Jasełka – Violinki 2019
Marana tha! Przyjdź, Jezu Panie, w swej chwale do nas zejdź!
Marana tha! Usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki.
Narrator
Gdy Adam i Ewa nie posłuchali Pana Boga i przestali należeć do Jego Królestwa,
wołali o pomoc, bo było im smutno i źle.
Po nich to samo robiły rzesze ludzi przez kilka tysięcy lat.
Wszyscy
Przyjdź już na ziemię o Dziecię Boże, wszyscy prosimy Ciebie w pokorze.
Narrator
Na Matkę Zbawiciela Bóg wybrał Maryję z Nazaretu.
Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryi z majestatu Trójcy Świętej tak
sprawował poselstwo k’niej Zdrowaś Panno łaski pełna Pan jest z tobą to rzecz
pewna.
Anioł 1
O łaski pełna witaj!
Nie trwóż się Maryjo znalazłaś łaskę u Boga.
Urodzisz Jego Syna i dasz mu imię Jezus.
Maryja
Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.
Narrator
Doczekał się więc świat proszący tyle lat.
Nadeszła noc…
Wydany został rozkaz cesarski, aby spisano wszystkich ludzi.
Oto trębacz w miasteczku Nazaret ogłasza go ludowi.
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Trębacz
Niech każdy się zapisze w miasteczku, skąd pochodzi!
Tak rozkazuje cezar. Rozkaz się spełnić godzi.
Narrator
Wybrał się Józef z Maryją do Betlejem ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida.
Gdy dotarli do miasteczka, szukali dla siebie miejsca do przenocowania...
Gospodarz
Któż tam i czego chce?
Józef
Z daleka przybywamy – noclegów szukamy.
Gospodarz
Noclegu? Noclegu chcecie?
A mało to domów na świecie?
Nie ma u nas miejsca w gospodzie,
ni w chacie ni w zagrodzie.
Gospodyni
Ważniejsi tu od was byli i złotem zapłacili.
Za darmo przyjąć nie mogę, ruszajcie dalej w drogę.
W polu stajenka owieczek, tam przenocować możecie.
Maryja
I któż się smucić może, tam przyjdzie Dziecię Boże.
Śpiewać mu będą anieli w ubogiej pościeli.
Chodźmy!
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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 Święty, I Józef Święty ono pielęgnuje.
Anioł 1
Dzieciąteczko w żłobie, kłaniam się dziś Tobie.
Anioł 2
Bądźże pochwalony, Jezu narodzony.
Maryja
Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Wszyscy aniołowie
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
Maryja
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Anioł 3
Teraz tę nowinę zanieśmy do ludzi.
Chodźmy to ogłosić, pasterzy pobudzić
Narrator
W okolicy przebywali pasterze, pasąc swoje stada…
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Pasterz 1
Śpijcie spokojnie! Ja czuwam nad trzodami.
Będę śpiewał, będę nucił
i czas do poranka piosenkami krócił.
Aniołowie
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.
Pasterz 1
Więc Jemu dziś od nas ma być cześć oddana.
Pójdźmy do Betlejem witać tego Pana
Pasterz 2
Szczęśliwa to nowina, że Bożego zobaczymy Syna
A przed Jego żłobek Boży każdy z nas podarek złoży.
Przybieżeli do Betlejem pasterze grają skocznie dzieciąteczku na lirze
Chwała na wysokości 2x, a pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego o Boże…
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi…
Pasterz 1
Ja dziecinie dam kołderkę.
Pasterz 2
Ja dam chlebek
Pasterz 3
Ja bułeczkę.
Pasterz 1
Ja dam serek.
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Pasterz 2
Ja do serka dam masełko
Pasterz 3
Ja dzieciątku dam śmietankę.
Anioł 3
Patrzcie, idą Królowie w złotych koronach na głowie!
I trzej królowie, od wschodu przybyli,
I dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają,
Paserze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
Kacper
Przyjmij ode mnie złoto świecące, które Ci niosę sercem gorącym.
Melchior
Kadzidło wonne u stóp Twych złożę.
Baltazar
I skarby mirry Tobie otworzę.
Pójdźmy wszyscy do stajenki do Jezusa i panienki powitajmy maleńkiego i Maryję
Matkę Jego.
Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od
narodów upragniony.
Witaj, Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.
Józef
Bóg zapłać goście nam mili,
Żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili.
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Maryja
Słuchać waszych kolęd to dla niego uciecha.
Popatrzcie jak się do was milutko uśmiecha.
Anioł 1
Nad stajenką gwiazdka świeci,
Do stajenki idą dzieci.
Idą dzieci w równych rządkach,
niosą dary dla dzieciątka.
Dziecko 1
Witaj, Jezu malusieńki,
Zbawicielu nasz,
Przyszły dzieci do stajenki,
Ty nas dobrze znasz.
Dziecko 2
My, Jezuniu, dzieci Twoje,
Podarków nie mamy,
Serca nasze przynosimy,
Przy żłóbku składamy.
Dziecko 3
W dniu Twojego narodzenia weź je, Jezu mały
I spraw, aby serca nasze zawsze Cię kochały.
Dziecko 4
Na dowód tego, że my Cię kochamy,
Dobre uczynki w ofierze składamy.
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WSZYSCY
Nie smućmy się, że trzeba odejść od żłóbeczka.
Zabierzmy ze sobą uśmiech tego dzieciąteczka.
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.
Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
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