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VENIMUS ADORARE EUMVENIMUS ADORARE EUMVENIMUS ADORARE EUMVENIMUS ADORARE EUM    
1. Dlaczego Mędrcy opuścili swoje pałace? * Czemu patrzyli 

w Gwiazdę i za nią szli? * Dlaczego Małemu Dziecku kła-
niali się? * Gdy ich pytano, mówili, Ŝe: 

Ref. ||: Venimus adorare eum — Emanuel! * Bóg jest z nami! * 
Venimus adorare eum — Emanuel! :|| 

2. Czemu Pasterze nocą opuścili swe trzody? * Czemu się 
wsłuchiwali w anielski śpiew? * Dlaczego Małemu Dziecku 
kłaniali się? * Gdy ich pytano — mówili, Ŝe: 

3. Jesteśmy razem tutaj, aby oddać Mu pokłon * jako Jego 
dzieci posłani w ten świat. * Jesteśmy razem tutaj, by spo-
tkać Jezusa * w Chlebie, Winie, w Tobie, we mnie, by mó-
wić innym, Ŝe: 

 

MARANA THAMARANA THAMARANA THAMARANA THA    
Ref. Marana tha! Przyjdź Jezu Panie, * w Swej chwale do nas 

zejdź! * Marana tha! Usłysz wołanie, * gdy się wypełnią wieki. 
1. Jak rosy chłód na spragniony grunt, * jak dobry chleb na 

głodnego dłoń! 
2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam, * przez Ciała, 

Krwi tajemniczą moc. 
3. Gdy miłość swą okaŜemy wkrąg, * przychodzisz juŜ dziś na 

ziemię Swą. 

MARANA THA, PRZYJDMARANA THA, PRZYJDMARANA THA, PRZYJDMARANA THA, PRZYJDŹŹŹŹ, PANIE, PRZYJD, PANIE, PRZYJD, PANIE, PRZYJD, PANIE, PRZYJDŹŹŹŹ    
Ref. ||: Marana tha, przyjdź, Panie, przyjdź, * Jezu, Marana tha! :|| 
1. I usłyszałem jak gdyby głos donośny z nieba: * tłum wielki 
śpiewał: «Alleluja! * Zbawienie, moc i chwała, * zbawienie, 
moc i chwała od Boga». 

2. Dwudziestu czterech starców i czworo zwierząt przed tro-
nem, * pokłon oddało Mu: «Alleluja!» * I wyszedł głos od 
tronu: * «wszyscy Jego słudzy chwalcie Go!» 

3. I usłyszałem głos jakby huk potęŜnych gromów, * głos, 
który w niebie grzmiał: «Alleluja! * Bo zakrólował Pan Bóg 
nasz, * bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmocny!» 

4. Oto nadeszły chwalebne gody Baranka, * małŜonka czeka juŜ: 
Alleluja! * Błogosławieni, którzy * wezwani są na ucztę Baranka! 

NAD JORDANEMNAD JORDANEMNAD JORDANEMNAD JORDANEM    
Nad Jordanem w cieniu rozłoŜystych drzew, * tam gdzie rzeka 
wolno toczy wody swe, * ||: prorok dzieje przepowiada, * lud 
wybrany BoŜy jest. :|| 
Święty, nadchodzi święty, * prostujcie ścieŜki pagórki równajcie! 
* Święty, nadchodzi święty, * pokutę czyńcie na twarze padajcie. 
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ADWENT 

BETLEJEMSKA DROGABETLEJEMSKA DROGABETLEJEMSKA DROGABETLEJEMSKA DROGA    
1. Gdy adwentowy wieczór nadchodzi, * posłuchaj, słychać 

krok; * para wędrowców do nas przychodzi * poprzez zi-
mowy zmrok. 

Ref. Od drzwi, do drzwi stuka, puka * i schronienia u nas szu-
ka. * Czy wiesz, kto przyszedł tu? * Otwórz, otwórz, otwórz 
Mu. 

2. Święta Panienko, stojąca w progu * w chłodny wieczorny 
czas, * przychodzisz tu betlejemską drogą * i pytasz 
„Przyjmiesz nas?” 

3. Proszę, zamieszkaj u mnie od zaraz, * otwieram domu 
drzwi, * o wszystko pilnie juŜ się postaram, * aby usłuŜyć 
Ci. 

4. U mnie jest jeszcze biednie i skromnie, * Ty serce moje 
znasz, * ale przyjdź z Twoim Dzieciątkiem do mnie, * to 
przecieŜ Pan jest nasz. 

CZEKAM NA CIEBIE DOBCZEKAM NA CIEBIE DOBCZEKAM NA CIEBIE DOBCZEKAM NA CIEBIE DOBRY BORY BORY BORY BOśEśEśEśE    
1. Czekam na Ciebie, dobry BoŜe, * przyjdź do mnie, Panie, 

pośpiesz się. * Niechaj mi łaska Twa pomoŜe. * Chcę czy-
stym sercem przyjąć Cię. 

Ref. Przyjdź do mnie Panie, mój dobry BoŜe, * przyjdź i nie 
spóźniaj się. * Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, 
* przyjdź i nie spóźniaj się. 

2. Wśród licznych trosk i niepokojów, * kiedy juŜ sił nie star-
cza nam. * Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem. * Tyś nasza 
moc, nasz Bóg i Pan. 

 

SPIS KOLSPIS KOLSPIS KOLSPIS KOLĘDĘDĘDĘD    
A Słowo Ciałem stało się ....... 15 
A wczora z wieczora.............. 14 
Ach ubogi Ŝlobie.................... 16 
Ach witajŜe poŜądana............ 15 
Adeste fideles......................... 16 
Anioł pasterzom mówił.......... 17 
Anioł się zwiastował.............. 18 
Betlejemska droga.................... 2 
Bóg się rodzi.......................... 18 
Bracia patrzcie jeno................ 19 
Choinek blask........................ 20 
Cicha noc............................... 20 
Cieszmy się i pod niebiosy..... 23 
Czekam na Ciebie dobry BoŜe. 2 
Dej Pón Bóg wieczór............. 23 
Dla nas................................... 24 
Dlaczego dzisiaj..................... 24 
Dnia jednego o północy......... 24 
Do Betlejemu......................... 26 
Do szopy................................ 26 
Dzisiaj w Betlejem................. 27 
Gajdoś .................................... 27 
Gdy Pierwsza gwiazda............. 9 
Gdy się Chrystus rodzi........... 28 
Gdy śliczna Panna.................. 28 
Gdy zapada grudniowa noc...... 9 
Gore gwiazda Jezusowi.......... 30 
Gość ....................................... 30 
Gruchnęła nowina.................. 31 
Gwiazda z Betlejem............... 31 
Gwiazdy tańczyły .................. 32 
Hej w dzień Narodzenia......... 33 
 

Hej, kolęda..............................32 
Hojka......................................32 
Hula wiatr...............................34 
JakaŜ to gwiazda.....................66 
Jest taki dzień .........................10 
Jezu śliczny Kwiecie..............34 
Jezus malusieńki .....................35 
Jezusa narodzonego................36 
Kiedy gwiazda zaświeciła.......36 
Kiedyś tam..............................37 
Kolęda dla nieobecnych..........10 
Kolęda Maryi..........................11 
Kolęda płynie z wysokości .....36 
Kołysanka dla Jezusa..............37 
Leć, kolędo, leć.......................11 
LulajŜe Jezuniu.......................38 
Maleńka Miłość ......................39 
Maleńki Jezu...........................39 
Marana Tha...............................3 
Marana tha, przyjdź, Panie, 

przyjdź ................................3 
Mario czy juŜ wiesz................40 
Mesyasz przyszedł..................66 
Mędrcy świata........................67 
Mizerna cicha.........................40 
Nad Jordanem...........................3 
Największy Gazda..................41 
Narodził się Jezus Chrystus....42 
Narodził się.............................42 
Nasz Pan na pewno przyjdzie...4 
Nie było miejsca dla Ciebie....42 
Nie tak bystro płynie rzeka.....65 
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NASZ PAN NA PEWNO PRNASZ PAN NA PEWNO PRNASZ PAN NA PEWNO PRNASZ PAN NA PEWNO PRZYJDZIEZYJDZIEZYJDZIEZYJDZIE    
Nasz Pan na pewno przyjdzie, * czekaj na Niego, gdyŜ On nie 
spóźni się. * Nasz Pan na pewno przyjdzie * i nic Mu nie prze-
szkodzi. * ||: Alleluja, alleluja! :||4x 

NIECH BNIECH BNIECH BNIECH BĘDĄ PRZEPASANEĘDĄ PRZEPASANEĘDĄ PRZEPASANEĘDĄ PRZEPASANE    
Ref. ||: Niech będą przepasane biodra wasze * i zapalone po-

chodnie. :|| 
1. Bądźcie podobni do ludzi, * którzy czekają na Pana, * kiedy 

z uczty weselnej powróci, * aby Mu zaraz otworzyć, * gdy 
przyjdzie i zakołacze. 

2. Wtedy szczęśliwi ci słudzy, * których Pan czujnych zasta-
nie, * Swoje biodra rzemieniem przepasze, * kaŜe im za-
siąść do stołu, * obchodząc sam będzie słuŜył. 

3. Gdyby gospodarz to wiedział, * kiedy złodziej nadejdzie, * 
nie pozwoliłby wkraść się do domu. * W niespodziewanej 
godzinie * Człowieczy Syn do was przyjdzie. 

NIECH SINIECH SINIECH SINIECH SIĘ RADUJĄ NIEBIOSA I Ę RADUJĄ NIEBIOSA I Ę RADUJĄ NIEBIOSA I Ę RADUJĄ NIEBIOSA I ZIEMIAZIEMIAZIEMIAZIEMIA    
Ref. Niech się radują i weselą w Tobie * wszyscy ci, którzy 

szukają Cię, Panie. * Niech głoszą, którzy pragną Twej po-
mocy: * «Wielki jest Pan!» 

1. W Panu mym złoŜyłem całą mą nadzieję. * On pochylił się 
nade mną, prośby wysłuchał. * Pan wybawił i utwierdził 
mnie na skale, * w moje usta włoŜył nową pieśń. 

2. IleŜ cudów dokonałeś, Panie BoŜe, * nikt nie dorówna Ci w 
zamiarach Twych wobec nas. * Kto wyrazi i opowie dzieła 
Twoje, * kto potrafi podać liczbę ich. 

 

2. ||: A komuŜ takiemu? Dzieciątku Małemu! :|| * ||: CóŜ to za 
Dzieciątko? Musi być Paniątko. * Hej, kolęda, kolęda. :|| 

3. ||: Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali. :|| * ||: Beztro-
scy, do szopy prędko przybiegali. * Hej, kolęda, kolęda. :|| 

4. ||: Bo Jezus Malutki to Dzieciątko krasne, :|| * ||: cichutkie, 
malutkie, jak słoneczko jasne. * Hej, kolęda, kolęda. :|| 

5. ||: Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego: :|| * ||: daj nam, 
BoŜe Dziecię, pokój na tym świecie. * Hej, kolęda, kolęda. :|| 

UCIEKALIUCIEKALIUCIEKALIUCIEKALI    
1. Tej nocy Anioł przyszedł do Józefa: * «Zbudźcie Dzieciąt-

ko, co tak słodko śpi. * Judea to niebezpieczna strefa * i po-
liczone małych chłopców dni». * Namiestnik Herod ciągle 
drŜy w obawie, * Ŝe chociaŜ władzę dzierŜy jego dłoń * i 
rzymski cesarz patrzy nań łaskawie, * to w rączkach dzieci 
moŜe kryć się broń. 

Ref. ||: Uciekali, uciekali, uciekali * na osiołku przez pustyni 
Ŝar, * jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej * ukryć Dziecię, 
bezcenny ich skarb. :|| 

2. CięŜko Ojczyznę wspominać w pustyni. * Mieliśmy jakoś 
zapewniony byt, * choć czasem patrol mijał drzwi świątyni, 
* zawsze się modlić mógł poboŜny śyd. * Lecz moŜe trzeba 
w szlaki iść wygnania * tak, jak przodkowie nasi kiedyś szli. 
* MoŜe nie tu jest ziemia obiecana, * moŜe gdzie indziej 
będzie rósł nasz Syn. 

3. Jeszcze nie wiemy, co nam przeznaczone * i choć przeczu-
cia czasem dręczą złe, * Ojciec Niebieski weźmie nas w 
obronę * i znowu Anioł zjawi się we śnie. * Piasek przysy-
pał ślady do Betlejem, * zabłądzić łatwo, trudny kaŜdy krok. 
* Tak mało mamy, tylko tę nadzieję, * która rozjaśnia nam 
codzienny mrok. 
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O GWIAZDO BETLEJEMSKO GWIAZDO BETLEJEMSKO GWIAZDO BETLEJEMSKO GWIAZDO BETLEJEMSKAAAA    
1. O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym. * Tak szu-

kam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym. * Zapro-
wadź do stajenki, leŜy tam BoŜy Syn, * Bóg-Człowiek z 
Panny Świętej, dany na okup win. 

2. O nie masz Go juŜ w szopie, nie masz Go w Ŝłóbku tam. * 
Więc gdzie pójdziemy, Chryste? Gdzie się ukryłeś nam? * 
Pójdziemy przed ołtarze, wzniecić miłości Ŝar * i hołd Ci ni-
ski oddać: to jest nasz wszystek dar. 

3. Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w Ŝłobie tron, * czy 
dusza moja biedna milsza Ci jest niŜ on? * Ulituj się nade 
mną, błagać Cię kornie śmiem. * Gdyś stajnią nie pogardził, 
nie gardź i sercem mym! 

II. 
1. O, gwiazdo betlejemska, zaświeć na mym niebie. * Ja cię 

szukam wśród nocy, ja tęsknię bez ciebie. * Prowadź mnie 
do stajenki, gdzie Chrystus złoŜony, * Bóg-Człowiek z Pan-
ny świętej dla nas narodzony. 

2. Nie ma Go juŜ w stajence, nie ma Go juŜ w Ŝłobie. * GdzieŜ 
pójdziemy, Chrystusie, pokłonić się Tobie? * Pójdziemy 
upaść na twarz przed Twoje ołtarze * i serce, duszę, ciało, 
poniesiem Ci w darze. 

3. Czy zamieszkasz w tym sercu, Zbawco mój i Panie, * gdzie 
nędzniejsze niŜ w stajni znajdziesz tam posłanie? * Ulituj 
się nade mną, nad stworzeniem Twoim, * jakoś stajnią nie 
wzgardził, nie gardź sercem moim. 

SKRZYPI WÓZSKRZYPI WÓZSKRZYPI WÓZSKRZYPI WÓZ    
1. ||: Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi. :|| * ||: 

Trzej królowie jadą, złoto, mirrę kładą. * Hej, kolęda, kolę-
da. :|| 

NIM NIM NIM NIM ŚWIT OBUDZIŚWIT OBUDZIŚWIT OBUDZIŚWIT OBUDZI NOC NOC NOC NOC    
1. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, * nim dzień 

oŜywi świat, Panie przyjdź, * wołam: przyjdź, uciesz mój 
wzrok spokojem jasnych barw, * nim mnie zachwyci kwiat, 
Ty przyjdź. 

2. Choć chcę wciąŜ dalej iść, niewiele mogę sam. * Więc znów 
podnoszę głos, Panie, przyjdź! * Wołam: przyjdź i ogrzej mą 
oblaną lękiem twarz. * Nim znów postawię krok, Ty przyjdź. 

3. I tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat. * Bądź w dzień 
radością dnia, w nocy snem. * PomóŜ mi, o Panie mój, ryso-
wać Ŝycia kształt, * bym mógł wciąŜ naprzód iść, bym trwał. 

PAN NADCHODZIPAN NADCHODZIPAN NADCHODZIPAN NADCHODZI    
Ref. Pan nadchodzi, jest blisko, * więc radujcie się w Nim, 

alleluja! * Więc radujcie się, więc radujcie się, * więc raduj-
cie się, Alleluja! 

1. Niech się cieszy pustynia, niech raduje się ziemia, * jak 
pośród burzy cisza, tak Bóg do nas przybędzie. * Niech się 
cieszą pokorni, zagubieni, zbłąkani, * bo Pan w dobroci 
Swojej czyni nam wielkie rzeczy. 

2. Niech się cieszą ubodzy, uciskani i słabi, * oto dzień nawie-
dzenia, dzień zwycięstwa, zapłaty. * Niech się cieszy, kto 
głodny, kto spragniony jest Boga. * Stół dla nas Pan zasta-
wił, głosem Swym nas zaprasza. 

3. Niech raduje się ślepiec, bo otwarte ma oczy. * Oto wybiega 
niemy, by zakrzyknąć z radości. * Niech radują się głusi, bo no-
winę usłyszą. * Niech się poderwą chromi i zatańczą z radości. 

4. Niech radują się młodzi ze starcami i dziećmi, * niech ręce 
swe pochwycą ogłaszając wszem pokój. * Niech raduje się 
kaŜdy, ten, kto wierzy i czeka, * bo odnajduje Boga kaŜdy, 
kto tylko szuka. 
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OBJAWIENIE PAŃSKIE 

JAKAś TO GWIAZDAJAKAś TO GWIAZDAJAKAś TO GWIAZDAJAKAś TO GWIAZDA    
1. JakaŜ to gwiazda świeci na wschodzie, * gwiazda nowego 

imienia? * Mędrcy wołają: «Ciesz się narodzie, * to gwiaz-
da twego zbawienia». * Biegną Królowie za jej promieniem, 
* a za Królami tłum ludu, * bo im ta gwiazda świeci zba-
wieniem, * bo im zwiastuje cud cudu. 

