KARÁCSONYI MŰSOR
1.c
I. rész
(Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)
Mesélő 1.:
Jó estét kívánok!
Meg ne ijedjenek!
Itt egy kompánia,
semmit se féljenek!

Ének:

Lépek én e házba
azon kérelemmel,
szabad-e bejönni
ide Betlehemmel?

Újra itt a szép karácsony...
(Mindenki énekel.)
Újra itt a szép karácsony, szikrázik minden, hópihe száll…
Csengő szól és gyertya lobban, ünnepek ünnepe itt van már !
Jézus Krisztus hála Néked: Isten Fia, Megváltó,
Értem jöttél el a Földre !
Reád vártunk, Megváltó !
Újra itt a szép karácsony, szikrázik minden, hópihe száll…
Csengő szól és gyertya lobban, ünnepek ünnepe itt van már !
(A gyerekek elhelyezkednek, a megbeszéltek alapján.)
Donászy Magda
Karácsony délután
Karácsony délután
Lassan jön az alkony.
Kíváncsiság bujkál
minden gyermekarcon.

Mikor szól a csengő,
az ajtó kitárul,
piros alma nevet
rám a fenyőfárul.

Végre sötétedik...
hamvas lesz az este.
Bodri velem együtt
figyel minden neszre.

Tudom, az erdőből
édesapám hozta,
a diót meg anyám
be is aranyozta...

Azért olyan kedves...
azért olyan drága.
Meghatottan nézek
Apára...Anyára...

Ének:

Adventi hírnök
(1.vsz.)
Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog az első gyertyaláng.
Karácsonyt várva lázban a Föld
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!
Mészáros Sándor
Kicsi jászol
Úgy szeretném, hogyha szívem
kicsi jászol lenne.
Karácsonykor az Úr Jézus
megszületne benne.

Befogadnám, betakarnám,
illattal beszórnám.
Hideg széltől, deres csóktól
Szeretettel óvnám...

Elringatnám: szent álmait,
rózsákkal behinteném,
s ránk borulna csillagostul
csöndes, égi szent éj...

Jer, Uram, hát várlak, jövel!
Szívemet kitárom...
Születésed áldott percét
örömtelten várom...

Ének:

Adventi hírnök
(2.vsz.)
Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már két kis gyertyaláng.
Ha zörget Jézus, jól figyelj, ám
Betér a szívünk ajtaján.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!
(A pásztorok elhelyezkednek a megbeszéltek alapján.)

Pásztorjáték

II. rész

Mesélő 2.:
Régen történt, nagyon régen, távol tőlünk más vidéken.
Néhány pásztor nyájat őrzött kinn, a sötét éji réten.

Mesélő 3:
Szálljatok le, szálljatok le,
karácsonyi angyalok!
Zörgessetek máma este
minden piciny ablakot!
Palotába és kunyhóba
nagy örömet vigyetek:
Boldogságos ünnepet!
Ének:

(Kis kece lányom... dallamára: lányok)
Mennyei fénnyel hang kel az éjben,
Angyali szó zeng: „Senki se féljen!
Megszületett az Úr Krisztus dicsérjétek,
Örüljön az örülőkkel minden lélek!”

Pásztor 1.:

Mi ez a csodás hang, mi ez az égi fény?
Tán szellem kísért itt éjnek idején?

Pásztor 2.:

Szívem együtt zeng e csodaszép hanggal,
Mintha szólana egy valóságos angyal.

Angyal 1:
Halljátok az üzenetet,
Jézus Krisztus megszületett!
Megváltótok, Uratok Ő
Világmentő Üdvözítő!
Angyal 2:
Betlehembe menjetek
ott találtok egy gyermeket.
Szegényes pólya fogja át
az Isten egyszülött Fiát.
Angyal 3:
Emberek örvendezzetek,
a Megváltó megérkezett!
Zengje hangosan föld és ég:
Istenünké a dicsőség!
Öreg:

Induljunk testvérek Betlehembe most
Lássuk, ami történt, a csodálatost!
Ámde mi legyen az adományunk,
hogy vele a gyermeknek
szépet s jót kívánjunk?

Pásztor 3.:

Egy korsót juhtejjel töltök én tele,
hátha nem elég az édesanyja teje.

Pásztor 1.:

A legszebbet viszem báránykáim közül,
annak a kisgyermek biztosan megörül.

Pásztorok 2.:

Én meg gyapjút viszek, puha, mint a pihe,
gondolom jól esik majd azon pihennie.

Mesélő 4:

Most, hogy itt a boldog óra, örömhírre, angyalszóra,
a pásztorok útra keltek, s Betlehembe elsiettek.

Pásztorok éneke:

(A fiúk segíthetik az éneket.)
Pásztorok keljünk fel,
hamar induljunk el,
Betlehem városába,
rongyos istállócskába,
siessünk, ne késsünk,
hogy még ezen éjjen oda érhessünk.

Mesélő 5:

A pásztorok megérkeznek a betlehemi istállóhoz, s látják,
hogy Mária énekével altatja a kisdedet.

Mária:
Ó, gyönyörű szép titokzatos éj!
Égszemű gyermek csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr,
jászolában megsimul,
szent karácsony éjjel.
Öreg:

Adjon Isten szép jó estét, köszöntjük a kisdedecskét!

Pásztor 2.:

Gyapjút hoztam néked, puha, mint a pihe,
testednek jól essék azon pihennie.

Pásztor 3.:

Bár tied a mennynek minden gazdagsága,
szegényen csupaszon jöttél a világra.
Egy korsó tejet hoztam, ízleld meg s kérem
vedd oltalmadba méltatlan személyem.

Pásztor 1.:

Ezt a kicsinyke bárányt hoztam néked én,
fogadd el tőlem, hogyha tetszenék.

József:

Ez mind igazán derék dolog,
köszönjük szépen drága jó pásztorok!

Ének:

Adventi hírnök
(3. vsz.)
Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már három gyertyaláng.
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!
(Pásztorok a háttérbe húzódnak.)
III. rész

Mesélő 5:

Eközben napkelet felől a három király kopogtat.
József Attila
Betlehemi királyok

Menyhárt:
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Gáspár:
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Boldizsár:
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecsen király.

József:
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Mária:
Kedves három királyok,
jó éjszakát kívánok!
Ének:

Adventi hírnök
(4.vsz.)

Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már négy kis gyertyaláng.
Azt mondta Jézus, visszajön még,
Újjá lesz akkor Föld és Ég.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!
Ajándékozás:
Pálfalvi Nándor
Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is, mindenütt,
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.

Kívánságok:
Azt kívánom: mindennap
karácsony legyen,
Azt kívánom minden szív
legyen Betlehem!

Azt kívánom: égi hang
hassa lelkem át,
zengjek néked jézusom
hálát s hozsannát!

Kellemes Ünnepeket!
Szeretetet, békességet!
Adjon Isten mindenkinek (együtt)

