W klimacie nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia i blasku choinkowych świec 21 grudnia
2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Mogielnicy, jak co roku zostały wystawione Jasełka
Bożonarodzeniowe
pod
hasłem:
„BÓG SIĘ RODZI W NASZYCH SERCACH”.
Na uroczystośd oprócz Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Nauczycieli,
Pracowników oraz uczniów, przybyli zaproszeni goście i rodzice naszych wychowanków.
Biblijne wydarzenia sprzed 2000 lat odtworzyli
uczniowie liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej,
maluchy z klas 0-3 oraz przedszkolaki.
Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia
zostaliśmy przeniesieni myślą i sercem do Ziemi
Świętej, snując głębokie refleksje nad,,Cudem Świętej
Nocy’’, gdzie w ubogiej stajence narodził się Jezus.
Tłem wydarzeo był Pałac Heroda, miasto Betlejem,
pasterze oraz nędzna szopka jako miejsce narodzin Syna Bożego.

Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii nawiązującej do
Betlejem, przedstawili sceny przybliżające dzieje narodzin Pana Jezusa. Był św. Józef, Maryja,
Herod, Trzej Królowie, Pasterze, Aniołowie i Diabły.

Wszyscy aktorzy z dużym zaangażowaniem odtworzyli swoje role w scenkach
sytuacyjnych odegranych w kilku odsłonach: 1-Rozkaz Cezara, 2-W miasteczku Betlejem
Maryja i Józef szukają noclegu, 3- Pasterze przy ognisku trzymają straż nocną nad zwierzętami,
4-Pałac Heroda z Żołnierzem Rzymskim, Trzema Królami oraz diabłami 5-chór Aniołów i
szopka, 6- odsłona: Pokłony i podziękowania dla Jezusa od uczniów szkoły.
Było to bardzo niezwykłe, blisko dwugodzinne widowisko, które wprowadziło wszystkich w
klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, napawając nas radością i optymizmem. Cała
fabuła akcji została wzbogacona kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez solistów oraz chór
szkolny.

„KIEDY RODZI SIĘ BÓG, NIECH W TWOIM DOMU,
NIECH W TOBIE NIE BĘDZIE ZIMNIEJ
NIŻ W TAMTEJ STAJENCE!”
Przedstawienie Jasełkowe przypomniało wszystkim, że Boże Narodzenie to czas, w
którym należy zapomnied o wygórowanych ambicjach, żądzy pieniądza, nieczułości oraz braku
czasu.
Dobro, miłośd, rodzina i otwartośd na drugiego, potrzebującego człowieka - to wartości,
które powinny liczyd się w naszym, codziennymżyciu, nie tylko w święta.
Na zakooczenie spotkania Dyrektor ZSO pani Jolanta Tomczyk, życzyła wszystkim, zdrowych,
spokojnych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
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