2. Ten, co nam później miał być przykładem * w miłości i 
poświęceniu, * dziś niezgłębionych wyroków śladem * zro-
dzon w nędzy, poniŜeniu. * W garstce barłogu skrył świętą 
głowę, * palmę światłości męczeństwa, * co światu Ŝycie 
miała dać nowe, * nad błędem odnieść zwycięstwa. 

3. Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła * do Chrystusowej 
kołyski, * niech nas do Twego prowadzi źródła, * światowe 
przyćmi połyski. * Do ostatniego Ŝycia zaniku * Boskiego 
światła udziela, * byśmy tam zaszli po jej promyku, * do 
świętych stóp Zbawiciela. 

MESYASZ PRZYSZEDMESYASZ PRZYSZEDMESYASZ PRZYSZEDMESYASZ PRZYSZEDŁŁŁŁ    
1. Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy * i Prorok zacny z 

wielkimi dziwy, * ||: który przez swoje znaki * dał wodzie 
winne smaki * w Kanie Galilejskiej. :|| 

2. Wesele bardzo zacne sprawiono, * Pana Jezusa na nie pro-
szono * ||: i zwolenników Jego, * by strzegli Pana swego * 
w Kanie Galilejskiej. :|| 

3. Z wielkim dostatkiem potrawy noszą, * Pana Jezusa, aby 
jadł, proszą. * ||: Wszystkiego dosyć mają, * tylko wina cze-
kają * w Kanie Galilejskiej. :|| 

PSALM 63: CIEBIE CAPSALM 63: CIEBIE CAPSALM 63: CIEBIE CAPSALM 63: CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘŁĄ DUSZĄ PRAGNĘŁĄ DUSZĄ PRAGNĘŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ    
1. Ciebie całą duszą pragnę * i z tęsknoty oczekuję, * jak spę-

kana, zeschła ziemia * w czas posuchy wody łaknie. 
Ref. ||: BoŜe, jesteś moim Bogiem, * Ciebie z troską szukam. :|| 
2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę * Twą potęgę, moc i chwałę, 

* bowiem Twoją miłość, Panie, * bardziej cenię niźli Ŝycie. 
3. Póki tylko istnieć będę, * pragnę Ciebie chwalić, BoŜe. * 

Dusza moja pełna szczęścia, * będzie śpiewać Ci z radością. 
4. Jesteś mym WspomoŜycielem, * cień Twych skrzydeł daje 

radość. * Całym sercem lgnę do Ciebie, * Twa prawica 
mnie prowadzi. 

TWOJA MITWOJA MITWOJA MITWOJA MIŁOŚĆ JEST PIERWSZAŁOŚĆ JEST PIERWSZAŁOŚĆ JEST PIERWSZAŁOŚĆ JEST PIERWSZA    
Ref. Twoja miłość jest pierwsza! * Twoja miłość jest większa! 

* Twoja miłość jest w nas! * Twoja miłość jest w naszych 
sercach! 

1.  ||: Święty, Święty, Święty Ty jesteś Panie * Święty, Święty, 
Święty Pan! :|| 

2. ||: Czekamy na Ciebie, Panie nasz! :||3x * Czekamy na Cie-
bie! 

3. ||: Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, * lepszy 
jeden dzień w mieszkaniu Twym, * lepszy jeden dzień w 
przedsionkach Twych * niŜ tysiąc innych! :|| 

W SERCU MOIM CZEKAM W SERCU MOIM CZEKAM W SERCU MOIM CZEKAM W SERCU MOIM CZEKAM NA CIEBIENA CIEBIENA CIEBIENA CIEBIE    
W sercu moim czekam na Ciebie, * ono dla Ciebie drŜy. * Ser-
cem moim tęsknię za Tobą, * ||: do serca mego przyjdź! :|| 
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PIEPIEPIEPIEŚŃ STWORZENIAŚŃ STWORZENIAŚŃ STWORZENIAŚŃ STWORZENIA    
1. Budujcie drogę, budujcie, * Panu przygotujcie ją! * Swe 
ścieŜki przed Nim prostujcie; * niech przyjdzie, niech nie 
zwleka, bo: 

Ref. ||: Całe stworzenie z upragnieniem do Niego woła: * 
«Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!» :|| * 
Panie, przyjdź!» 

2. I śmierci odtąd nie będzie; * krzyk ucichnie; skończy się 
płacz, * gdy Obiecany przybędzie, * by we wszystkich 
wszystkim się stać! 

Ref. ||: Całe stworzenie z upragnieniem niech przeto woła: * 
«Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!» :|| * 
Panie, przyjdź!» 

Most: ||: Objaw swoją chwałę, BoŜe! * Objaw swoją chwałę w 
nas! * Objaw chwałę, która w Tobie! * Ty chcesz – moŜesz 
– tak wierzymy! :||5x 

3. Powstańcie więc i zwiastujcie: * «Łaska Jego i pokój 
wam!», * a cały lud odpowie: «Amen, amen!» * Do drogi 
juŜ się gotujcie; * krwią oznaczcie drzwi swoich bram, * by 
zbudził nas kiedy przyjdzie! 

Ref. ||: Z całym stworzeniem z upragnieniem niech kaŜdy woła: 
* «Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!» :|| 
* Panie, przyjdź!” 

PIEPIEPIEPIEŚŃ TĘSKNOTYŚŃ TĘSKNOTYŚŃ TĘSKNOTYŚŃ TĘSKNOTY    
Niech Twój rozbłyśnie dzień, * niech nadejdzie Twe zmiłowa-
nie. * Niech wreszcie wstanie 

4. Matka zaś Jego, gdy to ujrzała, * oblubieńcowi dogodzić 
chciała, * ||: prosiła swego Syna, * by sprawił z wody wina * 
w Kanie Galilejskiej. :|| 

5. Pan Jezus, chcąc tym uszlachcić gody, * kazał nanosić do-
statkiem wody. * Hej, gody, gody, gody, * wnet będzie wi-
no z wody * w Kanie Galilejskiej. 

6. Wnet prawdziwego Boga poznali, * gdy zamiast wody, 
wino czerpali. * ||: Hej, wino, wino, wino, * lepsze, niŜ 
pierwej było * w Kanie Galilejskiej. :|| 

7. Przez narodzenie Twojego Syna, * kaŜ nam nalewać, Pa-
nienko, wina. * ||: Hej, wina, wina, wina * u tak dobrego 
Pana * w Królestwie Niebieskim. :|| 

MĘDRCY ŚWIATAMĘDRCY ŚWIATAMĘDRCY ŚWIATAMĘDRCY ŚWIATA    
1. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dąŜycie? * 

PowiedzcieŜ nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię? 
* Ono w Ŝłobie nie ma tronu i berła nie dzierŜy, * a proroc-
two Jego zgonu juŜ się w świecie szerzy. 

2. Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje. * Wieść 
okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. * Nic mo-
narchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. * Gwiazda 
Zbawcę im ogłasza nadzieją się cieszą. 

3. Przed Maryją stają społem, niosą Panu dary. * Przed Jezu-
sem biją czołem, składają ofiary. * Trzykroć szczęśliwi Kró-
lowie, któŜ Wam nie zazdrości? * CóŜ my damy, kto nam 
powie, pałając z miłości? 

4. Tak jak kaŜą nam kapłani, damy dar troisty: * Modły, pracę 
niosąc w dani i Ŝar serca czysty. * To kadzidło, mirrę, złoto 
niesiem Jezu szczerze; * Co dajemy Ci z ochotą od nas 
przyjm w ofierze. 
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ZWIASTOWANIEZWIASTOWANIEZWIASTOWANIEZWIASTOWANIE    
1. O, Mario, czemu pobladłaś, * Tyś moŜna, jak inna Ŝadna, * 

bo poczniesz Króla nad króle * a nazwą Go Emmanuel. 
Ref. Nie trwóŜ się Mario-Lilijo, * Dzieciątko Święte powijesz, 

* siankiem Mu Ŝłóbek wyścielesz, * nim błyśnie gwiazda w 
Betlejem. * Radować wszyscy się będą, * muzyką chwalić, 
kolędą, * bić będą niskie pokłony * przed Twoim Jednoro-
dzonym, Jednorodzonym. 

2. Nadzieje ludów spełnione, * bo Ciałem się stanie Słowo. * 
Niech będzie błogosławiony * Ŝywota Twojego Owoc. 

 

STARY I NOWY ROK 

NIE TAK BYSTRO PNIE TAK BYSTRO PNIE TAK BYSTRO PNIE TAK BYSTRO PŁYNIE RZEKAŁYNIE RZEKAŁYNIE RZEKAŁYNIE RZEKA    
1. Nie tak bystro płynie rzeka,  * jak nam prędko czas ucieka.  

* Dzień za dniem, a rok za rokiem  * przemija niezwrotnym 
tokiem. 

2. Tak prędko rok przeszły minął,  * Ŝe właśnie w momencie 
zginął  * i spłynął z tej doczesności  * w bezdenne morze 
wieczności. 

3. Szczęśliwy ten, kto wspomina,  * Ŝe kaŜdy dzień i godzina  
* była Bogu poświęcona  * i zbawiennie przepędzona. 

4. BoŜe, bądź i w Roku Nowym  * nam na ratunek gotowym.  
* Błogosław, BoŜe łaskawy,  * nasze prace i zabawy. 

5. Do cnoty udzielaj chęci,  * utwierdzaj nam to w pamięci,  * 
Ŝe czas niezwrotnie ucieka,  * a śmierć goni i sąd czeka. 

6. PrzyjmijŜe więc nasze dzięki  * za wszystko, cośmy z Twej 
ręki  * odebrali przez rok cały. * Racz przyjąć ofiarę chwały. 

NOWY ROK BIENOWY ROK BIENOWY ROK BIENOWY ROK BIEśYśYśYśY    
1. Nowy Rok bieŜy, w jasełkach leŜy, * a kto, kto?  * ||: Dzie-

ciątko małe, dajcie mu chwałę * na Ziemi. :|| 
2. LeŜy Dzieciątko jako jagniątko, * a gdzie, gdzie?  * ||: W 

Betlejem mieście, tam się pośpieszcie,  * znajdziecie. :|| 
3. Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy, * Jezusa?  * ||: Podło 

uwity, nie w aksamity, * ubogo. :|| 
4. Anieli grają, wdzięcznie śpiewają, * a co, co?  * ||: Niech 

chwała będzie zawsze i wszędzie  * Dzieciątku. :|| 
5. Królowie jadą z wielką gromadą: * A skąd, skąd? * ||: Od 

wschodu słońca, szukają końca * zbawienia, :|| 
6. Skarb otwierają, dary dawają: * A komu? * ||: Wielcy kró-

lowie, moŜni panowie * Dzieciątku. :|| 

8 65 



ZZZZŁOTA OTA OTA OTA JEROZOLIMA I BIEDNE JEROZOLIMA I BIEDNE JEROZOLIMA I BIEDNE JEROZOLIMA I BIEDNE BETLEJEMBETLEJEMBETLEJEMBETLEJEM    

1. Zawieja i beznadzieja. * Złota Jerozolima. * A w biednym 
Betlejem Pani * Syneczka w grocie powiła. 

 Zima się ludzi trzyma. * Złote denary wszędzie. * Bieda 
straszna w Betlejem. * Tam tylko Pan przybędzie. 

Ref. Do szopy do szopy wszyscy, * kto ogrzać pragnie ręce. * 
Z darami, z darami, z darami, * by odtajało serce. 

2. Nie do złota i mirry, * nie do róŜanych pachnideł, * ale do 
szopki w zawieję * tej nocy Pan do nas przybył. 

 Nie do wieŜy z księgami, * gdzie mędrcy świata najwięksi, 
* ale w szopie w zawieję, * gdzie pastuszkowie są pierwsi. 

śśśśYCZENIAYCZENIAYCZENIAYCZENIA    
1. Po kolędzie chodzimy, * świętości wam Ŝyczymy. 
Ref. Hej, kolęda, abyście święci byli! * Hej, kolęda, i Bogu 

zawierzyli! 
2. Aby nienarodzeni * nie byli odrzuceni. 
3. Niech wszystkie dzieci małe * rosną na BoŜą chwałę. 
4. I niech kaŜda Mamusia * bardzo kocha Tatusia. 
5. I tak jak trzej królowie * Bogu kaŜdy odpowie. 
6. Miłości wam tu trzeba, * a po śmierci do nieba. 
 

WIGILIA BOśEGO NARODZENIA 

GDY PIERWSZA GWIAZDAGDY PIERWSZA GWIAZDAGDY PIERWSZA GWIAZDAGDY PIERWSZA GWIAZDA    
1. Gdy pierwsza gwiazda niebo rozjaśni, * powrócę wtedy w 

mej wyobraźni * do tej jedynej nocy na świecie, * co dała 
Światłość — BoŜe Dziecię. 

2. Ludzie błądzili nie znając Boga. * Ciągle pytali, gdzie BoŜa 
droga. * Światłość, co wyszła z BoŜej Mądrości, * drogę 
wskazała, drogę miłości. 

3. Gdy słuŜę ludziom w serca pokorze, * odnajdę Ciebie, 
Zbawco, mój BoŜe. * I gdy po waśniach z kimś się pogodzę, 
* gwiazdę zobaczę na mojej drodze. 

GDY ZAPADA GRUDNIOWAGDY ZAPADA GRUDNIOWAGDY ZAPADA GRUDNIOWAGDY ZAPADA GRUDNIOWA NO NO NO NOCCCC    
1. Gdy zapada grudniowa noc, * kaŜde dziecko cierpliwie 

czeka * na Jezusa, który na świat * przyjdzie dziś pod po-
stacią człowieka. 

Ref. Mały Jezu, mały BoŜe, * przyjmij małe serce me. * KaŜde 
dziecko Ci pomoŜe, * by Ci w nim nie było źle. 

2. Gdy zapada grudniowa noc, * w kaŜdym domu choinka 
świeci. * Przyjdź, o Jezu, do naszych serc, * bo czekają Cię 
wszystkie dzieci. 

3. Gdy zapada grudniowa noc, * milion gwiazd wtedy świeci 
na Niebie, * lecz wśród nich tylko jedna jest, * która w Be-
tlejem wskazuje Ciebie. 
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WŚRÓD NOCNEJ CISZYWŚRÓD NOCNEJ CISZYWŚRÓD NOCNEJ CISZYWŚRÓD NOCNEJ CISZY    
1. Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi: * Wstańcie paste-

rze, Bóg się wam rodzi! * Czym prędzej się wybierajcie, * 
do Betlejem pospieszajcie * przywitać Pana. 

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w Ŝłobie, * z wszystkimi znaki 
danymi sobie. * Jako Bogu cześć Mu dali * a witając zawo-
łali * z wielkiej radości: 

3. «Ach, witaj Zbawco z dawna Ŝądany, * wiele tysięcy lat 
wyglądany. * Na Ciebie króle, prorocy * czekali, a Tyś tej 
nocy * nam się objawił». 

4. I my czekamy na Ciebie, Pana. * A skoro przyjdziesz na 
głos kapłana, * padniemy na twarz przed Tobą * wierząc, 
Ŝeś jest pod osłoną * chleba i wina. 

5. Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy. * Śpiewajmy z nimi 
wspólnymi głosy: * «Chwała Bogu w wysokości, * a lu-
dziom na tej niskości * niech pokój będzie!» 

 

KOLĘKOLĘKOLĘKOLĘDADADADA MARYI MARYI MARYI MARYI    
1. Ciemna nocy niepojęta, * drzewo, co na mrozie pękasz, * 

pomóŜcie mnie, umęczonej, * wędrować w dalekie strony 
2. O Józefie, ty mnie wspomóŜ, * byśmy doszli gdzie do do-

mu. * JuŜ ból mi ciało przeszywa, * a gdzie Ja będę rodziła? 
3. Ani miski, ani łyŜki, * ani deski dla kołyski. * Ani płatka, 

ani szmatka. * Co ja pocznę, biedna matka? 
4. Ciemna nocy niepojęta… 
5. ||: Lisy po śniegu rysują, * wilki z boru nawołują. * Gdzie Ja 

samotna w tej drodze * BoŜego Syna urodzę? :|| 
6. ||: JuŜ nie mogę płakać z Ŝalu, * juŜ Mnie stopy ogniem palą. 

* A tu jeszcze taka droga. * Ani domu, ani ognia. :|| 
7. Ciemna nocy niepojęta… 

LELELELEĆĆĆĆ, , , , KOLKOLKOLKOLĘĘĘĘDODODODO, LE, LE, LE, LEĆĆĆĆ    
1. Spłoszony ptak w spłoszony dzień * w grudniowy szron 

nasz klękł. * Podchodzi noc pod ciepłą sień * i śniegiem w 
oczy dmie. * Opada w dół zawiei ćma w zamknięte bije 
drzwi, * a w dali dzwon, kolęda gra i konie krzeszą skry. 

