Scenariusz na Boże Narodzenie dla szkół średnich : ,,Cicha noc... jaki
w tobie dzisiaj cud...”
Scenariusz uroczystości powstał na okoliczności koncertu kolęd i pastorałek, które były
wykonane przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

Film: NARODZINY CHRYSTUSA
https://www.youtube.com/watch?v=HLMGGPflgBE ( 5,30 min)

KONFERANSJER I
W klimacie świąt Bożego Narodzenia i blasku, choinkowych świec, bardzo
serdecznie witamy WSZYSTKICH GOŚCI, Szanowną Dyrekcję, całe Grono
Pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły i was Drogie koleżanki i koledzy.
KONFERANSJER II :
Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia, przeniesiemy się już dzisiaj
myślą i sercem do małego miasteczka Betlejem i radujmy się z narodzin Jezusa
snując głębokie refleksje nad cudem Świętej Nocy.
Tyle wieków minęło od momentu historycznego narodzenia Jezusa
Chrystusa, „a mały Jezus smutny w drzwi patrzy i czeka, by pośród witających
zobaczyć i nas, ludzi dwudziestego pierwszego wieku, zobaczyć ciebie i mnie”.

Film: Narodził się Zbawiciel film na Boże Narodzenie
https://www.youtube.com/watch?v=0nlfQEhZ2KA (1,42 min)

KOLĘDA: „Tylko jedna jest taka noc ”- WSZYSCY

KONFERANSJER I :
Zatrzymajmy się dziś na chwilę, przenieśmy się myślą w odległy czas, gdy
ludzie żyjący w mroku grzechu i cieniu śmierci, z nadzieją oczekiwali przyjścia
Zbawiciela, którego zapowiadały Pisma:
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Z Księgi Proroka Izajasza: „Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana, kiedy
wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą... On będzie panował jako król,
postępując roztropnie. I będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi...
nie dogasi tlącego się knota i trzciny nadłamanej nie złamie...
W Nim będą pokładały nadzieję wszystkie narody.
„Oto Panna pocznie i porodzi syna , i nazwie go imieniem Emmanuelto znaczy: Bóg z nami...
to znaczy... że Bóg zamieszka z nami, stanie się jednym z nas...”

„Pieśń Stworzenia” - niemaGOtu

KONFERANSJER II :
Pewnego razu Pan Bóg z miłości do człowieka posłał Anioła Gabriela do
domu młodej dziewczyny o imieniu Maria. Anioł wszedł do Niej i rzekł: ,,...Bądź
pozdrowiona, łaskiś pełna, Pan z Tobą . Nie lękaj się Mario, zwiastuję Ci radość
wielką . Oto poczniesz i porodzisz Syna , Boga samego . I nazwiesz go imieniem
Jezus.” Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało znaczyć to
pozdrowienie lecz ufnością odpowiedziała: ,,Oto ja Służebnica Pańska niech mi
się stanie według Słowa Twego „.Maryja otrzymuje w chwili zwiastowania
najwznioślejsze, ale i najtrudniejsze zadanie w całej historii ludzkości. Ma dać
światu Zbawiciela.
Bóg jest pierwszy i co dzień przychodzi: przez swoje słowo, osoby,
obowiązki, wydarzenia i przedstawia swój plan na moje „teraz”, swoją
propozycję na moje życie. Mogę ją przyjąć, jak Maryja, lub odrzucić przez swoje
wybory i decyzje. On czeka. Szanuje moją wolność. Oddaje się w moje ręce
każdego dnia na nowo.

KOLĘDA: „Mario czy już wiesz?”

KONFERANSJER I :
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić
spis ludności w całym państwie. Udał się, więc Józef z Galilei, z miasta
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Dawidowego zwanego Betlejem, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Noc była zwyczajna,
światła pogasły, ludzie zasnęli. Nie przypuszczali, nie przeczuwali, że Bóg narodził
się w ich Betlejem.
Maryja z Józefem bezskutecznie próbowali znaleźć miejsce na nocleg
niestety, wszystkie miejsca w gospodzie były już zajęte. Jedynie grota, która
dawała schronienie zwierzętom, była wolna. Nikt nie chciał przyjąć ubogich
wędrowców. Nie było miejsca dla Zbawiciela świata….
Gdyby Jezus przyszedł na świat dzisiaj- czy znalazłby wśród nas miejsce?

