 
podczas wystawienia spotykasz twarzą w twarz. 

 On do Ciebie przychodzi, więc pozwól by radość z tego spotkania popłynęła przez całego 
Ciebie, by ludzie widzieli i chcieli poznawać źródło tej Prawdziwej Radości. 



 Scena 5: Dary trzech króli 

 (trzej królowie siedzący na widowni powoli wstają i zaczynają wstawać z darami niosąc je 
do żłóbka. Zaczyna śpiewać najpierw jeden dwa pierwsze wersy, potem dołącza drugi, a 

następnie trzeci. Idą wszyscy w stronę sceny)  

Kacper:                           1.O, Gwiazdo Betlejemska,  

zaświeć nad niebem mym.  

Kacper + Melchior:      Ja szukam cię wśród nocy, 

 tęsknię za światłem twym. 

 
Kacper + Melchior+Baltazar:   Ref: Zaprowadź do stajenki,   

leży tam Boży syn.  

Bóg- człowiek z Panny świętej   

dany na okup win. 

 
CHÓR:                       2. O nie masz Go już w szopce, 

nie masz Go w żłóbku tam? 

Więc gdzie pójdziemy Chryste? 

gdzie się ukryłeś nam? 

Pójdziemy przed ołtarze, 

Wzniecić miłości żar, 

I hołd Ci niski oddać: 

to jest nasz wszystek dar. 

 

(Muzyka cichnie, Baltazar mówi w innym, wymyślonym języku) 

BALTAZAR: Salajmalejkum u ka e aksz! 
 



MELCHIOR: To żeśmy zrozumieli… 
 

KACPER: Witamy wszystkich bardzo serdecznie, Ciebie, Panie Jezu, najbardziej! 
 

BALTAZAR: Saba tu kua Hesu kula dera me szihu, szihu, szihu! (pokazuje na dary) 
 

KACPER: Przywieźliśmy Tobie dary. Między innymi… złoto. 
 

BALTAZAR: Aza meler uszy, uszy, uszy! (pokazuje kadzidło) 

 
KACPER: Kadzidło. 
 

BALTAZAR: (Mówi dużo dłużej, gestykuluje) Karamerka uzerda kusza mea werata kameza 
ulina deszkaruna wekoma me ulana serabuda me okiza...yyy… mea duszara kamaleja kazaza 
ykhyme… ramea… 

KACPER: … I mirrę. 

BALTAZAR: Una mean dera kusza rea kulawa raczi ki me te una wek. 

 
KACPER: To wszystko... będzie kiedyś symbolem... czegoś, ale dzisiaj jeszcze nie wiemy 
czego…  
 

MELCHIOR: Salajmalejkum! Składamy Ci pokłon, Panie Jezu! (kłaniają się)  
 
(Następnie, zwraca się do publiczności)  

A My dziś co możemy ofiarować Jezusowi? 

ANIOŁ 3:  (Rozdaje zapakowane prezenty widowni) 

Możemy ofiarować nasze dobre uczynki, modlitwy, postanowienia i wyrzeczenia… Złóżcie 
je teraz u stóp Króla… 

(Kilka osób z widowni wstaje i składa prezenty przy żłobku na scenie, w tym czasie- Złota 
Jerozolima) 
 



Złota Jerozolima 

1. Zawieja i beznadzieja 

Złota Jerozolima, 

    a w biednym Betlejem Pani 

Syneczka w grocie powiła. 

Zima się ludzi trzyma, 

Złote denary wszędzie, 

bieda straszna w Betlejem 

Tam tylko Pan przybędzie! 

 

ref. Do szopy, do szopy wszyscy 

kto ogrzać pragnie ręce, 

z darami, z darami, z darami, 

by odtajało serce/x2 
 

2.Nie do złota i mirry, 

Nie do różanych pachnideł, 

ale do szopki w zawieję, 

Tej nocy Pan do nas przybył. 

Nie do wieży z księgami, 

Gdzie mędrcy świata najwięksi, 

ale w szopie w zawieję, 

gdzie pastuszkowie są pierwsi. 

 



ref. Do szopy, do szopy wszyscy 

kto ogrzać pragnie ręce, 

z darami, z darami, z darami, 

by odtajało serce/x4 
  

  

  