Ref. Hej, kolędo leć, hej, kolędo leć! * Leć nad światem ośnie-
Ŝonym, * syp iskrami z gwiazd. * Hej, kolędo leć, hej, kolę-
do leć! * Otwórz serca, otwórz domy, * popatrz ludziom w 
twarz. 

2. JuŜ tańczy noc, trzaskają drwa, * przy stole miejsca dość. * 
Nie tylko dziś, kaŜdego dnia * wejdź gościu, przy nas siądź. 

3. Spotkania mrok i mroku świec * dzień dawno padł bez tchu. 
* Tak rodzi się serdeczność serc, * pogoda jasnych słów. 
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JEST TAKI DZIEJEST TAKI DZIEJEST TAKI DZIEJEST TAKI DZIEŃŃŃŃ    
1. Jest taki dzień, * bardzo ciepły, choć grudniowy. * Dzień, 

zwykły dzień, * w którym gasną wszelkie spory. 
 Jest taki dzień, * w którym radość wita wszystkich. * Dzień, 

który juŜ * kaŜdy z nas zna od kołyski. 
Ref. Niebo ziemi, niebu ziemia, * wszyscy wszystkim ślą Ŝy-

czenia. * Drzewa ptakom, ptaki drzewom, * tchnienie wiatru 
płatkom śniegu. 

2. Jest taki dzień, * tylko jeden raz do roku. * Dzień, zwykły 
dzień, * który liczy się od zmroku. 

3. Jest taki dzień, * gdy jesteśmy wszyscy razem. * Dzień, 
piękny dzień, * dziś nam rok go niesie w darze. 

Ref. Niebo ziemi, niebu ziemia, * wszyscy wszystkim ślą Ŝyczenia. 
* A gdy wszyscy usną wreszcie, * noc igliwia zapach niesie. 

KOLĘKOLĘKOLĘKOLĘDA DLDA DLDA DLDA DLA NIEOBECNYCHA NIEOBECNYCHA NIEOBECNYCHA NIEOBECNYCH    
1. A nadzieja znów wstąpi w nas. * Nieobecnych pojawią się 

cienie. * Uwierzymy kolejny raz * w jeszcze jedno BoŜe 
Narodzenie. * I choć przygasł świąteczny gwar, * bo zabra-
kło znów czyjegoś głosu, * przyjdź tu do nas i z nami trwaj 
* wbrew tak zwanej ironii losu. 

 Daj nam wiarę, Ŝe to ma sens, * Ŝe nie trzeba Ŝałować przy-
jaciół. * śe gdziekolwiek są - dobrze im jest, * bo są z nami, 
choć w innej postaci. * I przekonaj, Ŝe tak ma być, * Ŝe po 
głosach tych wciąŜ drŜy powietrze. * śe odeszli po to, by 
Ŝyć, * i tym razem będą Ŝyć wiecznie. 

Ref. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, * Ŝeby zająć 
wśród nas puste miejsce przy stole. * Jeszcze raz pozwól 
cieszyć się dzieckiem w nas * i zapomnieć, Ŝe są puste miej-
sca przy stole. 

2. A nadzieja … losu. 
 

Z NARODZENIAZ NARODZENIAZ NARODZENIAZ NARODZENIA PANA PANA PANA PANA    
1. Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły. * Wyśpiewują chwałę 

Bogu Ŝywioły. * Radość ludzi wszędzie słynie. * Anioł bu-
dzi przy dolinie * pasterzów, co paśli pod borem woły. 

2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku. * Dumają pasterze w 
takim widoku. * KaŜdy pyta: «Co się dzieje? * Czy nie świ-
ta? Czy nie dnieje? * Skąd ta łuna bije, tak miła oku!» 

3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, * zaraz do Betlejem prosto 
bieŜeli. * Tam witali w Ŝłobie Pana, * poklękali na kolana * 
i oddali dary, co z sobą wzięli. 

4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, * Ŝe juŜ Bóg wysłuchał 
próśb Izraela, * gdy tej nocy to widzieli, * co prorocy wi-
dzieć chcieli, * w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela. 

5. I my z pastuszkami dziś się radujmy, * chwałę z Aniołami 
wraz wyśpiewujmy, * bo ten Jezus z nieba dany, * weźmie 
nas między niebiany, * tylko Go z całego serca miłujmy! 

ZAZAZAZAŚŚŚŚPIEWAJMY KOLPIEWAJMY KOLPIEWAJMY KOLPIEWAJMY KOLĘĘĘĘDDDDĘĘĘĘ    
1. Dziś w stajence mały Jezus się urodził * i poboŜnie Swoje 

małe rączki złoŜył. * ChociaŜ jest maleńki błogosławi juŜ * 
wszystkim, którzy zaśpiewali Mu. 

Ref. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, * niech kolęduje z 
nami cała ziemia. * Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, * 
niech kolęduje z nami cały świat. 

2. W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa, * cały świat 
kolędy Jezusowi śpiewa. * Niech kolędy nuta mocno w 
świecie brzmi * Maleńkiemu Jezusowi dziś. 

3. «In excelsis Deo» — śpiewajmy do Pana, * a śpiewając 
«Gloria» zegnijmy kolana. * Wielka radość dzisiaj ogarnęła 
nas, * zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz. 
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PIERWSZA GWIAZDAPIERWSZA GWIAZDAPIERWSZA GWIAZDAPIERWSZA GWIAZDA    
1. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, * by wytęskniony nastał 

czas, * gdy wszystko będzie jasne * i światła jakby więcej w 
nas. * Niech pierwsza gwiazda błyśnie, * by do spotkania 
wszystkim nam powód dać, * byś wrócić chciał do domu, * 
na małą chwilę dzieckiem się stać. 

 Do mamy chcesz i taty, * lecz dzisiaj to juŜ światy dwa. * 
Dlaczego droga prosta * zakrętów tyle ostrych ma? * Dziś 
drogą nawet krętą * niech wróci do nas ciepło dziecięcych 
lat, * zwyczajów pełen pięknych * nasz zwyczajnie piękny 
świat. 

Ref. Chwała na wysokości, * dziecięcy słychać śpiew. * Nie-
biański pokój płynie * do naszych serc. * Dzieckiem stać się 
na nowo, * niezwykłą poczuć moc. * Odnaleźć naszą 
gwiazdę * w tę Świętą Noc. 

2. Gdy błyśnie gwiazda pierwsza, * przygasną setki wtórnych 
gwiazd. * Ten krzyk cokolwiek śmieszny * i jazgot ulic 
wielkich miast. * Niech błyśnie pierwsza gwiazda, * by to, 
co waŜne, waŜnym mogło się stać. * Niech błyśnie pierwsza 
gwiazda, * niech błyśnie nam jeszcze raz. 

3. Jak na imię ma pierwsza gwiazda? * Kto dziś odnajdzie ją? 
Kto ją zna? 

 

4. Słodki Jezu, jak ci dziękować, * gdyŜeś zstąpił Ojców rato-
wać: * Gdy Ojcowie juŜ w niebie, * przyjmij dzieci do sie-
bie. * Przyjmij Ojców syny, * i Matek dzieciny, * niechaj 
święci i nas ratują. 

5. Wiwat, wiwat! Wielka ochota, * gdy Bóg nieba otworzył 
wrota. * Nieskończone radości, * gdy Bóg z Swojej miłości, 
* piekło zawojował * i czarta przykował. * O szczęśliwa 
niebios roboto! 

6. Wiwat, wiwat! Bądźmy weseli, * gdy w tarasach owi anieli, 
* których pycha zepchnęła, * człowieka wywyŜszyła * do 
Rajskiej wieczności, * pokój na niskości. * Wiwat, wiwat! 
bądźmy weseli! 

WOWOWOWOŁEK I OSIOŁEKŁEK I OSIOŁEKŁEK I OSIOŁEKŁEK I OSIOŁEK    
1. Wołek, wołek, wołek i osiołek. 
Ref. Dzieciąteczko w Ŝłóbeczku, a w stajence chłód. * Kto 

stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! 
2. Trzech, trzech, trzech królów magów, * wołek i osiołek. 
3. Czterech, czterech, czterech Ewangelistów, * trzech… 
4. Pięć, pięć, pięć przykazań kościelnych… 
5. Sześć, sześć, sześć stągwi kamiennych… 
6. Siedem, siedem, siedem sakramentów… 
7.  Osiem, osiem, osiem błogosławieństw… 
8. Dziewięć, dziewięć, dziewięć chórów anielskich… 
9.  Dziesięć, dziesięć, dziesięć Przykazań BoŜych… 
10. Jedenastu, jedenastu, jedenastu Filistynów… 
11. Dwunastu, dwunastu, dwunastu Apostołów… 
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WEWEWEWEŹŹŹŹ MNIE, PANIE MNIE, PANIE MNIE, PANIE MNIE, PANIE    
1. W domu, który nie był ich domem * przyszło na świat ich 

Boskie Dziecię. * Tam stworzyli najbardziej znany * obraz 
wielu ludziom na świecie, * w którym ojciec i matka nad 
dzieckiem * z troską patrzą na Jego przyszłość, * a najbar-
dziej to z niego bije * niedająca się ukryć miłość. 

Ref. Weź mnie, Panie, choć na jeden dzień * tam, gdzie kiedyś 
przyszli królowie. * Weź mnie, Panie, w wyobraźni mej, * 
bym zobaczył ubóstwo w Ŝłobie. * I wymaluj, proszę, w 
sercu mym * ten obraz na całe Ŝycie, * bym zawieszać go 
mógł dobrem swym * w rodzinnym bycie. 

2. Tyle rodzin i dzieci bez domu * wszystko mają, a jednak 
ubodzy, * robią kopię tak szpetną obrazu * tej Rodziny z 
Betlejem ubogiej. * JuŜ nie dzieci i troska o przyszłość, * 
juŜ nie radość i dobro, i zgoda, * lecz egoizm — ten szatan 
perfidny * gdzieś odrzucił ich miłość i Boga. 

WIWAT DZIWIWAT DZIWIWAT DZIWIWAT DZISIAJSIAJSIAJSIAJ    
1. Wiwat dzisiaj Boskiej Istności! * Gdy zstępuje z niebios w 

niskości. * JuŜ się ono spełniło, * co pod figurą było. * We-
soło na ziemi, * gdy Boga widzimy, * krzyknij świecie z 
wielkiej radości! 

2. JuŜ Proroków pismo spełnione,  * gdy widzimy Słowo wcie-
lone. * Symeon się weseli, * gdy słyszy, Ŝe Anieli * Bogu 
wyśpiewują, * pokój oznajmują, * serce całe radość przeni-
ka. 

3. JuŜ Ojcowie to uprosili, * Święci czego sobie Ŝyczyli. * 
Płacząc, jęcząc wzdychali, * rosy z nieba wołali: * Spuśćcie 
nam obłoki, * wydajcie nam w skoki, * Ŝebyśmy tu dłuŜej 
nie byli. 

PRZED WIGILIPRZED WIGILIPRZED WIGILIPRZED WIGILIĄĄĄĄ    
1. Przy wigilijnym stole, * łamiąc opłatek święty, * pomnijcie, 
Ŝe dzień ten radosny * w miłości jest pojęty; 

2. śe, jako mówi Wam wszystkim * dawne, odwieczne orę-
dzie, * z pierwszą na niebie gwiazdą * Bóg w naszym domu 
zasiędzie. 

3. Sercem Go przyjąć gorącym, * na ścieŜaj otworzyć wrota — 
* Oto co czynić wam kaŜe, * miłość — największa cnota. 

4. A twórczych pozbawił się ogni, * sromotnie zamknąwszy-
sSwe wnętrze; * Kto z bratem Ŝyje w niezgodzie — * dep-
cze Orędzie Najświętsze. 

5. Wzajemnie przebaczyć winy, * koniec połoŜyć rozterce, * a 
z walki wyjdzie zwycięsko * walczące narodu serce. 

PRZEKAśMY SOBIE ZNAKPRZEKAśMY SOBIE ZNAKPRZEKAśMY SOBIE ZNAKPRZEKAśMY SOBIE ZNAK POKOJU POKOJU POKOJU POKOJU    
1. Ten szczególny dzień się budzi * niosąc ciepło w kaŜdą 

sień. * To dobroci dzień dla ludzi. * Tylko jeden raz do roku 
taki dzień. 

 Zmierzchem błyśnie nam promienna * gasząc w sercach 
naszych złość * i nadejdzie noc pojednań * — tylko jedna w 
całym roku taka noc. 

Ref. Choć tyle Ŝalu w nas * i gniew uśpiony trwa, * przekaŜmy 
sobie znak pokoju! * PrzekaŜmy sobie znak! 

2. Potem przyjdą dni powszednie, * braknie nagle ciepłych 
słów. * Najjaśniejsza gwiazda zblednie * i niepokój jak co 
roku wróci znów. 

 Nie jeden świt powróci zwątpień mgłą, * brzemieniem 
spraw i trosk. * Powróci twarzy mars na powitanie dnia. * 
Znów milczenie serc regułą będzie nam. 
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W śŁOBIE LEśYW śŁOBIE LEśYW śŁOBIE LEśYW śŁOBIE LEśY    
1. W Ŝłobie leŜy, któŜ pobieŜy kolędować Małemu * Jezusowi 

Chrystusowi, dziś nam narodzonemu? * Pastuszkowie, 
przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie * jako Panu 
naszemu. 

2. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy, * a tak 
tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy, * jak ubogo na-
rodzony, płacze w stajni połoŜony. * Więc Go dziś ucie-
szymy. 

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości, * 
Ŝe posłany nam jest dany Emanuel w niskości. * Jego tedy 
przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy: * Chwała na wyso-
kości! 

4. Witaj Panie, cóŜ się stanie, Ŝe rozkosze niebieskie * opuści-
łeś, a zstąpiłeś na te niskości ziemskie? * Miłość Twoja to 
sprawiła, * Ŝe człowieka wywyŜszyła * pod nieba empirej-
skie. 

5. Przecz w Ŝłóbeczku, nie w łóŜeczku, na siankuś połoŜony, * 
precz z bydlęty, nie z panięty w stajni jesteś złoŜony? * By 
człek sianu przyrównany, * grzesznik bydlęciem nazwany * 
przeze Mnie był zbawiony. 

6. Twoje państwo i poddaństwo jest świat cały, o BoŜe! * Tyś 
polny kwiat, czemu Cię świat * przyjąć nie chce, choć mo-
Ŝe? * Bo świat doczesne wolności * zwykł jest kochać, 
Mnie zaś w złości * ściele krzyŜowe łoŜe. 

7. W Ramie głosy pod niebiosy wzbijają się Racheli, * gdy 
swe syny bez przyczyny widzi w krwawej kąpieli. * Więk-
sze Mnie dla nich kąpanie * w krwawym czeka oceanie, * 
skąd niebo będą mieli. 

A SŁOWO CIAŁEM STAŁOA SŁOWO CIAŁEM STAŁOA SŁOWO CIAŁEM STAŁOA SŁOWO CIAŁEM STAŁO SIĘ SIĘ SIĘ SIĘ    
1. Od wieków powtarzano, Ŝe przyjdzie taki czas: * narodzi się 

Zbawiciel, zamieszka pośród nas. 
Ref. A Słowo Ciałem, Słowo Ciałem nocy tej stało się * i za-

mieszkało, i zamieszkało * pośród ludzkich serc, spragnio-
nych ludzkich serc. 

2. JuŜ na początku było, wszystkiemu dało bieg. * Z Niego 
płynęło Ŝycie, Ono Światłością jest. 

ACH WITAJACH WITAJACH WITAJACH WITAJśE POśĄDANAśE POśĄDANAśE POśĄDANAśE POśĄDANA    
1. Ach witajŜe poŜądana Perło droga z nieba, * gdy świat cały 

upragniony Anielskiego chleba! * W ciele ludzkim Bóg jest 
skryty * na pokarm ludziom obfity. * Ciałem karmi, Krwią 
napoi, * by człowieka w chwale Swojej * między wybrany-
mi policzył. 

2.  CzyliŜ nie dość, Boskie Dziecię, * Ŝeś na świecie z nami, * 
ale jeszcze zimno cierpisz * między bydlętami! * Malusień-
ki Jezu w Ŝłobie, * co za wielka miłość w Tobie! * CzyliŜ 
nie są wielkie dziwy: * w ciele ludzkim Bóg Prawdziwy, * 
przyszedł na zbawienie człowieka? 

3. O miłości niepojęta, jakŜeś wielka była, * iŜeś się tu z nie-
bieskiego tronu sprowadziła, * a to do pustej szopiny, * o 
niesłychane nowiny. * Ach, pokorny Baraneczku, * Twój 
odpoczynek w Ŝłóbeczku, * z dalekiej podróŜy niebieskiej. 