KOLĘDA: „ Nie było miejsca dla Ciebie”
KOLĘDA: „Oj maluśki, maluśki”

KONFERANSJER II:
Tymczasem noc ciemna okryła Betlejem. Pogasły światła wokoło. Na
polu za Betlejem posnęły białe baranki i pastuszkowie też zaraz ułożą
się do snu, w cieple dogasającego ogniska. Nikt nie wie, że tam, w oddali, spełnił
się cud nad cudami, że na ziemię zeszło Boże Dziecię i czeka na hołd ludzkich serc.

KOLĘDA: ,,Cicha NOC”,,Lulaj, że Jezuniu”

KONFERANSJER I:
Syn Boży, Jezus Chrystus, nie przyszedł na świat w pałacu, lecz w ubogiej
stajence, wśród zwierząt i pasterzy. Być może narodziny Jezusa były
wydarzeniem, które nie wyglądało na wyjątkowe, spektakularne . A jednak takie
było. To właśnie tu narodził się Pan Bóg-Stwórca, Odkupiciel i Zbawca całej
ludzkości. Bóg objawia swą Miłość w wielkiej pokorze wobec człowieka.
Pokorne działanie Boga wyraża się w ubóstwie, prostocie i ciszy, gdyż nie chce
On przytłaczać człowieka swoim majestatem i potęgą, lecz oczekuje od każdego
z nas odpowiedzi wiary i miłości w pełnej wolności i pokorze naszych serc.
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Dziś my, jesteśmy nosicielami prawdy, która wydarzyła się w małym miasteczku
Betlejem. Prawdy, że Bóg przyszedł na świat nie w pałacu, na dworze i pięknych
komnatach, ale między nami zwykłymi ludźmi.

KOLĘDA: ,,Gdy śliczna Panna Syna kołysała”
KOLĘDA: ,,Jezus Malusieńki”-

KONFERANSJER II :
W tym samym czasie niedaleko Betlejem, w polu, czuwali pasterze nad
swoją trzodą. Nagle oświeciła ich jasność z nieba, pasterze spanikowali, nie
wiedzieli co się dzieje -upadli twarzą na ziemię. Wkrótce odezwał się anioł z
nieba, który uspokajającym głosem oznajmił im, że właśnie na świat przyszedł
oczekiwany od dawna Mesjasz, Pan. Pasterze, w tle słysząc głos z nieba „Chwała
Bogu na wysokości a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”, pospiesznie udali się
do Betlejem. Znakiem rozpoznawczym miało być dla nich dzieciątko Jezus
położone w żłobie i owinięte w pieluszki.
Chrystus się nam narodził. Chrystus rodzi się nadal. Tylko czy pamiętamy o
tym? Czy to chcemy odnajdywać? Czy tym chcemy żyć?

KOLĘDA: ,, Wśród nocnej ciszy”.

KONFERANSJER I:
Bóg Stwórca, nie mógł nie dać też znaku poprzez to, co działo się w tym
czasie na niebie. Nasza galaktyka weszła w układ „ryb”, planety ułożyły się w
jednym ciągu. A na niebie widoczna była olbrzymia spadająca kometa, nazwana
Gwiazdą Betlejemską. Mędrcy wiedzieli, że stanie się coś wyjątkowego. Łącząc
to, co odczytali z nieba, z wiedzą zaczerpniętą z ksiąg, zostali nakierowani na
Betlejem. Wyczytali z pism, że naród Izraela oczekuje Mesjasza – Króla, który
wyswobodzi ich i zapanuje na wieki.

KOLĘDA: ,, Gore gwiazda Jezusowi”
KOLĘDA: ,,Pastorałka od serca do ucha”
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KONFERANSJER II:
Tak oto mędrcy, dotarli do pałacu króla Heroda. Skoro na świat miał przyjść
król, to tylko w pałacu królewskim. Początkowo rozczarowali się, kiedy Herod
powiedział im, że w pałacu na świat nie przyszedł żaden potomek królewski. Ich
rozczarowanie nie trwało jednak zbyt długo. Z Bożą pomocą dotarli przed oblicze
prawdziwego króla – Jezusa Chrystusa.
Przybyli Mędrcy do stajenki Betlejemskiej, zobaczyli Dziecię i Matkę Jego
Maryję. Pokłonili się nisko i złożyli swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę. Rozpoznali
w Dzieciątku Pana i Zbawiciela i ofiarowali Mu to, co mieli najcenniejsze. A my co
możemy ofiarować Bogu? Czy jesteśmy przygotowani na spotkanie tak jak
pastuszkowie i mędrcy?

