SCENKA Z KOLĘDĄ W DOMU
„Noheli Nziza”1 w Burundi i Rwandzie
Występują:
Maryja z Dzieciątkiem
Józef
Anioł
Dziecko z Rwandy/Burundi
Kózka
Kolęda
Józef:
Pokój i dobro! (kolędnicy kłaniają się na powitanie)
Pokój z wami, drodzy…
Kózka (wpada w słowo):
…Ojojoj! Umęczeni jesteśmy srodze!
Moje biedne nóżki... (trzęsie nogami)
Patrzcie! Jak dygocą!
Moje biedne nóżki… Szły dniem i nocą!
Maryja:
Słodkie zmęczenie, trudy, przeciwności,
gdy się to wszystko robi z miłości.
Bóg jest Miłością. Spójrzcie, jaki Mały,
dla nas zrezygnował z tronu wielkiej chwały.
1

Wesołych Świąt w języku kinyaruanda
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Kózka (jęczy):
Po co tak się męczyć? Nie ma lepszej drogi?
Ajajaj! Bolą mnie nogi… (jęczy)
Anioł:
Bóg takie właśnie wybrał królowanie.
Nie przymusem, podstępem, ale miłowaniem,
uniżył się, zaufał, oddał w nasze ręce…
Trzeba o tym ludziom powiedzieć czym prędzej!
Dziecko z Rwandy:
Bóg daje siłę w największym dramacie,
gdy tracisz dom, mamę i tatę…
Gdy człowiek zaufa Bożej Dziecinie,
w ciemności żalu i gniewu nie zginie.
Mój kraj pogrążony był kiedyś w ciemności.
Okrutna przemoc nie znała litości.
Myślałem: Niemożliwe będzie przebaczenie.
A potem nastąpiło… Boże Narodzenie.
Anioł:
Zawsze, gdy wyciąga ktoś rękę na zgodę,
złem nie odpłaca, pokonuje trwogę,
troszczy się o chorych, nagich ubiera,
dzieli się z ubogim i w potrzebie wspiera,
gdy odpowiada na takie pragnienie,
wtedy jest małe Boże Narodzenie.
Dziecko z PDMD:
Czujemy tę moc! I mamy w tym udział,
z Papieskim Dziełem dzieją się cuda.
Codzienna porcja owsianki w szkole,
ołówek, zeszyt, koza w zagrodzie,
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choć tu zaledwie grosze kosztuje,
tam jest jak skarb, bo życie ratuje.
(Głaszcząc kozę po głowie)
Szkoła w Burundi o kozę prosi,
by mleko dzieciom mogła przynosić.
Dzieci o kozę zatroszczą się czule…
Kózka (wykrzykuje z radością):
To ja, proszę państwa, już się pakuję!
Kto zechce pomóc, niech wrzuci grosik,
a ja zaśpiewam! Dla was! Z radości!
Kolęda:
Maryja (zwracając się do gospodarzy):
Jakże tu gościna była dla nas miła.
Niech wam błogosławi Święta Dziecina.
Niech pokój i dobro w waszym domu gości,
niech radość i miłość płyną w obfitości.
Józef:
Przyjmijcie w podzięce tę małą pamiątkę
od kolędników misyjnych – bombkę.
(Dzieci wręczają pamiątkę)
Na nas już czas. Ruszajmy w drogę.
Wszyscy:
Dziękujemy! Z Panem Bogiem!
Kolęda
Anna Sobiech, PDM Warszawa
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