4. Niech Ci, Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie, * bo przez 
nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie. * Miłość, która to 
sprawiła, * iŜ Cię do nas sprowadziła, * niech swą iskrą nas 
zapali, * abyśmy Cię miłowali * teraz i bez końca w wiecz-
ności. 
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BOśE NARODZENIE 

A WCZORA Z WIECZORAA WCZORA Z WIECZORAA WCZORA Z WIECZORAA WCZORA Z WIECZORA    
1. ||: A wczora z wieczora, :|| * ||: z niebieskiego dwora :|| * ||: 

przyszła nam nowina: :|| * ||: Panna rodzi Syna. :|| 
2. Boga prawdziwego, Nieogarnionego! * Za wyrokiem Bo-

skim, w Betlejem Ŝydowskim. 
3. Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali, * gdy Anioł z 

północy światłość z nieba toczy 
4. Chwałę oznajmując, szopę pokazując, * gdzie Panna z 

Dzieciątkiem, z wołem i oślątkiem. 
5. I z Józefem świętym, nad Jezusem małym * chwalą Boga 

Tego, dziś narodzonego. 
6. Natychmiast pastuszy spieszą z całej duszy. * Weseli bez 

miary niosą z sobą dary. 
7. Chcąc widzieć Pana, oddali barana. * Na kozłowym rogu 

krzyczą chwałę Bogu. 
8. Mądrości druhowie, z daleka królowie, * pragną widzieć 

swego Stwórcę przedwiecznego. 
9. Dziś Mu pokłon dają, w ciele oglądają. * KaŜdy się dziwuje, 
Ŝe Bóg nas miłuje. 

10. Witaj, Królu nowy, Synu Dawidowy. * Ty nas masz wyba-
wić i w niebie postawić. 

11. I my tez pospieszmy, Jezusa ucieszmy, * ze serca darami: 
Modlitwą, cnotami. 

12. Jezu najmilejszy, ze wszech najwdzięczniejszy, * zmiłuj się 
nad nami, grzesznymi sługami. 

 

8. Trzej królowie, monarchowie wschodni kraj opuszczają, * 
serc ofiary z trzema dary Tobie, Panu, oddają. * Darami się 
kontentuję. * Bardziej serca ich szacuję, * za co niebo niech 
mają. 

WESOŁĄ NOWINĘWESOŁĄ NOWINĘWESOŁĄ NOWINĘWESOŁĄ NOWINĘ    
1. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie. * Niebieską Dziecinę ze 

mną witajcie. 
Ref. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta Dziecina, * byśmy 

tam pobieŜeli i ujrzeli. 
2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, * pokój ludziom gło-

szą Duchy światłości. 
3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, * pokłonem uczciła to 

Niemowlątko. 
4. Którego zrodziła, Bogiem uznała, * i Panną jak była, Panną 

została. 
5. Królowie na wschodzie juŜ to poznali * i w judzkim naro-

dzie szukać jechali. 
6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła, * do szopy w Betle-

jem zaprowadziła. 
7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego. * Tam idźcie, znajdziecie 

Syna BoŜego! 
Ref. Jak miła to nowina! * JuŜ wiemy, gdzie Dziecina. * Wszy-

scy tam pobieŜymy i ujrzymy. 
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ACH UBOGI śLOBIEACH UBOGI śLOBIEACH UBOGI śLOBIEACH UBOGI śLOBIE    
1. Ach, ubogi Ŝłobie, cóŜ ja widzę w tobie? * DroŜszy widok, 

niŜ ma niebo w maleńkiej Osobie. 
2. Zbawicielu drogi, takŜeś to ubogi! * Opuściłeś śliczne nie-

bo, obrałeś barłogi. 
3. CzyŜeś nie mógł Sobie, w największej ozdobie * Obrać 

pałacu drogiego, nie w tym leŜeć Ŝłobie? 
4. Gdy na świat przybywasz, grzechy z niego zmywasz, * a na 

zmycie tej sprośności gorzkie łzy wylewasz. 
5. KtóŜ tu nie struchleje, wszystek nie zdrętwieje? * KtóŜ Cię 

widząc płaczącego łzą się nie zaleje? 
6. Na twarz upadamy, czołem uderzamy, * witając Cię w tej 

stajence między bydlętami. 
7. Zmiłuj się nad nami, obmyj z grzechów łzami, * przyjmij 

serca te skruszone, które Ci składamy. 

ADESTE FIDELESADESTE FIDELESADESTE FIDELESADESTE FIDELES    
1. Adeste fideles laeti triumphantes * Venite, venite in Bethle-

hem * Natum videte Regem angelorum 
Ref. Venite adoremus, venite adoremus, * Venite adoremus 

Dominum 
2. En, grege relicto, humiles ad cunas, * Vocati pastores 

approperant; * Et nos ovanti gradu festinemus. 
3. Adeste Parentis splendorem aeternum * Velatum sub carne 

videbimus. * Deum infantem pannis involutum. 
 
1. Pospieszcie juŜ wszyscy weseli, radośni. * O, pójdźcie, juŜ 

pójdźcie do Betlejem. * Króla aniołów nam narodzonego 
Ref. O, pójdźmy, adorujmy! * O, pójdźmy, adorujmy! * O, 

pójdźmy adorować Pana! 
 

W BETLEJEMW BETLEJEMW BETLEJEMW BETLEJEM    
1. W Betlejem, w Betlejem się wydarzyło: * zbawienie, zba-

wienie z nieba zstąpiło. 
Ref. Niebo nam się pokłoniło, * Dzieciątko się narodziło! * W 

Betlejem, w Betlejem * się wydarzyło! 
2. BoŜy Syn, BoŜy Syn z nieba zstępuje. * Ludzki ród, ludzki 

ród z grzechu ratuje. 
3. W Betlejem, w Betlejem takie są dziwy: * Człowiek to, 

Człowiek to, a Bóg prawdziwy. 
Most: ||: W Betlejem! w Betlejem! :||4x 

4. Maryja, Maryja Dziecię piastuje, * a Józef, a Józef szopy 
pilnuje. 

5. Króle trzej, króle trzej dary składają, * nisko się, nisko się 
Bogu kłaniają. 

6. Kto Ŝywy, kto Ŝywy niechaj pobieŜy, * Bogu się, Bogu się 
chwała naleŜy. Most 

W DZIEW DZIEW DZIEW DZIEŃŃŃŃ BO BO BO BOśśśśEGOEGOEGOEGO NARODZENIA NARODZENIA NARODZENIA NARODZENIA    
1. W dzień BoŜego Narodzenia * radość wszelkiego stworze-

nia: * aniołowie się radują, * Jezusowi wyśpiewują, wy-
śpiewują. 

2. Niesłychana to nowina, * Panna porodziła Syna, * Syna 
Jednorodzonego, * Boga Ojca niebieskiego, niebieskiego. 

3. To Anieli oznajmują, * do Betlejem pokazują, * gdzie naro-
dził się Zbawiciel, * wszego świata Odkupiciel, Odkupiciel. 

4. Gdy pasterze usłyszeli, * do stajenki pobieŜeli. * Dziecią-
teczku się kłaniają, * podarunki oddawają, oddawają. 

5. Chwała Bogu niechaj będzie * w niebie i na ziemi, wszę-
dzie. * Z aniołami się radujmy, * Jezusowi wyśpiewujmy. 
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TRYTRYTRYTRYUUUUMFYMFYMFYMFY    
1. Tryumfy Króla Niebieskiego * zstąpiły z nieba wysokiego. 

* Pobudziły pasterzów, * dobytku swego stróŜów * śpiewa-
niem, śpiewaniem, śpiewaniem: 

2. «Chwała bądź Bogu w wysokości, * a ludziom pokój na 
niskości. * Narodził się Zbawiciel, * dusz ludzkich Odkupi-
ciel * na ziemi». 

3. Zrodziła Maryja Dziewica, * Wiecznego Boga bez rodzica, 
* by nas z piekła wybawił, * a w niebieskich postawił * pa-
łacach. 

4. Pasterze w podziwieniu stają, * tryumfu przyczynę badają: * 
co się nowego dzieje, * Ŝe tak światłość jaśnieje, * nie wi-
dząc. 

5. śe to Bóg, gdy się dowiedzieli, * swej trzody w polu odbie-
Ŝeli, * śpiesząc na przywitanie * do Betlejemskiej stajni * 
Dzieciątka. 

6. Niebieskim światłem oświeceni, * pokornie przed Nim uni-
Ŝeni, * Bogiem Go być prawdziwym * z serca afektem Ŝy-
wym * wyznają. 

7. I które mieli z sobą dary * Dzieciątku dają na ofiary: * 
Przyjmij, o Narodzony, * nas i dar przyniesiony * z ochotą. 

8. A potem Maryi cześć dają, * za Matkę Boską Ją uznają. * 
Tak nas uczą przykładem, * jak iść mamy ich śladem * sta-
tecznie. 

2. Pokorni pasterze, wezwani do Ŝłóbka, * rzuciwszy swe trzo-
dy pospieszają. * My zaś za nimi zaraz podąŜymy. 

3. Tu Jasność ojcowską wśród przedwiecznej chwały * ukrytą 
w tym Ŝłóbku oglądamy. * Oto Bóg-Dziecię w pieluszki 
spowite. 

ANIOŁ PASTERZOM MÓWIANIOŁ PASTERZOM MÓWIANIOŁ PASTERZOM MÓWIANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁŁŁŁ    
1. Anioł pasterzom mówił: * Chrystus się wam narodził. * W 

Betlejem * nie bardzo podłym mieście, * narodził się w 
ubóstwie, * Pan wszego stworzenia. 

2. Chcąc się dowiedzieć tego * poselstwa wesołego, * bieŜeli * 
do Betlejem skwapliwie, * znaleźli Dziecię w Ŝłobie, * Ma-
ryję z Józefem. 

3. Taki Pan chwały wielkiej * uniŜył się wysoki. * Pałacu * 
kosztownego Ŝadnego * nie miał zbudowanego * Pan wsze-
go stworzenia. 

4. O dziwne narodzenie, * nigdy niewysłowione! * Poczęła * 
Panna Syna w czystości, * porodziła w całości * Panieństwa 
swojego. 

5. JuŜ się ono spełniło, * co pod figurą było: * Arona * róŜdŜ-
ka ona zielona * stała się nam kwitnąca * i owoc rodząca. 

6. SłuchajcieŜ Boga Ojca * jako wam Go zaleca: * Ten-ci jest 
* Syn najmilszy jedyny, * wam w raju obiecany. * Tego wy 
słuchajcie. 

7. Bogu bądź cześć i chwała, * która by nie ustała: * Jak Ojcu, 
* tak i Jego Synowi, * i Świętemu Duchowi * w Trójcy je-
dynemu! 
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ŚŚŚŚLICZNA PANIENKA JEZULICZNA PANIENKA JEZULICZNA PANIENKA JEZULICZNA PANIENKA JEZUSA ZRODZISA ZRODZISA ZRODZISA ZRODZIŁŁŁŁAAAA    
1. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła. * W stajni powiwszy, 

siankiem Go okryła. * O, siano, siano, siano jak lilija, * na 
którym kładzie Jezusa Maryja. 

2. CzemuŜ litości nie masz, Panno droga, * Ŝeś w liche siano 
uwinęła Boga. * O, siano, siano, siano - kwiecie drogi, * 
gdy się na tobie kładzie Bóg ubogi. 

3. Dziwna na świecie stała się odmiana, * Ŝe nazarejski kwiat 
wrzucon do siana. * O, siano, siano, co ci się zdarzyło, * Ŝe, 
będąc sianem, w kwiateś się zmieniło? 

4. Lecz to dziwniejsza, Ŝe Pan ogniem bywszy, * w siano się 
ukrył, siana nie spaliwszy. * O, siano, siano, czemu nie go-
rejesz? * Czemu przynajmniej Pana nie zagrzejesz? 

5. JuŜ to nie w cierniu ten kwiat lilijowy, * lecz z siana wyrósł 
przez grzech Adamowy. * O, siano, siano, o błogosławione, 
* na którym Jezus Dziecię jest złoŜone. 

6. Szczęśliwa łąko, któraś temu sianu * stać się kazała za pod-
ściółkę Panu. * O, siano, siano, wszystek kwiat róŜany, * 
przechodzisz dzisiaj, narcyz, tulipany. 

7. Szczęśliwe ręce te zaprawdę były, * co dla Jezusa to siano 
kosiły. * O, siano, siano, godneŜeŜ to było, * by się na tobie 
Bóstwo połoŜyło. 

8. Przeklął był ludzkie Bóg dla drzewa plemię, * leŜąc na siane 
dziś pojednał ziemię. * O, siano, siano, gdy piastujesz Boga, 
* nam się przez ciebie w niebo ściele droga 

9. Dobrze rzekł prorok ukoronowany, * Ŝe jest do bydląt czło-
wiek przyrównany. * O, siano, siano, czegoś narobiło, * śeś 
Boga między bydlęta zwabiło? 

10. Wynidź, królestwo światowe, do Pana! * Patrz, jak twój 
leŜy Król na wiązce siana. * O, siano, siano, królewskie 
bławaty, * przechodzisz wszystkie świata majestaty. 

 

BRACIA PATRZCIE JENOBRACIA PATRZCIE JENOBRACIA PATRZCIE JENOBRACIA PATRZCIE JENO    
1. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje! * Znać, Ŝe coś dziw-

nego w Betlejem się dzieje! * Rzućmy budy, warty, stada, * 
niechaj nimi Pan Bóg włada. * A my do Betlejem, * a my do 
Betlejem, do Betlejem. 

2. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga. * Pewnie 
do uczczenia Pana swego ściga. * Krokiem śmiałym i weso-
łym * spieszmy i uderzmy czołem * ||: przed Panem w Be-
tlejem, :|| w Betlejem. 

3. WszakŜe powiedziałem, Ŝe cuda ujrzymy. * Dziecię, Boga 
świata, w Ŝłobie zobaczymy. * Patrzcie, jak biednie okryte, 
* w Ŝłobku Panię znakomite. * ||: w szopie przy Betlejem, :|| 
przy Betlejem. 

4. Jak prorok powiedział, Panna zrodzi Syna. * Dla ludu całe-
go szczęśliwa nowina. * Nam zaś radość w tej tu chwili, * 
gdyśmy Pana zobaczyli * ||: w szopie przy Betlejem, :|| przy 
Betlejem. 

5. Betlejem miasteczko w Juda sławne będzie. * Pamiętnym 
się stanie, w tym kraju i wszędzie. * Ucieszmy się więc 
ziomkowie, * Pana tegoŜ juŜ uczniowie. * ||: W szopie przy 
Betlejem, :|| przy Betlejem. 

6. Obchodząc pamiątkę odwiedzin pasterzy, * kaŜdy czciciel 
Boga, co w Chrystusa wierzy, * niech się cieszy i raduje, Ŝe 
Zbawcę swego znajduje * ||: w szopie przy Betlejem, :|| przy 
Betlejem. 
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ANIOANIOANIOANIOŁ SIĘ ZWIASTOWAŁŁ SIĘ ZWIASTOWAŁŁ SIĘ ZWIASTOWAŁŁ SIĘ ZWIASTOWAŁ    
1. Anioł się zwiastuje łowciorzyćkóm. * Radość łoznajmuje 

pastyrzyćkóm: * «Wstowejcie łowciorze, nie miyszkejcie. * 
Narodził sie nóm Pan, weselcie się! » 

2. Łowciorze stowajóm, nie miszkajóm. * Gajdzićki, hóślićki 
se śtymujóm. * Pójmy Wałaśkowie, uŜ cias mómy, * Mały-
mu Dziecióntku tu zagrómy! 

BÓG SIĘ RODZIBÓG SIĘ RODZIBÓG SIĘ RODZIBÓG SIĘ RODZI    
1. Bóg się rodzi, moc truchleje: * Pan niebiosów obnaŜony. * 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje. * Ma granice Nieskończo-
ny. * Wzgardzony, okryty chwałą, * śmiertelny Król nad 
wiekami. * A Słowo Ciałem się stało * i mieszkało między 
nami. 

2. CóŜ masz niebo, nad ziemiany? * Bóg porzucił szczęście 
Swoje. * Wszedł między lud ukochany * dzieląc z nim trudy 
i znoje. * Niemało cierpiał, niemało, * Ŝeśmy byli winni sa-
mi. * A Słowo Ciałem się stało * i mieszkało między nami. 

3. W nędznej szopie urodzony, * Ŝłób mu za kolebkę dano! * 
CóŜ jest, czym był otoczony? * Bydło, pasterze i siano. * 
Ubodzy, was to spotkało, * witać Go przed bogaczami! * A 
Słowo Ciałem się stało * i mieszkało między nami. 

4. Potem i króle widziani * cisną się między prostotą, * niosąc 
dary Panu w dani: * mirrę, kadzidło i złoto. * Bóstwo to ra-
zem zmieszało * z wieśniaczymi ofiarami. * A Słowo Cia-
łem się stało * i mieszkało między nami. 

5. Podnieś rękę BoŜe Dziecię! * Błogosław ojczyznę miłą. * 
W dobrych radach, w dobrym bycie * wspieraj jej siłę Swą 
siłą. * Dom nasz i majętność całą * i wszystkie wioski z 
miastami. * A Słowo Ciałem się stało * i mieszkało między 
nami. 

 

11. Wynidź i ksiąŜę z złotego pokoja! * Niech Go okrywa sian-
kiem ręka twoja. * O, siano, siano, o nieprzepłacone! * 
Godne, byś w raju było pokoszone! 

12. Rzucaj na siano berła i korony * Panu nowemu koŜdy z 
swojej strony. * O, siano, siano, o klejnocie drogi! * Niech 
się przed tobą kładą pańskie nogi. 