KOLĘDA: ,,Mędrcy świata”

KONFERANSJER ( dzielą się rolą 2 osoby) :
1.Zapaliła się gwiazda promienna na wschodzie i rozbrzmiewa radosna nowina,
Że w ubogiej stajence Bóg nam się narodził, Mały Jezus – najświętsza dziecina.
Spokój spłynie na ziemię i cisza niech gości, dzisiaj w sercu każdego stworzenia,
Bo narodził się wreszcie Bóg wielkiej miłości, Bóg dobroci i Bóg przebaczenia.

2.Niech więc każdy pospieszy w noc cichą i świętą, złożyć pokłon Przeczystej
Panience i uściskać pokornie Jezusa nóżęta, w tej ubogiej, dalekiej stajence.
Chociaż to była noc Twych narodzin Święta, nikt o głodnych, biednych ludziach
nie pamiętał. O tych co utracili nadzieję, samotnych i opuszczonych…..
I tych co dzisiaj ogarnia smutek nie pojęty, że zabraknie przy wigilijnym stole
najbliższych i kochanych….
KOLĘDA: ,,Kolęda dla nieobecnych”
KOLĘDA: „Baśniowa Kapela”
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KONFERANSJER I :
Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc
się w stajence betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Piękna jest Miłość, która
przychodzi na świat w osobie Dzieciątka Jezus.
Otwórzcie serca i przyjmijcie miłość, która przychodzi w ten czas Bożego
Narodzenia. Betlejem jest blisko, na odległość ludzkiego serca Na odległość
otwartych szeroko ramion. Na odległość dłoni otwartej. Betlejem jest blisko
Każdego dnia możesz tu przyjść. Każdego dnia Bóg czeka na ciebie…
Tej miłości nam nie zabraknie nigdy. Jej starczy dla wszystkich ludzi.
Bądźmy hojni w dzieleniu się nią. A wtedy wszelkie bóle zmaleją i mróz
łagodniejszy się stanie. Gwiazdka będzie świecić jaśniej, gdyż najczęściej
przybierze wygląd pogodnej twarzy człowieka.
W naszych sercach pragnie narodzić się Bóg, Czy jesteśmy na to
przygotowani ?

Film: Naśladuj przykład Jezusa Chrystusa. Dziel się Jego światłem — służ, jak On służył.
https://www.youtube.com/watch?v=Pk62tnLhs8g (2,22min)

KOLĘDA: ,,Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się”

KONFERANSJER II:
Gdy już zabłyśnie na niebie pierwsza gwiazda, zasiądziemy wspólnie do
uroczystej kolacji. Zapomnimy o wzajemnych urazach, a dzieląc się opłatkiem
będziemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze, ciesząc się, że jesteśmy razem,
bardziej sobie bliscy niż w zwykłe dni.
W tej atmosferze Wieczoru Wigilijnego uprzedzając spotkania w
rodzinnym gronie pragniemy wspólnie przełamać się białym opłatkiem i złożyć
wzajemne życzenia: niech Nowonarodzony Chrystus obdarzy nas pokojem,
miłością i obfitością łask. Niech Boże Narodzenie będzie w naszych domach, w
naszych szkołach, w zakładach pracy, wszędzie tam gdzie jest człowiek.
Życzymy wam, abyście odkryli w drugim człowieku obecność Chrystusa,
byście z radością i prostotą dziecka świętowali narodziny Zbawiciela i niech to
będą również wasze narodziny nowego człowieka. Błogosławionych Świąt!
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I Niech ta Boża Dziecina podniesie swą rączkę, aby błogosławić nam,
naszym bliskim, przyjaciołom tym, nad którymi pochylamy się w geście ludzkiej
pomocy i zatroskania.

Slajd 14- Tekst kolędy ,,Bóg się rodzi ‘”
KOLĘDA:,, Bóg rodzi się” -WSZYSCY

KONFERANSJER:
Powoli zbliżamy się do finału naszego koncertu. Podczas Wieczerzy
Wigilijnej nie może zabraknąć opłatka , życzeń i modlitwy.
Nie może obejść się też bez słów Ewangelii. Dlatego też prosimy o zabranie
głosu Księdza Proboszcza Prosimy wszystkich o powstanie.

KONFERANSJER I: Prosimy o zabranie głosu Pana Dyrektora.
KONFERANSJER II: Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym kolędowaniu.
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