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Od wielu lat członkowie wspólnot Drogi Neokatechumenalnej w Święto Objawienia Pańskiego
zapraszają parafian i gości na przedstawienie jasełkowe. Tak było i w tym roku. Inscenizacja o
przyjściu na świat Dzieciątka Jezus, wyreżyserowana przez Andrzeja Snelę, została
wystawiona w naszym kościele parafialnym po Mszy św. o godz. 16.00.

Maryja i Józef, w tych rolach Michalina i ks. Marek, nie znaleźli gościny wśród betlejemskich
gospodarzy, dlatego Jezus, którego w tym roku odgrywał Feliks - najmłodszy brat Michaliny,
urodził się w pobliskiej stajence, wokół której kolędowało 12 pięknych aniołków. Światło
przyszło na świat, stąd świeca zapalona przed stajenką w noc narodzenia.

Pokłon Zbawicielowi oddali pasterze, przybyli też trzej mędrcy ze Wschodu, którzy złożyli w
darze złoto, kadzidło i mirrę, ale pojawił się jeszcze czwarty król zmierzający za gwiazdą aż z
Persji. Jego droga się wydłużała, bo spotykał na niej ludzi potrzebujących pomocy: chorującego
biedaka, którego gospodarz chciał wyrzucić na bruk, osądzaną grzesznicę, a także matkę,
której na rozkaz Heroda żołnierze odebrali dziecko. Czwarty król nikogo nie zostawił w
potrzebie, ratując każdego z nich jedną z trzech drogocennych pereł przeznaczonych w darze
dla nowo narodzonego Pana. Perłę otrzymał gospodarz z nakazem, by zajął się biedakiem,
otrzymali ją osądzający Żydzi po wypuszczeniu pojmanej dziewczyny, otrzymali ją również
oprawcy z karabinami po oddaniu niemowlęcia w ramiona matki.

Wydawałoby się, że do betlejemskiej stajenki czwarty król dotarł z pustymi rękami, ale czy to nie
on złożył Dzieciątku najcenniejszy dar…

Przedstawienie jasełkowe, do którego przygotowania trwały od 2. niedzieli Adwentu, oglądało
się z wielką przyjemnością. Barwne kostiumy, kolędy w pięknym wykonaniu rodziny Snela oraz
zebranej widowni, a także pytanie, które warto zatrzymać... co ja niosę Jezusowi w darze?

Na zakończenie inscenizacji ks. proboszcz Adam złożył podziękowania aktorom, zapraszając
wszystkich do oklasków na stojąco. - Serdeczne Bóg zapłać wam za to piękne przedstawienie.
Życzę wam wiele radości i twórczej działalności na przyszłość, by tradycja była podtrzymywana
i byśmy co roku mogli oglądać tak piękne jasełka - mówił ks. proboszcz.
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Zdjęcia z Jasełek - zobacz
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