13. NuŜ i wy, starcy, biegajcie do Pana! * A i wy, młodzi, 
spieszcie się do siana! * O, siano, siano, tak sobie śpiewaj-
cie, * Pana Jezusa siankiem nakrywajcie. 

14. Więc i my wszystkie pójdźmy teŜ do Pana, * A po kolędzie 
nieśmy wiązkę siana. * O, siano, siano, przyjmij od nas, Pa-
nie, * a nam za siano daj w niebie mieszkanie. Amen. 
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CHOINEK BLASKCHOINEK BLASKCHOINEK BLASKCHOINEK BLASK    
1. Choinek blask rozświetla noc, * na niebie pięknych gwiazd 

miliony. 
Ref. I właśnie w taką noc * Ktoś otworzył drzwi, * Ktoś na 

kogo wciąŜ czekałem. 
2. I wejdzie, będzie ze mną wraz, * czym szczerze serce me 

ucieszy. 
Ref. ChociaŜ jest malusieńki * radość wielką wniósł. * Sam 

Jezus przyszedł do mnie dziś. 
3. Z Jezusem małym jestem juŜ * i w sercu swoim chowam 

Go. 
Ref. Bo On tych świąt jest radość * i modlitwy sens, * bez 

których w święta pustka jest. 

CICHA NOCCICHA NOCCICHA NOCCICHA NOC    
1. Cicha noc, święta noc! * Wszystko śpi, atoli. * Czuwa Józef 

i Maryja, * niech więc Boska ich Dziecina * w błogim spo-
koju śpi, * w błogim spokoju śpi. 

2. Cicha noc, święta noc! * Tobie cześć chcemy nieść, * boś 
pastuszkom oznajmiony, * przez Anielskie "Gloria" * ||: Je-
zu witamy Cię! :|| 

3. Cicha noc, święta noc! * BoŜe nasz, serca masz! * Radość 
sprawia nam nowina, * Ŝe nadeszła ta godzina, * ||: w któ-
rejś narodził się! :|| 

 
Niemiecki: Stille Nacht, heilige Nacht, * Alles schläft; einsam 

wacht * Nur das traute hochheilige Paar. * Holder Knabe im 
lockigen Haar, * ||: Schlaf in himmlischer Ruh! :|| 

Angielski: Silent night, holy night, * All is calm, all is bright * 
Round yon virgin mother and child. * Holy infant, so tender 
and mild, * ||: Sleep in heavenly peace. :|| 

 

2. Coraz to dalej szopka się wali, * Józef nieborak kijami pod-
piera. * Wiatr zewsząd wieje, nikt nie zagrzeje, * wicher do 
reszty strzechę obdziera. 

3. Śliczna Matula Dziecię utula, * w zimnej stajence szuka 
posłania. * Józef staruszek wziąwszy pieluszek * zewsząd 
od wiatru dziury zasłania. 

4. Dziecię się luli, Matuchna tuli, * przestało przecie płakać w 
tej chwili. * Wół z osłem stają, parą puchają, * klękając ni-
sko pokłon czynili. 

5. Wtem Aniołowie, z nieba posłowie, * bieŜąc do szopy tak 
zaśpiewali: * «Chwała bądź Bogu na wysokości, * a lu-
dziom pokój bądź dobrej woli». 

6. Pasterze wstają, zbyt się lękają: * co to jest za głos, dalej 
czekają. * Święci Anieli, wszyscy weseli, * to Dzieciąteczko 
im ogłaszają. 

7. Wnet nieboŜęta, biedne chłopięta, * spędzili z pola swoje 
bydlęta. * Wraz się zmawiają, co teŜ wziąć mają * Wiel-
kiemu Panu ci pastuszęta. 

8. Gdy się zmówili i zgromadzili, * wzięli dudeczki, przez 
drogę grali, * wchodząc do szopy jak proste chłopy, * co, 
który przyniósł, Panu dawali. 

9. Jedni pasterze grali na lirze, * na fujareczkach, drudzy śpie-
wali, * inni wesoło tańczyli wkoło, * z wielkiej radości ra-
zem krzykali. 

10. A gdy się byli juŜ ucieszyli, * Panu małemu dzięki składali, 
* Ŝe się narodził, by oswobodził * lud od niewoli, wraz za-
wołali: 

11. My Bogiem Ciebie znamy na niebie, * Maryję Pannę za 
Matkę mamy. * Teraz padamy, oraz błagamy, * nie opusz-
czaj nas, juŜ Cię Ŝegnamy. 
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ŚWIAT JEST PIĘKNY ODŚWIAT JEST PIĘKNY ODŚWIAT JEST PIĘKNY ODŚWIAT JEST PIĘKNY OD PANIENKI PANIENKI PANIENKI PANIENKI    
1. Świat orany dziś wojnami, * a my zaśpiewajmy Panu. * ||: 
Świat jest piękny od Panienki, * Od Dzieciątka, od stajenki. :|| 

2. Świat splamiony jest grzechami, * a my zaśpiewajmy Panu. 
* ||: Świat jest piękny od Panienki, * Od Dzieciątka, od sta-
jenki. :|| 

3. Daj nam Panie grać na flecie * w zimnym, mroźnym wokół 
świecie. * Coś dla Ciebie chcę mieć z dziecka: * daj nam 
zagrać na dzwoneczkach. * Chcę zaśpiewać Tobie szczerze, 
* Ŝe, choć grzeszny, w Ciebie wierzę. 

ŚŚŚŚWIEWIEWIEWIEĆĆĆĆ    GWIAZDECZKO GWIAZDECZKO GWIAZDECZKO GWIAZDECZKO ŚŚŚŚWIEWIEWIEWIEĆĆĆĆ    
1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem. * Zaprowadź mnie, 

gdzie Bóg narodził się. * Zaprowadź mnie, nie mogę spóź-
nić się, * nie mogę spóźnić się! 

Ref. ||: Świeć gwiazdeczko mała, świeć, * do Jezusa prowadź 
mnie. :|| 

2. Narodził się, Bóg zstąpił na ziemię. * Narodził się, by ura-
tować mnie. * Narodził się i nie zostawił mnie, * i nie zo-
stawił mnie. 

3. Czekają tam Józef i Maryja. * Śpiewają nam, śpiewają 
«Gloryja». * To Gloryja, święta historyja, * święta historyja. 

ŚŚŚŚLICZNA PANIENKALICZNA PANIENKALICZNA PANIENKALICZNA PANIENKA JAKO JUTRZENKA JAKO JUTRZENKA JAKO JUTRZENKA JAKO JUTRZENKA    
1. Śliczna Panienka jako jutrzenka * zrodziła Syna — dobra 

nowina. * W stajni ubogiej, lubo mróz srogi, * w Ŝłobek 
złoŜyła Boskiego Syna. 

Ref. Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja! * Wiwat Święty Józef, 
cała kompanija. 

 

Włoski: Astro del ciel, Pargol divin, * mite Agnello Redentor! 
* Tu che_i Vati da lungi sognar, * Tu_che angeliche voci 
nunziar, * luce dona alle genti * pace infondi nei cuor! 

Hiszpański: Noche de paz, noche de amor, * Todo duerme en 
derredor. * Entre los astros que esparcen su luz * Bella 
anunciando al niñito Jesús * ||: Brilla la estrella de paz. :|| 

Portugalski: Noite de paz! Noite de amor! * Tudo dorme em 
derredor. * Entre os astros que espargem a luz, * 
proclamando o menino Jesus, * ||: brilha a estrela da paz! :|| 

Francuski: Ô nuit de paix, Sainte nuit * Dans le ciel L′astre luit 
* Dans les champs tout repose en paix * Mais soudain dans 
l′air pur et frais * Le brillant coeur des anges * Aux bergers 
apparaît 

Czeski: Tichá noc, svatá noc, * jala lid v blahý klid. * Dvé jen 
srdcí tu v Betlémě bdí, * hvězdy při svitu u jeslí dlí, * ||: v 
nichž malé děťátko spí. :|| 

Słowacki: Tichá noc, svätá noc! * Všetko spí, všetko sní, * sám 
len svätý bdie dôverný pár, * stráži Dieťatko, nebeský dar. * 
Sladký Ježiško spí, sní, * nebesky ticho spí, sní. 

Chorwacki:  Tiha noć, blažena noć, * Sve već spi, samo bdi * 
Josip blag i Marija s njim; * Milo Dijete u jaslama tim * 
Spava u slatkome snu! 

Węgierski: Csendes az Ej, Szent ez az ej, * A Vilag alma mely, 
* Csak egy szokhaju gyermek felett. * Virraszt gondosan a 
szeretet. * ||: Almod aldott legyen. :|| 

Grecki:  Ágia Nýchta, se prosménoun * me chará oi Christianoí 
* kai me písti anymnoúme * to Theó doxologoúme * m' éna 
stóma, mia foní * nai, me mia foní. 

Litewski:  Tyli naktis, šventa naktis * Dievas mus aplankys * 
Skamba giesm÷s iš aukštai, * Angelų pulkų pulkai * ||: 
Žemei džiaugsmą skelbia :|| 
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SKARBIE SKARBIE SKARBIE SKARBIE ŚŚŚŚPIJPIJPIJPIJ    
1. Skarbie śpij, późno juŜ, * słodko śpij, oczka zmróŜ. * Skar-

bie śpij, Twoje sny * przeniosą Cię wśród bajek * w inny 
świat, lepszy świat. 

2. KaŜdy kwiat w parku róŜ, * kaŜdy kłos w łanach zbóŜ, * 
kaŜdy liść w świetle gwiazd * cichutko śpi nie słysząc * 
drŜenia serc, naszych serc. 

Ref. Jeden tylko raz uderzy z nieba grom, * zapłonie świat, 
ognistej tęczy woń. * Jeden tylko raz w ruinie legnie dom * 
łomotem zdławi krzyk składanych rąk. 

3. Słodko śpij, Skarbie mój, * Ŝyczę Ci dobrych snów. * Słod-
ko śpij, a gdy świt rozjaśni mocy cień * obudzi Cię nowy 
dzień. 

SŁSŁSŁSŁUCHAJ UCHAJ UCHAJ UCHAJ BRZMI ANIOŁBRZMI ANIOŁBRZMI ANIOŁBRZMI ANIOŁÓW PIEÓW PIEÓW PIEÓW PIEŚŃŚŃŚŃŚŃ    
1. Słuchaj, brzmi aniołów pieśń: * «Pokój ludziom, Bogu 

cześć!» * Syna Swego posłał Bóg, * by pojednał grzeszny 
lud. * Ludy ziemi złączcie głosy * z aniołami pod niebiosy: 
* Jezus, Zbawca ziemi tej, * się narodził w Betlejem. * Słu-
chaj, brzmi aniołów pieśń: * «Pokój ludziom, Bogu cześć!» 

2. BoŜy Syn z niebiańskich stron * pozostawia Ojca tron. * 
Pozostawia chwałę, moc, * by zbawienie ludziom dać. * 
Słowo ciałem dziś się stało. * Tu na ziemi zamieszkało, * by 
nam wskazać Ŝycia cel: * Jezus, nasz Emmanuel! * Słuchaj, 
brzmi aniołów pieśń: * «Pokój ludziom, Bogu cześć!» 

3. Cześć, Pokoju KsiąŜę, cześć! * Ziemio cała, chwałę wznieś! 
* Światło, Ŝycie przyniósł nam. * Szatanowi zadał kłam. * 
Przez aniołów uwielbiony, * przez narody pochwalony, * 
upragniony Zbawco, przyjdź! * I do naszych serc dziś 
wnijdź! * Słuchaj, brzmi aniołów pieśń: * «Pokój ludziom, 
Bogu cześć!» 

 

CIESZMY SIĘ I POD NICIESZMY SIĘ I POD NICIESZMY SIĘ I POD NICIESZMY SIĘ I POD NIEBIOSYEBIOSYEBIOSYEBIOSY    
1. Cieszmy się i pod niebiosy * wznośmy razem miłe głosy, * 

bo wesoła dziś nowina: * czysta Panna rodzi Syna. 
Ref. Bijcie w kotły, w trąby grajcie, * a Jezusa przywitajcie * 

Nowonarodzonego! 
2. ZłoŜyła Go na sianeczku, * między bydlęty w Ŝłóbeczku. * 

Aniołowie Go witają, * chwałę z wysoka śpiewają. 
3. Pastuszkowie na znak dany, * znalazłszy Pana nad pany * z 

pociechą serca witają, * Bogiem Go swoim wyznają. 
4. Trzej Królowie ode Wschodu * z darami swego narodu * do 

Betlejem pośpieszają, * pokłon i dary Mu dają. 
5. I my teŜ Go przywitajmy * a wesoło zaśpiewajmy: * Witaj 
śliczne Niewiniątko, * z nieba zesłane Dzieciątko. 

6. Tyś jest Synem NajwyŜszego! * Tyś Panem świata całego! * 
Przez Twe święte narodzenie * odpuść grzechy, daj zbawie-
nie. 

DEJ PÓN BÓG WIECZÓRDEJ PÓN BÓG WIECZÓRDEJ PÓN BÓG WIECZÓRDEJ PÓN BÓG WIECZÓR    
1. Dej Pón Bóg wieczór, dziyń wiesioły, * bo najpjyrw panu 

gospodarzowi, * a potym takŜe gospodyni * i czeleadzi 
przejegomiłej. 

2. Raczcie nas radzi posłuchaci, * cóŜ wóm bedymy kolyndo-
waci, * ło narodzyniu Dzieciątka Małego, * ||: szczyńścio i 
zdrowio roku nowego. :||4x 
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Łotewski: Klusa nakts, svēta nakts! * Visi dus. Nomodā * vēl 
Jāzeps un Marija. * Kūtī Dāvida pilsētā * ||: Jēzus silītē dus. :|| 

Szwedzki: Stilla natt, heliga natt! * Allt är tyst. Klart och glatt 
* Skiner stjärnan på stallets strå * Och de korade helgon två, 
* ||: Som kring Guds Son hålla vakt. :|| 

Norweski: Glade jul, hellige jul! * Engler daler ned i skjul. * 
Hit de flyver med paradis grønt, * hvor de ser hva for Gud 
er skjønt. * ||: Lønnlig i blant oss de går. :|| 

Duński: Stille nacht, heilige nacht. * Davids zoon, lang 
verwacht, * die miljoenen eens zaligen zal, * wordt geboren 
in Bethlehems stal. * ||: Hij der schepselen Heer. :|| 

Fiński: Jouluyö!Juhlayö! * Päättynyt kaikk' on työ, * Kaks vain 
valveill' on puolisoa * lapsen herttaisen nukkuessa, * ||: 
seimikätkyessään. :|| 

Szkocki: Oidhche shàmhach, oidhche naomh, * cadal ciùin tha 
air an t-saogh’l * Màiri is Iòsaph ‘san stàbull fhuar * A' 
freasdal a’ phàisd tha àlainn ‘na shnuadh, * ||: An sìth o 
nèamh ‘na shuain. :|| 

Japoński: Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari * sukui nomiko 
wa mabune no naka ni * nemuri tamo-o. itoyasuku. 

Koreański: Koyohan pam * Korukhan pam * Odum e muthin 
pam * Chu ui pumo anjaso * Kamsa kido turil ttae * ||: Agi 
chal to chanda :|| 

Swahili: Usiku mtakatifu! * Wengine walala * wakeshao ni 
Yosefu tu * na Maria waliomlinda * ||: Yesu mwana mzuri. :|| 

Hebrajski:  Layla shalév, layla qadosh! * Ha'olam kullo 
yashshén. * 'Al yad tinoq malle'chén * zug qadosh nimtsa' 'er 
* numa shakhav bimnuchát 'El * bekheq Miryam 'Alma 'Em. 

Łaciński: Sancta nox, placida nox! * Nusquam est ulla vox; * 
Par sanctissimum vigilat, * Crispo crine quieti se dat * ||: 
Puer dulcissimus. :|| 

 

SZCZSZCZSZCZSZCZĘŚLIWA KOLEBKOĘŚLIWA KOLEBKOĘŚLIWA KOLEBKOĘŚLIWA KOLEBKO    
1. Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy Ŝłobie, * Ten Bóg, co świat 

stworzył, połoŜon w Tobie. * ||: Niebem nieogarniony, * w 
tobie wszystek złoŜony. :|| 

2. Kolebko niebieska, Ŝłóbku ubogi, * w tobie jest zawarty ten 
klejnot drogi. * ||: Z nieba światu spuszczony, * złotem nie-
oceniony. :|| 

3. Gdy twoją uwaŜam piękną ozdobę, * ceniąc, która leŜy w 
Ŝłobie Osobę. * ||: Nikną wszelkie urody, * miękkie świata 
wygody. :|| 

4. Zasypiaj szczęśliwie w tej kolebeczce, * przyśpiewuj, Ma-
tuniu, tej Dziecineczce. * ||: Niechaj zasypia wdzięcznie * 
Jezus mój bezpiecznie. :|| 

ŚŚŚŚPIJ PIJ PIJ PIJ DZIECINO MADZIECINO MADZIECINO MADZIECINO MAŁŁŁŁAAAA    
1. Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi. * W środku 

nocy przeraŜony świat się budzi. * Dzisiaj Chrystus tutaj 
właśnie się narodził. * Do nas przyszedł, bo ukochał 
wszystkich ludzi. 

Ref. Teraz śpij, Dziecino mała, * teraz śpij, Dziecino miła. * 
Ziemia bogactw Ci nie dała, * bo bez Ciebie biedną była. 

2. JuŜ pasterze, prości ludzie, biegną z dala * oddać pokłon 
Tobie, Panu nad Panami. * Mówią sobie: «JakaŜ łaska nas 
spotkała, * Ŝe Bóg przyszedł, Ŝe chce zostać razem z nami». 

3. Z wschodnich krain przyszli jeszcze trzej Królowie. * KaŜ-
dy myślał: «Coś wielkiego dziś zobaczę». * Lecz dziwili się 
ci wielcy monarchowie, * Ŝe ich Król jest malusieńki i Ŝe 
płacze. 

Ref. Nie płacz juŜ Dziecino mała, * nie płacz juŜ Dziecino 
miła. * Ziemia tym Cię zasmuciła, * Ŝe tak mocno w grze-
chu tkwiła. * Teraz śpij… 
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DLA NASDLA NASDLA NASDLA NAS    
Ref. Dla nas On przyszedł tu, * opuścił Niebo pełne Boga. * 

Dla nas, pomóŜmy Mu * wypełnić Jego czas. 
1. Dziękujemy Ci, dobry nasz Ojcze, * Ŝe posłałeś Jezusa do 

ludzi. * Pośród cierpień i trosk * On pomoŜe jak dojść * 
drogą prawdy do Twego Królestwa. 

2. Dziękujemy Ci, święta Maryjo, * Ŝe przyjęłaś posłanie 
Anioła. * Za Twe serce i czas, * za Twą miłość co dnia, * za 
Jezusa, którego nam dałaś. 

3. Dziękujemy i Tobie, Józefie, * za opiekę nad małym Dzie-
ciątkiem. * Choć to nie był Twój Syn, potrafiłeś być z Nim, 
* gdy zaczęła się Droga Zbawienia. 

DLACZEGO DZISIAJDLACZEGO DZISIAJDLACZEGO DZISIAJDLACZEGO DZISIAJ    
1. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje * i jako słońce niebo 

jaśnieje? 
Ref. Chrystus, Chrystus nam się narodził, * aby nas od piekła 

oswobodził. 
2. Dlaczego dzisiaj, BoŜy aniele, * ogłaszasz ludziom wielkie 

wesele? 
3. CzemuŜ pasterze do szopy śpieszą * i podarunki ze sobą 

niosą? 
4. Dlaczego gwiazda nad podziw świeci * i przed królami tak 

szybko leci? 

DNIA JEDNEGO O PÓDNIA JEDNEGO O PÓDNIA JEDNEGO O PÓDNIA JEDNEGO O PÓŁŁŁŁNOCYNOCYNOCYNOCY    

1. Dnia jednego o północy, * gdym zasnął w wielkiej niemocy, 
* nie wiem, czy na jawie, czy mi się śniło, * Ŝe wedle mej 
budy słońce świeciło. 

 

2. Gwiazda na niebie wskazuje drogę * mędrcom, co w pokłon 
chcą upaść przed Bogiem, * pełni radości, Ŝe dzisiaj w Be-
tlejem * przychodzi Jezus na świat. 

PRZYSTĄPMY DO SZOPYPRZYSTĄPMY DO SZOPYPRZYSTĄPMY DO SZOPYPRZYSTĄPMY DO SZOPY    
1. Przystąpmy do szopy uściskajmy * stopy Jezusa maleńkie-

go, * który Swoje Bóstwo wydał na ubóstwo * dla zbawie-
nia naszego. * Zawitaj, Zbawco narodzony z Przeczystej 
Panienki! * Gdzie berło, gdzie Twoje korony, * gdzie berło 
gdzie Twoje korony, * Jezu malusieńki? 

2. Ten, co wszechświat dzierŜy, * w Ŝłobie dzisiaj leŜy, ludz-
kiej pomocy czeka. * Jezus, Bóg wcielony w Ŝłobie wynisz-
czony * dla zbawienia człowieka. * O BoŜe, bądźŜe po-
chwalony za Twe narodzenie! * Racz zbawić ludzki ród 
zgubiony, * racz zbawić ludzki ród zgubiony. * Daj duszy 
zbawienie. 

RADOŚĆRADOŚĆRADOŚĆRADOŚĆ    DZIDZIDZIDZIŚŚŚŚ NASTA NASTA NASTA NASTAŁŁŁŁAAAA    
1. Radość dziś nastała, * radość niebywała. * ||: Nad wertepem 

gwiazda jasna światu zajaśniała. :|| 
2. Chrystus się narodził, * w ciele Bóg przychodzi. * ||: Z Pan-

ny czystej narodzony świat ten oswobodzi. :|| 
3. Anieli śpiewają, Zbawcę wysławiają. * ||: Wszystkim lu-

dziom tę nowinę cudną ogłaszają. :|| 
4. I my teŜ śpiewajmy, * Zbawcę wysławiajmy. * ||: W pro-

stym śłobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. :|| 
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PRZYBIEśELI DO BETLEPRZYBIEśELI DO BETLEPRZYBIEśELI DO BETLEPRZYBIEśELI DO BETLEJEMJEMJEMJEM    
1. PrzybieŜeli do Betlejem pasterze, * grają skocznie Dziecią-

teczku na lirze: 
Ref. ||: Chwała na wysokości, * chwała na wysokości, * a pokój 

na ziemi! :|| 
2. Oddawali swe ukłony w pokorze, * Tobie z serca ochotne-

go, o BoŜe. 
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, * których oni nie słysze-

li, jak Ŝywi. 
4. Dziwili się napowietrznej muzyce * i myśleli, co to będzie 

za Dziecię? 
5. Któremu się wół i osioł kłaniają, * trzej królowie podarunki 

oddają? 
6. I Anieli gromadami pilnują, * Panna czysta wraz z Józefem 

piastują? 
7. Poznali Go Mesyaszem być prawym, * Narodzonym dzisiaj 

Panem łaskawym. 
8. My Go takŜe Bogiem, Zbawcą juŜ znamy, * I z całego serca 

wszyscy kochamy. 

PRZYCHODZI JEZUS PRZYCHODZI JEZUS PRZYCHODZI JEZUS PRZYCHODZI JEZUS NA NA NA NA ŚŚŚŚWIATWIATWIATWIAT    
1. Jasną, spokojną grudniową nocą, * gdy cicho wokoło i 

gwiazdy migocą, * tam gdzieś w maleńkim miasteczku Be-
tlejem * przychodzi Jezus na świat. 

 Matka troskliwie przytula Syna. * Bogu dziękuje Najświęt-
sza Rodzina * za to, Ŝe dzisiaj w miasteczku Betlejem * 
przychodzi Jezus na świat. 

Ref. Grają pasterze maleńkiej Dziecinie. * Prosta muzyka im 
prosto z serc płynie. * Cieszą się bardzo, Ŝe dzisiaj w Betle-
jem * przychodzi Jezus na świat. 

2. Sam się czym prędzej porwałem * i na drugich zawołałem; 
* na Kubę, na Maćka i na Kaźmierza, * by wstali czym prę-
dzej  mówić pacierza. 

3. Nie zaraz się podźwignęli, * bo byli twardo zasnęli; * alem 
ich po trochu wziął za czuprynę, * by wstali, bieŜeli witać 
Dziecinę. 

4. Kaźmierz wprawdzie wszystko słyszał, * Bo na słomie w 
budzie dyszał, * ale nam od strachu nie chciał powiedzieć, * 
na Maćka wskazywał : «Ten musi wiedzieć!» 

5. «Mój Macieju, ty nam powiesz, * albowiem ty sam wszyst-
ko wiesz!» * «Widziałem, widziałem śliczne widzenie. * 
Słyszałem, słyszałem anielskie pienie. 

6. Bo mi sam anioł powiedział, * gdym na polu w budzie sie-
dział: * „Nie bój się, nie bój się, Maćku-pastuszku! * Jestem 
ja, jestem ja u Boga słuŜką. 

7. Zwiastuję wesołe lata, * Ŝe się nam Zbawiciel świata * Na-
rodził, narodził w Betlejem mieście. * IdźcieŜ Go przywitać, 
czem prędzej bieŜcie!” 

8. Niech weźmie Szymek fujarę, * a Maciek gołąbków parę, * 
A Józef będzie stał u drzwi z obuszkiem, * bo się tam nie 
zmieści z swym wielkim brzuszkiem!»  

9. Porwawszy się, biegli drogą, * gdzie widzieli jasność srogą: 
* w Betlejem miasteczku, gdzie Dziecię było, * które się dla 
wszystkich na świat zjawiło. 

10. Wbiegliśmy zaraz do szopy, * uściskaliśmy Mu stopy. * 
Jam dobył fujary, a Kuba rogu. * Graliśmy wesoło na chwa-
łę Bogu. 

11. PójdźmyŜ i my tam ostatni. * Czeka nas tam bal dostatni. * 
Pastuszków ochota, królewskie dary, * które z rąk Jezusa 
będziemy brali. 
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PIEPIEPIEPIEŚŃ ŚWIĄTECZNA O WIERŚŃ ŚWIĄTECZNA O WIERŚŃ ŚWIĄTECZNA O WIERŚŃ ŚWIĄTECZNA O WIERNOŚCI BOGANOŚCI BOGANOŚCI BOGANOŚCI BOGA    
1. Niech uwierzy, kto posłucha: * co poczęła Panna z Ducha, * 

porodziła z ciała swego * Jezusa, Syna BoŜego! 
2. Słowo nam przez Boga dane * w Ŝłobie leŜy dotrzymane, * 

pokłoń przeto się, Kościele, * przed Panem, co idzie w ciele. 
3. Wstańcie i wy, którzy śpicie – * wzeszło dziś nad wami 
śycie! * Co u Boga niestworzone, * dziś jako Dziecię zro-
dzone! 

4. Światłem Ono, co oświeca pogan; * krzykiem, co zwiastuje 
Boga, * gdy z miłości do człowieka * w proch ziemi się 
przyobleka! 

5. On mieszkańcom kraju mroków * łaskę niesie swą i pokój, * 
kiedy ogień Weń wcielony * zapłonie wywyŜszony! 

6. Oczom wierzcie, niewidomi; * świata krańcom głoście, 
chromi; * wykrzykujcie niegdyś niemi: * Syn BoŜy synem 
jest Ziemi! 

Most: ||: Gloria! Gloria in excelsis Deo! :||6x 

PÓJDPÓJDPÓJDPÓJDŹŹŹŹMY WSZYSCY DO STAJENMY WSZYSCY DO STAJENMY WSZYSCY DO STAJENMY WSZYSCY DO STAJENKIKIKIKI    
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, * do Jezusa i Panienki. * ||: 

Powitajmy Maleńkiego * i Maryję, Matkę Jego. :|| 
2. Witaj Jezu ukochany, * od patriarchów czekany. * Od pro-

roków ogłoszony, * od narodów upragniony. 
3. Witaj Dzieciąteczko w Ŝłobie, * wyznajemy Boga w Tobie. 

* Coś się narodził tej nocy, * byś nas wyrwał z czarta mocy. 
4. Witaj, Jezu nam zjawiony; * witaj, dwakroć narodzony: * 

raz z Ojca przed wieków wiekiem, * a teraz z Matki czło-
wiekiem. 

5. KtóŜ to słyszał takie dziwy? * Tyś człowiek i Bóg prawdzi-
wy, * Ty łączysz w Boskiej Osobie * dwie natury róŜne so-
bie. 

6. O szczęśliwi pastuszkowie, * któŜ radość waszą wypowie! * 

DZISIAJ W BETLEJEMDZISIAJ W BETLEJEMDZISIAJ W BETLEJEMDZISIAJ W BETLEJEM    
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, * Ŝe 

Panna czysta, Ŝe Panna czysta porodziła Syna. 
Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. * Anieli grają, króle 

witają, * pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * cuda, cuda 
ogłaszają. 

2. ||: Maryja Panna :|| Dzieciątko piastuje * ||: i Józef święty :|| 
Ono pielęgnuje. 

3. ||: ChociaŜ w stajence :|| Panna Syna rodzi, * ||: przecieŜ On 
wkrótce :|| ludzi oswobodzi. 

4. ||: I Trzej Królowie :|| od wschodu przybyli * ||: i dary Panu 
:|| kosztowne złoŜyli. 

5. ||: Pójdźmy teŜ i my :|| przywitać Jezusa * ||: Króla na król-
mi, :|| uwielbić Chrystusa. 

6. ||: BądźŜe pochwalon :|| dziś, nasz wieczny Panie, * ||: któryś 
złoŜony :|| na zielonym sianie. 

7. ||: Bądź pozdrowiony, :|| BoŜe nieskończony. * ||: Sławimy 
Ciebie, :|| BoŜe niezmierzony. 

GAJDOGAJDOGAJDOGAJDOŚŚŚŚ    
1. Jo je gajdoś Jezusa małego. * Bedym mu groł z serca 

uprzejmego. 
Ref. Grej gajdoś, grej, * grej Panu, grej. 
2. Na fujarze, harfie i cymbale, * na organach i dźwięcznym 

regale. 
3. Na puzonie, cytrze i na wioli. * Niech sie Dziecie nasze 

rozweseli. 
4. Na klarnetach i do lutni zmierze, * w trąby, kotły na wiwat 

uderze. 
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DO BETLEJEMUDO BETLEJEMUDO BETLEJEMUDO BETLEJEMU    
1. Do Betlejemu pełni radości * spieszmy powitać Jezusa ma-

łego, * który dziś dla nas cudem miłości * zstąpił na ziemię 
z nieba wysokiego. 

2. Spieszmy więc, spieszmy — On na nas woła. * On na to 
przyszedł, aŜeby nas zbawił. * Otoczmy Ŝłóbek Jego dokoła, 
* aby nas rączką Swą pobłogosławił. 

3. Witaj nam, witaj, Panie nasz drogi. * My Ci składamy cześć 
i hołd pod nogi. * Daj nam, abyśmy tu łask doznali, * z To-
bą na wieki w niebie królowali. 

DO SZOPYDO SZOPYDO SZOPYDO SZOPY    
1. Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam cud: * Syn BoŜy 

w Ŝłobie leŜy, by zbawić ludzki ród. 
Ref. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie Mu! * Kłaniajcie 

się królowie, nie budźcie Go ze snu. 
2. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. * Witajmy 

swego Pana, miłości złóŜmy dług. 
3. O BoŜe niepojęty, kto pojmie miłość Twą? * Na sianie 

wśród bydlęty masz tron i słuŜbę Swą. 
4. On Ojcu równy w Bóstwie opuszcza niebo Swe, * a rodzi 

się w ubóstwie i cierpi wszystko złe. 
 

7. O Jezu, nasze kochanie, * czemu nad niebios mieszkanie * 
przekładasz nędzę, ubóstwo, * i wyniszczasz Swoje Bó-
stwo? 

8. Miłości to Twojej dzieło, * z miłości początek wzięło. * Byś 
nas zrównał z Aniołami, * poniŜasz się między nami. 

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, * niech Cię kochamy nad 
Ŝycie; * niech miłością odwdzięczamy * miłość, której do-
znawamy. 

10. Święta Panno, Twa przyczyna * niech nam wyjedna u Syna, 
* by to Jego narodzenie * zapewniło nam zbawienie 

PÓŁNOC JUś BYŁAPÓŁNOC JUś BYŁAPÓŁNOC JUś BYŁAPÓŁNOC JUś BYŁA    
1. Północ juŜ była, gdy się zjawiła * nad niską doliną jasna 

łuna, * którą zoczywszy i zobaczywszy,  * krzyknął mocno 
Wojtek na Szymona: * Szymonie, kochany, znak to nie wi-
dziany, * Ŝe całe niebo czerwone! 

Ref. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, * Kuba i Mikołaj niech 
wypędzają * barany i capy, koźlęta i skopy zamknione. 

2. Na te wołania z smacznego spania * porwał się Stach z 
Grześkiem spadł z broga. * Maciek truchleje, od strachu 
mdleje, * woła: Uciekajcie, ach, na Boga! * Grześko Ŝebro 
złamał, Stach na nogę chromał, * bo ją w kolanie wywinął. 

Ref. Oj, oj, oj, oj, oj, oj - Pawełek wola, * uciekaj, olaboga, gore 
stodoła, * Pogorzały szopy i pszeniczne snopy, jagnięta! 

3. LeŜąc w stodole, patrząc na pole, * ujrzał Bartosz stary 
Anioły, * które wdzięcznymi głosami swymi * okrzyknęły 
ziemskie padoły: * na niebie niech chwała Bogu będzie 
trwała,  * a ludziom pokój na ziemi!  

Ref. Pasterze wstawajcie, witajcie Pana,  * pokłon Mu oddajcie, 
wziąwszy barana;  * skocznie Mu zagrajcie, głosy zaśpie-
wajcie zgodnymi! 
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GDY SIĘ CHRYSTUS RODGDY SIĘ CHRYSTUS RODGDY SIĘ CHRYSTUS RODGDY SIĘ CHRYSTUS RODZIZIZIZI    
1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, * ciemna noc 

w jasnościach promienistych brodzi. * Aniołowie się radują, 
pod niebiosy wyśpiewują: 

Ref. «Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!» 
2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, * aby do 

Betlejem czym prędzej pobiegli, * bo się narodził Zbawi-
ciel, wszego świata Odkupiciel: 

3. «O niebieskie duchy i posłowie nieba, * powiedzcieŜ wy-
raźniej co nam czynić trzeba? * Bo my nic nie pojmujemy, 
ledwo od strachu Ŝyjemy». 

4. «IdźcieŜ do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, * w pieluszki 
powite, w Ŝłobie połoŜone. * Oddajcie Mu pokłon boski, On 
osłodzi wasze troski». 

5. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, * zaraz do Betle-
jem śpieszno pobieŜeli. * I zupełnie tak zastali, jak anieli im 
zeznali. 

6. A stanąwszy na miejscu pełni zadumienia, * iŜ się Bóg tak 
zniŜył do Swego stworzenia, * padli przed Nim na kolana i 
uczcili swego Pana. 

7. Wreszcie kiedy pokłon Panu juŜ oddali, * z wielką wesoło-
ścią do swych trzód wracali, * Ŝe się stali być godnymi Bo-
ga widzieć na tej ziemi. 

GDY ŚLICZNA PANNAGDY ŚLICZNA PANNAGDY ŚLICZNA PANNAGDY ŚLICZNA PANNA    
1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, * z wielkim weselem tak 

Jemu śpiewała: * «Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko, * Lili, 
lili, laj, śliczne Paniąteczko». 

 

2. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał? * Szopa bydłu przy-
zwoita, * i to jeszcze źle pokryta, * pałacem była, pałacem 
była. 

3. Jakie łóŜeczko, miał Paniąteczko? * Marmur twardy, Ŝłób 
kamienny, * na tym depozyt zbawienny * spoczywał łoŜu, 
spoczywał łoŜu. 

4. Co za obicie miało to Dziecię? * Wisząc spod strzech paję-
czyna * Boga i Maryi Syna * obiciem była, obiciem była. 

5. W jakiej odzieŜy Pan nieba leŜy? * Za purpurę, perły drogie 
* ustroiła Go w ubogie * pieluszki nędza, pieluszki nędza. 

6. Czyli w gospodach? Czy spał w swobodach? * Na barłogu, 
ostrym sianie * delikatne spało Panię, * a nie w łabędziach, 
a nie w łabędziach. 

7. Kto asystowal? Kto Go pilnował? * Wół i osioł przyklękali, 
* parą swą Go ogrzewali, * dworzanie Jego, dworzanie Je-
go. 

8. Jakie kapele nuciły trele? * Aniołowie Mu śpiewali, * my na 
dudkach przygrywali, * skoczno wesoło, skoczno wesoło. 

9. Kto więcej śpieszył, by Dziecię cieszył? * Józef święty z 
Panieneczką * melodyjną swą piosneczką * Dziecię cieszyli, 
Dzięcię cieszyli. 

10. Jakieście dary, dali ofiary? * Sercaśmy własne oddali, * a 
odchodząc poklękali, * czołem Mu bili, czołem Mu bili. 

PASTUSZKOWIE, HEJPASTUSZKOWIE, HEJPASTUSZKOWIE, HEJPASTUSZKOWIE, HEJ    
1. Pastuszkowie, hej! Dość radości tej. * ||: Wracajcie do zagro-

dy * pilnować swojej trzody, * ||: pastuszkowie, hej! :|| :|| 
2. Bo juŜ nadszedł czas poŜegnania was. * ||: Błogosław, Jezu 

Drogi, * nasz kraj i lud ubogi, * ||: bo kochamy Cię! :|| :|| 
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PAN Z NIEBA I Z ŁONAPAN Z NIEBA I Z ŁONAPAN Z NIEBA I Z ŁONAPAN Z NIEBA I Z ŁONA    
1. Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi. * Oto się z Maryi dziś 

Jezus rodzi! * Łaski przynosi temu, kto prosi, * odpuszcza 
grzechy, daje pociechy. * O, Panie nasz święty, cud niepoję-
ty! 

2. Przystąpmy do Tego z swymi prośbami, * którego oczęta 
spłynęły łzami. * Niech łaska, BoŜe, Twoja wspomoŜe. * Zli-
tuj się, Panie, oddal karanie * od nas grzesznych ludzi, gdy 
trąba wzbudzi! 

3. Pamiętaj na dobroć! Co się to stało, * Ŝeś przyjął z Maryi, 
Bóg, ludzkie ciało? * Panna nosiła, Panna powiła, * prości 
pasterze czcili Cię szczerze, * monarchy witali, gdy Cię po-
znali. 

4. O Panie! Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga. * Ubogiś i Matka 
Twoja uboga. * Te czynią kroki Boskie wyroki, * aby stwo-
rzony człowiek korony * dostąpił przez Ciebie i mieszkał w 
niebie. 

5. Wejrzyj na nas, nędznych, Dawco zbawienia! * O BoŜe do-
bry, bo Tobie te pienia * oddają zorze, ziemia i morze. * Co 
tylko czuje, kołem się snuje. * Jak jeszcze w Ŝywocie znał 
Cię w istocie. 

6. Te same czynimy Tobie i Twemu * Ojcu i Duchowi w Bó-
stwie równemu * brzmiące okrzyki, przez swe języki, * głę-
bokie dzięki! Święty na wieki * Troisty, Jedyny, odpuść nam 
winy. 

PASTERZE MILIPASTERZE MILIPASTERZE MILIPASTERZE MILI    
1. Pasterze mili, coście widzieli? * Widzieliśmy maleńkiego, * 

Jezusa narodzonego, * Syna BoŜego, Syna BoŜego. 
 

2a. Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie, * spieszcie do ludzi z 
pokojem, posłowie. * Lili, lili, laj, wielki Królewiczu, * lili, 
lili, laj, niebiańskim Dziedzicu. 

3a. Łączcie się w dziękach, wszystkie ziemskie dzieci. * Niechaj 
się miłość w sercu waszym nieci. * Lili, lili, laj, drogi Zbawi-
cielu, * lili, lili, laj, nasz Odkupicielu. 

2b. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, * pomóŜ radości 
wielkiej sercu memu: * Lili, lili, laj, wielki Królewicu, * Lili, 
lili, laj, niebieski Dziedzicu. 

3b. Sypcie się z nieba liczni Aniołowie, * śpiewajcie Panu nie-
biescy duchowie: * Lili, lili, laj, mój wonny kwiateczku, * li-
li, lili, laj, w ubogim Ŝłóbeczku. 

4. Cicho wietrzyku, cicho południowy, * cicho powiewaj, niech 
śpi panicz nowy. * Lili, lili, laj, mój wdzięczny Synaczku, * 
lili, lili, laj, miluchny Robaczku. 

5. Cicho bydlątka parą swą puchajcie, * ślicznej dziecinie snu 
nie przerywajcie: * Lili, lili, laj, mój jedyny Panie, * lili, lili, 
laj, jedyne Kochanie. 

6. O jako serce, jako się rozpływa! * Jakiej radości śpiewając 
zaŜywa: * Lili, lili, laj, mój drogi Kanaczku, * lili, lili, laj, 
najmilszy Synaczku. 

7. Nic mi nie mówisz, o Kochanie moje! * PrzecieŜ pojmuję w 
sercu słowa Twoje: * Lili, lili, laj, o BoŜe wcielony! * Lili, li-
li, laj, nigdy niezmierzony. 

8. ŚpijŜe juŜ sobie moja Perło droga. * Niech Ci snu nie rwie 
Ŝadna przykra trwoga. * Lili, lili, laj, mój śliczny Rubinie, * 
Lili, lili, laj, póki sen nie minie. 
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NARODZINARODZINARODZINARODZIŁŁŁŁ SI SI SI SIĘĘĘĘ    
Narodził się Jezus, * do nas przyszedł i zamieszkać chce. * 
Otwórz Mu drzwi. * Narodził się Jezus. * Podnieś ręce i zaśpie-
waj ||: Bogu.:||4x 
Śpiewaj razem z nami! * Śpiewaj swemu Bogu, * teraz śpiewaj 
Mu! * Rozraduj się, * bo kocha Ciebie Bóg!!! 

NARODZIŁ SIĘ JEZUS CNARODZIŁ SIĘ JEZUS CNARODZIŁ SIĘ JEZUS CNARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUSHRYSTUSHRYSTUSHRYSTUS    
1. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli. * «Chwała Mu 

na wysokości» nucą anieli: 
Ref. ||: Gloria, gloria in excelsis Deo. :|| 
2. Na kolana wół i osioł przed Nim klękają, * a swoim Go 

Stworzycielem i Panem znają. 
3. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany. * Cześć oddają i 

witają Pana nad pany. 
4. Trzej Królowie z podarkami, gdy przyjechali, * mirrę, kadzi-

dło i złoto Jemu dawali. 
5. I my takŜe chwałę dajmy Dzieciątku temu, * jako Panu nieba, 

ziemi, Zbawcy naszemu. 
 

GRUCHNGRUCHNGRUCHNGRUCHNĘŁA NOWINAĘŁA NOWINAĘŁA NOWINAĘŁA NOWINA    
1. Gruchnęła nowina: * rodzi się Dziecina. * W stajence na 

sianie * ma Swoje posłanie. 
Ref. Hej! Co za wydarzenie! * Hej! BoŜe Narodzenie! * Hej! 

Raduj się kto moŜe! * Narodzenie BoŜe! 
2. Pasterze śpiewają, * bydlęta klękają. * W Betlejem się stało. 

* Oj, będzie się działo. 
3. Od wieków prorocy * śnili o tej nocy, * gdy z grzechu niewo-

li * Pan Bóg nas wyzwoli. 
4. Nie w blasku, nie w chwale, * nie chcieli Cię wcale. * W 

nędzy i w pokorze * zrodziłeś się BoŜe. 

GWIAZDA Z BETLEJEMGWIAZDA Z BETLEJEMGWIAZDA Z BETLEJEMGWIAZDA Z BETLEJEM    
1. ||: Gwiazdo, gwiazdo z Betlejem, prowadź! :|| * Gwiazdo, 

gwiazdo z Betlejem, prowadź nas! 
2. Gwiazdo, o gwiazdo, zaświeć nam na niebie. * Gwiazdo, 

gwiazdo, prowadź nas wśród nocy. * Gwiazdo, o gwiazdo, ty 
nam wskaŜesz drogę. * Gwiazdo z Betlejem prowadź nas. 

3. Gwiazdo największa, z wszystkich gwiazd wybrana, * 
Gwiazdo jedyna, tyś tej nocy cudem. * Gwiazdo świetlista 
prowadź nas do Pana. * Gwiazdo jedyna prowadź nas. 

4. W twym blasku kaŜdy drogę znajdzie, nie zagubi się. * Ty do 
Jezusa nas zaprowadź, o to prosimy cię. * O gwiazdo betle-
jemska z tobą oddamy Jemu cześć, * a w darze swoje serca 
chcemy nieść. 

 

42 31 



GORE GWIAZDA JEZUSOWGORE GWIAZDA JEZUSOWGORE GWIAZDA JEZUSOWGORE GWIAZDA JEZUSOWIIII    
1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku, * Józef z Panną 

asystuję przy boku, przy boku. 
Ref. ||: HejŜe, ino dyna, dyna, * narodził się Bóg-Dziecina * w 

Betlejem, w Betlejem. :||  

2. Wół i osioł w parze słuŜą przy Ŝłobie, przy Ŝłobie, * huczą, 
buczą delikatnej Osobie, Osobie. 

3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli, * wkoło 
szopę o północy obiegli, obiegli. 

4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy, * których oni 
nie słyszeli jak Ŝywi, jak Ŝywi. 

5. Anioł Pański kuranciki wycina, wycina, * stąd pociecha dla 
człowieka jedyna, jedyna. 

6. JuŜ Maryja Jezuleńka powiła, powiła, * stąd wesele i pocie-
cha nam miła, nam miła. 

7. Gore gwiazda Jezusowi… 

GOŚĆGOŚĆGOŚĆGOŚĆ    
Ref. ||: Niebu na chwałę, piekłu na złość * dzisiaj na ziemię przy-

chodzi Gość. :|| 
1. Nowe prawdy i zasady, * marsze, wiece i parady, * szklane 

kule, amulety, * wahadełka i sekrety. * Święte wojny, terro-
ryści, * dyktatorzy, populiści. * Hej, panowie, o co chodzi, * 
przecieŜ Bóg się rodzi! 

2. Władza, sława i pieniądze * — to nie wszystkie świata rzą-
dze. * Czysta miłość jest prawdziwa * — z tym niestety róŜ-
nie bywa. * Łapią się za głowę świeci, * coraz szybciej świat 
się kręci. * Hej, panowie, co się dzieje, * dziś niebo goreje! 

 

NIE BYŁO MIEJSCA DLANIE BYŁO MIEJSCA DLANIE BYŁO MIEJSCA DLANIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE CIEBIE CIEBIE CIEBIE    
1. Nie było miejsca dla Ciebie * w Betlejem w Ŝadnej gospo-

dzie. * I narodziłeś się, Jezu, * w stajni, w ubóstwie i chło-
dzie. * Nie było miejsca, choć zszedłeś * jako Zbawiciel na 
ziemię, * by wyrwać z czarta niewoli * nieszczęsne Adama 
plemię. 

2. Nie było miejsca, choć chciałeś * ludzkość przytulić do łona 
* i podać z krzyŜa grzesznikom * zbawcze, skrwawione ra-
miona. * Nie było miejsca, choć szedłeś * ogień miłości zapa-
lić * i przez Swą mękę najdroŜszą * świat od zagłady ocalić. 

3. Nie było miejsca, choć chciałeś * wszystkim otworzyć Swe 
Serce * i kres połoŜyć miłośnie * ludzkiej nędzy, poniewier-
ce. * A dzisiaj, czemu wśród ludzi * tyle łez, jęku, katuszy? * 
Bo nie ma miejsca dla Ciebie * w niejednej człowieczej du-
szy. 

OJ MALUŚKIOJ MALUŚKIOJ MALUŚKIOJ MALUŚKI    
1. Oj, Maluśki, Maluśki, Maluśki, jako rękawicka, * albo-li tez 

jakoby, jakoby kawałecek smycka. 
Ref. ||: Śpiewajcie i grajcie Mu * Dzieciątku małemu! :|| 
2. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by, siedzieć było w niebie, * 

wsak Twój Tatuś kochany, kochany, nie wyganiał Ciebie. 
3. Tam Ci w niebie słuzyły, słyzyły, prześliczne Janioły, * a tu 

lezys sam jeden, sam jeden jak ten palec goły. 
4. Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z czarnuską i miodem, * tu się 

tylko zasilać, zasilać musis samym głodem 
5. Tam se w niebie spijałeś, spijałeś, słodkie małmazyje, * a tu 

się Twa gębusia, gębusia gorzkich łez napije. 
6. CóŜ Ci oddam mój Panie, mój Panie, chyba me piosnecki, * 

albo teŜ te moje, te moje lipowe skrzypecki. 

30 43 

GWIAZDY TAGWIAZDY TAGWIAZDY TAGWIAZDY TAŃŃŃŃCZYCZYCZYCZYŁŁŁŁYYYY    
1. Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan, * ziemia śpie-

wała wśród niebiańskich gam. 
Ref. Raduj się, śpiewaj pieśń, * oto Pan narodził się, Jemu cześć! 
2. Maria cieszyła się widząc Króla ziem, * pasterze w pokłonie 

chylili głowy swe. 
3. Mędrcy przybyli znając miejsce to, * złoŜyli dary uwielbiając 

Go. 
4. Śpiewam, o BoŜe, pieśń sławiąc Imię Twe, * u Twego Ŝłóbka 

składam serce swe. 
Ref. Raduję się, śpiewam pieśń, * bo mój Pan narodził się, Jemu 

cześć! 

HOJKAHOJKAHOJKAHOJKA    
1. Hojka, hojka, zielyni sie trowka, * ||: siedzom sobie pastusz-

kowie, jedzom kaszym z gorka. :|| 
2. Przyszedł ku nim janioł i tak im powiedzioł, * ||: Ŝe sie Jezu-

sek narodził, coby kaŜdy wiedzioł. :|| 
3. Łoni sie go zlynkli, na kolana klynkli, * ||: wsiecki łyŜki i 

waŜyszki wypadły im z rynki. :|| 
4. Wypadły im z rynki, jak sie dowiedzieli, * ||: i z darami do 

Betlejem wsiecy pobieŜeli. :|| 
5. Hojka, hojka… 

HEJ, KOLHEJ, KOLHEJ, KOLHEJ, KOLĘĘĘĘDADADADA    
1. Grudniowe noce, zimowe noce, * Dzieciątko BoŜe z zimna 

dygoce, * idzie przez pola okryte szronem, * wiatr Mu wy-
dzwania piosnki znajome. 

 

5. Długo czekali, długo wzdychali, * aŜ niebo rozgorzało. * 
Piekło zawarte, Niebo otwarte. * Słowo ciałem się stało. 

6. Śpi jeszcze senne Dziecię promienne, * w ciszy ubogiej strze-
chy. * Na licach białych, na ustach małych, * migają się 
uśmiechy. 

7. Jako w kościele, choć ludzi wiele, * cisza poboŜna wieje. * 
Oczy się roszą, dusze się wznoszą, * płyną w serca nadzieje. 

8. Lulaj Dziecino, lulaj Ptaszyno, * nasze Umiłowanie. * Gdy 
się rozbudzi, w tej rzeszy ludzi, * Zbawienie nam się stanie. 

9. Oto Maryja, Czysta Lilija, * przy niej Staruszek drŜący, * 
stoją przed nami, przed pastuszkami, * tacy uśmiechający. 

10. Hej! Ludzie prości, Bóg z nami gości! * Skończony czas 
niedoli! * On daje Siebie! Chwała na niebie, * pokój ludziom 
dobrej woli! 

11. Radość na ziemi, bo nad wszystkimi, roztacza blask rumiany. 
* Przepaść rozwarta, upadek czarta, zstępuje Pan nad pany. 

NAJWINAJWINAJWINAJWIĘĘĘĘKSZYKSZYKSZYKSZY GAZDA GAZDA GAZDA GAZDA    
1. Na tym niebie gwiazdeczka świeci. * Bardzo się dziwią sta-

rzy i dzieci. * Co tam wysoko po niebie świeci? * To chyba 
janioł po niebie leci. 

2. Janioł leci, a za nim gwiazda. * Narodził się Największy 
Gazda * Będzie pasoł łowce po świecie. * Do Betlejemu za-
raz pójdziecie. 

3. Tak jako stali se zaśpiewali: * Kolęda, kolęda pójdziemy dali. 
* Poszli, po świecie rozpowiadali, * o narodzeniu kolęda dali. 

4. I się nie martwcie, Ŝe nic ni mocie. * Piszczałki weźcie i Mu 
zagrocie. 

5. Czego byśmy wam tu Ŝyczyli, * byście wolę BoŜą pełnili. * 
Czego byśmy wam tu Ŝyczyli, * byście wolę BoŜą pełnili. 
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MARIO CZY JUMARIO CZY JUMARIO CZY JUMARIO CZY JUś WIESZś WIESZś WIESZś WIESZ    
1. Mario czy juŜ wiesz, * kim okaŜe się twój Syn, twój mały 

Chłopiec? * Mario czy Ty wiesz, * Ŝe te stópki dwie po wo-
dzie będą kroczyć? * Czy Ty wiesz, * Ŝe ta mała dłoń po-
wstrzyma wielki wiatr? * śe dałaś Ŝycie Temu, kto Tobie Ŝy-
cie da? 

2. Mario czy Ty wiesz, * Ŝe pewnego dnia przywróci wzrok 
ślepemu? * Mario czy juŜ wiesz, * Ŝe twój Synek ma wyba-
wić nas od złego? * Czy Ty wiesz, Ŝe twój Chłopiec juŜ nie-
biańskie ścieŜki zna? * śe patrząc w Jego oczy najświętszą 
widzisz twarz? [ Mario! Mario! ] 

Most. Ślepemu wzrok, głuchemu dźwięk, * zmarłemu Ŝycia dar. 
* Chromemu krok, niememu pieśń * przynosi Chrystus Pan! 

3. Mario czy Ty wiesz, * kim naprawdę jest maleńki twój Boha-
ter? * Mario czy Ty wiesz, * Ŝe pewnego dnia On rządzić bę-
dzie światem? * Czy Ty wiesz, * Ŝe to właśnie On pokona 
grzech i śmierć? * Dziecko śpiące w twych ramionach * na 
imię ma JAM JEST! 

MIZERNA CICHAMIZERNA CICHAMIZERNA CICHAMIZERNA CICHA    
1. Mizerna, cicha stajenka licha, * pełna niebieskiej chwały. * 

Oto leŜący przed nami śpiący * w promieniach Jezus mały. 
2. Nad Nim anieli w locie stanęli * i pochyleni klęczą, * z włosy 

złotymi, z skrzydły białymi, * pod malowaną tęczą. 
3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, * cały świat orzeź-

wiony. * Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, * Bóg-
Człowiek tu wcielony. 

4. I oto mnodzy ludzie ubodzy * radzi oglądać Pana, * pełni 
natchnienia, pewni zbawienia * upadli na kolana. 

 

Ref. Hej, kolęda, kolęda, hej, kolędy to czas. * Kto ogrzeje rą-
częta, kto schronienie Mu da? 

2. Tyle tych domów i ulic tyle. * MoŜe Go przyjmą chociaŜ na 
chwilę? * MoŜe do serca przygarną ludzie, * moŜe nakarmią 
nim dalej pójdzie? 

HEJ W DZIEHEJ W DZIEHEJ W DZIEHEJ W DZIEŃŃŃŃ NARODZENIA NARODZENIA NARODZENIA NARODZENIA    
1. Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego * Ojca Przedwiecz-

nego, Boga prawdziwego: * Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu 
dajmy. * Hej kolęda! Kolęda! 

2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko, * w Ŝłobie połoŜyła 
małe Pacholątko. * Pasterze śpiewają, na multankach grają. * 
Hej kolęda! Kolęda! 

3. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, * zaraz do Betlejem 
czym prędzej bieŜeli. * Witając Dzieciątko, małe Pacholątko. 
* Hej kolęda! Kolęda! 

4. I tak wszyscy społem wokoło stanęli, * Panu maleńkiemu 
wesoło krzyknęli: * Funda, funda, funda, tota risibunda, * Hej 
kolęda! Kolęda! 

5. Kuba nieboraczek nierychło przybieŜał, * śpieszno bardzo 
było, wszystkiego odbieŜał. * Panu nie miał co dać, kazali mu 
śpiewać. * Hej kolęda! Kolęda! 

6. Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego, * Ŝe się Józef stary 
przestraszył od niego. * JuŜ uciekać myśli, ale drudzy przy-
szli. * Hej kolęda! Kolęda! 

7. Mówi mu Staruszek: nie śpiewaj tak pięknie, * bo się głosu 
twego Dzieciątko przelęknie. * Lepiej Mu zagrajcie, Panu 
chwałę dajcie. * Hej kolęda! Kolęda! 
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LULAJśE JEZUNIULULAJśE JEZUNIULULAJśE JEZUNIULULAJśE JEZUNIU    
1. LulajŜe, Jezuniu, moja Perełko, * Lulaj, ulubione me Pieści-

dełko. 
Ref. ||: LulajŜe, Jezuniu, lulajŜe lulaj, * a Ty Go, Matulu, w pła-

czu utulaj. :|| 
2. ZamknijŜe znuŜone płaczem powieczki, * utulŜe zemdlone 

łkaniem usteczki. 
3. LulajŜe piękniuchny mój Aniołeczku, * LulajŜe wdzięcz-

niuchny świata Kwiateczku. 
4. LulajŜe RóŜyczko najozdobniejsza, * LulajŜe Lilijko najprzy-

jemniejsza, 
5. LulajŜe przyjemna oczom Gwiazdeczko, * Lulaj najśliczniej-

sze świata Słoneczko. 
6. Dam ja Maleńkiemu piękne jabłuszko, * Mateńki kochanej 

dam Mu serduszko. 
7. Dam ja Jezusowi słodkich jagódek. * Pójdę z Nim w Matuli 

serca ogródek. 
8. Dam ja Jezusowi z chlebem masełka. * WłoŜę ja kukiełkę w 

jego jasełka. 
9. Dam ja Ci słodkiego Jezu cukierku, * Rodzenków, migdałów 

co mam w pudełku. 
10. Niech zaśnie spokojnie małe Dzieciątko, * patrzcie, jak Ono 
śpi to Niemowlątko. 

11. Matuniu kochana, juŜ odchodzimy, * Małemu Dzieciątku 
przyśpiewujemy. 

12. My z Tobą tam w niebie, spocząć pragniemy. * Ciebie, tu na 
ziemi, kochać będziemy. 

13. Cyt, cyt, cyt, juŜ zaśnie małe Dzieciątko. * Patrz jeno, jak to 
śpi niby kurczątko. 

 

JEZUS MALUSIEŃKIJEZUS MALUSIEŃKIJEZUS MALUSIEŃKIJEZUS MALUSIEŃKI    
1. Jezus malusieńki * leŜy wśród stajenki. * ||: Płacze z zimna, * 

nie dała Mu Matusia sukienki. :|| 
2. Bo uboga była. * Rąbek z głowy zdjęła, * ||: w który Dziecię 

owinąwszy, * siankiem Je okryła. :|| 
3. Nie ma Kolebeczki * ani poduszeczki. * ||: We Ŝłobie Mu 

połoŜyła * siana pod główeczki. :|| 
4. Gdy Dziecina kwili, * patrzy w kaŜdej chwili * ||: na Dzie-

ciątko Boskie w Ŝłóbku. * Oko Jej nie myli. :|| 
5. Panienka truchleje, * a mówiąc łzy leje: * ||: «O mój Synu! 

Wola Twoja, * nie moja, się dzieje. :|| 
6. Tylko nie płacz, proszę, * bo Ŝalu nie zniosę. * ||: Dosyć go 

mam z męki Twojej, * którą w sercu noszę».:|| 
7. Pokłon oddawajmy, * Bogiem Go wyznajmy. * ||: To Dzie-

ciątko uboŜuchne * ludziom ogłaszajmy. :|| 
8. Józefie stajenki, * daj z ogniem fajerki. * ||: Grzać Dziecinę, 

sam co prędzej * podpieraj stajenki. :|| 
9. Niech Go wszyscy znają, * serdecznie kochają, * ||: za tak 

wielkie poniŜenie * chwałę Mu oddają. :|| 
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HULA WIATRHULA WIATRHULA WIATRHULA WIATR    
1. Hu, hu, hula wiatr po polu się niesie, * Hej, hej, dziwna 

wieść, Ŝe w Betlejem mieście... 
2. ... W szopie się narodził * ... Świata panicz młody. 
3. ... Aniołowie wszędy * ... Śpiewają kolędy. 
4. ... Pasterze przybyli, * ... Dary połoŜyli. 
5. ... Królowie klękają * ... I hołd Mu oddają. 
6. ... Ciesz się cała ziemio, * ... Świata los się zmienia! 
7. ... Po polu się niesie... * ... W tak ubogim mieście... 

JEZU JEZU JEZU JEZU ŚLICZNY KWIECIEŚLICZNY KWIECIEŚLICZNY KWIECIEŚLICZNY KWIECIE    
1. Jezu, śliczny Kwiecie, zjawiony na świecie! * A czemuŜ się 

w zimnie rodzisz, * cięŜki mróz na się przywodzisz, * nie na 
ciepłym lecie? 

2. Jezu niepojęty, czemu nie z panięty, * nie w pałacuś jest zło-
Ŝony, * w lichej szopie narodzony * i między bydlęty? 

3. Anioł z nieba budzi najprzód prostych ludzi: * «Pastuszko-
wie, prędzej wstajcie, * w szopie Pana przywitajcie, * co się 
dla was trudzi». 

4. Pastuszkowie mali prędko się zebrali, * to z muzyką, to z 
pieśniami, * to z róŜnymi ofiarami * Panu cześć dawali. 

5. Gwiazda asystuje i w drodze kieruje, * dokąd wschodu monar-
chowie * jechać mają, Trzej Królowie, * szopę pokazuje. 

6. O Jezu kochany, nam z nieba zesłany, * przez Twe święte 
Narodzenie * daj szczęśliwe powodzenie: * Ŝywot poŜądany. 

 

14. Cyt, cyt, cyt, wszyscy się spać zabierajcie, * Mojego Dzie-
ciątka nie przebudzajcie. 

MALEMALEMALEMALEŃŃŃŃKA KA KA KA MIMIMIMIŁŁŁŁOOOOŚĆŚĆŚĆŚĆ    
1. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych * dziś za-

brzmiał dzwon, juŜ człowiek obudzony. * Bo nadszedł czas i 
Dziecię się zrodziło. * A razem z Nim maleńka przyszła Mi-
łość. 

Ref. Maleńka Miłość w Ŝłobie śpi, * maleńka Miłość przy Matce 
Świętej. * Dziś cała ziemia i niebo lśni * dla tej Miłości ma-
leńkiej. 

2. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić * i czystą łzą spró-
bujmy serca zbawić. * JuŜ nadszedł czas i Dziecię się zrodzi-
ło * a razem z nim maleńka przyszła Miłość. 

Ref. Maleńka Miłość zbawi świat, * maleńką Miłość chrońmy z 
lękiem. * Dziś ziemia drŜy i niebo drŜy * od tej Miłości ma-
leńkiej. 

MALEMALEMALEMALEŃŃŃŃKI JEZUKI JEZUKI JEZUKI JEZU    
1. Maleńki Jezu, przychodzisz zbawić świat, * bo na nim ciągle 

tak wiele jeszcze zła. 
Ref. Maleńki Jezu zostań tu, * zamieszkaj w kaŜdym z nas. * 

Niech w naszych sercach Ŝyje Bóg * na zawsze, w kaŜdy 
czas. 

2. Maleńki Jezu, w Betlejem rodzisz się, * by wszystkim lu-
dziom otworzyć Serce Swe. 

3. Maleńki Jezu, przychodzisz do nas, bo * dobrym uczynkiem 
Ty pragniesz zwalczyć zło. 
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JEZUSA NARODZONEGOJEZUSA NARODZONEGOJEZUSA NARODZONEGOJEZUSA NARODZONEGO    
1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy. * Jemu po kolędzie 

dary wzajem oddajmy. 
Ref. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, * skłaniajmy swe 

czoło Panu naszemu. 
2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, * Ŝe to Bóg i 

Człowiek prawy leŜy na sianie. 
3. Oddajmy teŜ za kadzidło Panu nadzieję, * Ŝe Go będziem 

widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. 
4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, * Ŝe Go nad 

wszystko kochamy, z serca całego. 
5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary, * przyjmij serca, 

dusze nasze za swe ofiary, * byśmy kiedyś w niebie, posiąść 
mogli Ciebie * posiąść mogli Ciebie na wieki wieków. 

KIEDY GWIAZDA ZAKIEDY GWIAZDA ZAKIEDY GWIAZDA ZAKIEDY GWIAZDA ZAŚŚŚŚWIECIWIECIWIECIWIECIŁŁŁŁAAAA    
1. Kiedy gwiazda zaświeciła Panna Syna porodziła, * Niebo 

całe zaśpiewało, oddało NajwyŜszemu chwałę. 
Ref. Przywitaj Boga, który dzisiaj przyszedł do ciebie, * przywi-

taj Boga, który dzisiaj narodził się, * przywitaj Boga, który 
serce wyciąga tak jak ręce, * Swoim sercem pragnie ogarnąć 
cię. 

2. Pastuszkowie i anieli do stajenki przylecieli, * pokłonili się 
Maryi, Jezusowi zaśpiewali. 

KOLĘKOLĘKOLĘKOLĘDDDDA PA PA PA PŁŁŁŁYNIE Z WYSOKOŚYNIE Z WYSOKOŚYNIE Z WYSOKOŚYNIE Z WYSOKOŚCICICICI    
1. Osioł pewny siebie, * wół zarozumiały. * ||: Bóg się nie wsty-

dzi, :|| * nie wstydzi, Ŝe jest taki mały. 
 Herod postraszył, * stajnia uboga, * ||: ludzkie kłopoty, :|| * 

kłopoty małego Boga. 
 

Ref. ||: ||: Kolęda płynie z wysokości, :|| * śpiewa na całego z 
wysokości, * śpiewa na całego. :|| * I uczy miłości. 

2. Nawet trzech mędrców * na nic się nie przyda, * ||: bo Bóg 
tak mały, :|| * tak mały, Ŝe Go nie widać. 

3. Daj nam, BoŜe, wiarę, * wiarę zawsze Ŝywą, * zdrowie na 
święta, * zdrowie wciąŜ na święta, * dla bliskich cierpliwość. 

KIEDYKIEDYKIEDYKIEDYŚŚŚŚ TAM TAM TAM TAM    
1. Kiedyś tam na ziemię przyszedł Pan. * Kiedyś tam nadzieję 

przyniósł nam. * Kiedyś tam narodzin nadszedł dzień, * na-
rodził się, narodził Pan. 

2. Cicha noc, święta, jedyna noc. * Wszystko śpi, w błogim 
spokoju śpi. * Tobie cześć chcę, jak pasterze, nieść. * Jezusie 
nasz, witamy Cię. 

3. LulajŜe, Jezuniu - Perełko. * LulajŜe, Jezu - Pieścidełko, * 
LulajŜe, utul Matulo płacz. * Jezusie nasz, witamy Cię. 

KOŁYSANKA DLA JEZUSAKOŁYSANKA DLA JEZUSAKOŁYSANKA DLA JEZUSAKOŁYSANKA DLA JEZUSA    
1. Z dala płynie ciepły ton * kołysanki dla Jezusa. * Słychać 

wdzięczny Marii głos: * «śpij Maleńki całą noc». 
2. Chór aniołów włączył się: * «lulaj nam Jezuniu mały, * nie-

chaj dobrze Ci się śpi * zanim zaznasz gorzkich dni». 
3. I ja kołysankę mam, * właśnie teraz Ci ją gram. * Chcę, o 

Jezu, byś teraz spał, * a kiedyś Chleba Swego nam z Siebie 
dał. 

4. Z dala płynie ........ noc. * Calusieńką noc, * śpij Maleńki całą 
noc. 
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