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Anioł pasterzom mówił 
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, 
Bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w 
żłobie, Maryję z Józefem. 
 
 
 
 

Blog  DomanowaneDziecko.pl     2 

Wesołą nowinę 52 

Wśród nocnej ciszy 54 

W żłobie leży 55 

Ach ubogi żłobie 56 
Z narodzenia Pana 57 
 

 
 

https://domanowanedziecko.pl/


3. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki! 
Pałacu kosztownego żadnego 
Nie miał zbudowanego 
Pan wszego stworzenia. 
 
4. Bogu bądź cześć i chwała, która by nie ustała; 
Jak Ojcu, tak i Jego Synowi 
I Świętemu Duchowi 
W Trójcy Jedynemu 
 
 

A wczora z wieczora 

1. A wczora z wieczora,  
A wczora z wieczora, z niebieskiego dwora,  
Z niebieskiego dwora  
 
2. Przyszła nam nowina /x2 
Panna rodzi Syna. /x2 
 
3. Boga prawdziwego /x2 
Nieogarnionego. /x2 
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4. Za wyrokiem Boskim /x2 
W Betlejem żydowskim /x2 
 
5. Pastuszkowie mali /x2 
W polu wtenczas spali. /x2 
 
6. Gdy Anioł z północy, /x2 
Światłość z nieba toczy. /x2 
 
7. Chwałę oznajmując /x2 
Szopę pokazując. /x2 
 
8. Gdzie Panna z Dzieciątkiem /x2 
Wołem i oślątkiem. /x2 
 
9. I z Józefem starym, /x2 
Nad Jezusem małym /x2 
 
10. Chwali Boga swego /x2 
Dziś narodzonego. /x2 
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Bóg się rodzi 
1. Bóg się rodzi, moc truchleje,  
Pan niebiosów obnażony;  
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,  
Ma granice nieskończony.  
Wzgardzony okryty chwałą,  
Śmiertelny Król nad wiekami;  
A Słowo Ciałem się stało  
I mieszkało między nami.  
 
2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście swoje, 
Wszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje. 
Niemało cierpiał, niemało, 
Żeśmy byli winni sami, 
A Słowo Ciałem się stało... 
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3. W nędznej szopie urodzony, 
Żłób Mu za kolebkę dano! 
Cóż jest, czym był otoczony? 
Bydło, pasterze i siano. 
Ubodzy, was to spotkało 
– Witać Go przed bogaczami! 
A Słowo Ciałem się stało... 
 
4. Potem królowie widziani 
Cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani: 
Mirrę, kadzidło i złoto. 
Bóstwo to razem zmieszało 
Z wieśniaczymi ofiarami. 
A Słowo Ciałem się stało... 
 
5. Podnieś rękę, Boże 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... 
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Bracia, patrzcie jeno 
1. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje!  
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.  
Rzućmy budy, warty, stada;  
Niechaj nimi Pan Bóg włada,  
A my do Betlejem /x2 Do Betlejem  
 
2. Patrzcie, jak tam gwiazda 
Światłem swoim miga, 
Pewnie dla uczczenia Pana swego ściga. 
Krokiem śmiałym i wesołym 
Śpieszmy i uderzmy czołem 
Przed Panem w Betlejem /x2   W Betlejem. 
3. Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy: 
Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy. 
Patrzcie, jak biednie okryte 
W żłobie Panię znakomite 
W szopie przy Betlejem, /x2 
Przy Betlejem 
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4. Jak prorok powiedział: Panna zrodzi syna, 
Dla ludu całego szczęśliwa nowina. 
Nam zaś radość tu w tej chwili, 
Gdyśmy Pana zobaczyli 
W szopie przy Betlejem /x2 
Przy Betlejem 
 
5. Obchodząc pamiątkę odwiedzin pasterzy, 
Każdy czciciel Boga, co w Chrystusa wierzy, 
Niech się cieszy i raduje, 
Że Zbawcę swego znajduje 
W szopie przy Betlejem /x2 
Przy Betlejem 
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Cicha noc 
1. Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem.  
A u żłobka Matka Święta  
Czuwa sama uśmiechnięta,  
Nad Dzieciątka snem.  
Nad Dzieciątka snem.  
 
2. Cicha noc, święta noc, 
Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni, 
Za anielskim głosem pieni, 
Gdzie się spełnił cud. /2x/ 
 
3. Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn. 
Pan wielkiego majestatu, 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win. /2x/ 
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4. Cicha noc, święta noc, 
Jakiż w tobie dzisiaj cud, 
W Betlejem Dziecina święta 
Wznosi w górę swe rączęta 
Błogosławi lud. /2x/ 
 
 

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje 
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 Boży Aniele, ogłaszasz ludziom 
wielkie wesele? 
 
3. Dlaczego gwiazda nad podziw świeci i przed 
Królami tak szybko leci? 
 
4. Czemuż pasterze do szopy śpieszą i podarunki 
ze sobą niosą? 
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Do szopy, hej pasterze 
1. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud!  
Syn Boży w żłobie leży, 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! 
Uczcijmy niebios Pana; miłości złóżmy dług. 
 
3. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą: na 
sianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą. 
 
4. On Ojcu równy w Bóstwie, opuszcza niebo swe, 
a rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe. 
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Dzisiaj w Betlejem  
1. Dzisiaj w Betlejem /x2 wesoła nowina,  
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. 
 
Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, 
króle witają,  
pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda 
ogłaszają.  
 
2. Maryja Panna /x2 
Dzieciątko piastuje, 
I Józef święty /x2 Ono pielęgnuje. 
 
3. Choć w stajeneczce /x2 
Panna syna rodzi. 
Przecież On wkrótce /x2 ludzi oswobodzi. 
 
4. I trzej królowie /x2 
Od Wschodu przybyli 
I dary Panu /x2 Kosztowne złożyli 
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5. Pójdźmy też i my /x2 
Przywitać Jezusa, 
Króla na króle, /x2 uwielbić Chrystusa. 
 
 

Gdy się Chrystus rodzi  
1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,  
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.  
Aniołowie się radują,  
Pod niebiosy wyśpiewują:  
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.  
 
2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, 
aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, 
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata 
Odkupiciel. – Gloria... 
 
3. O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież 
wyraźniej, co nam czynić trzeba; 
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. 
– Gloria… 
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4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone - w 
pieluszki powite, w żłobie położone 
Oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski. 
– Gloria… 
 
 

Gdy śliczna Panna 
1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała  
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała:  
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko  
Li, li, li, li, laj, moje Paniąteczko 
 
2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu 
Pomóż radości wszelkiej sercu memu 
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu 
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu 
 
3. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie 
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie 
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku 
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku 
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4. Cicho wietrzyku, cicho południowy 
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy 
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku 
Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku 
 
5. Łączcie się w dziękach, 
wszystkie ziemskie dzieci 
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci 
Li li li li laj, drogi Zbawicielu 
Li li li li laj, nasz Odkupicielu 
 

Hej, w dzień narodzenia 
1. Hej, w dzień narodzenia Syna Jedynego  
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego,  
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy,  
Hej kolęda, kolęda!  
 
2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko, 
W żłobie położyła małe Pacholątko 
Pasterze śpiewają, na multankach 
grają. 
Hej, kolęda! kolęda! 

Blog  DomanowaneDziecko.pl     15 

https://domanowanedziecko.pl/


3. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, 
Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli 
Witając Dzieciątko, małe Pacholątko, 
Hej, kolęda! kolęda! 
 
4. Kuba nieboraczek nierychło 
przybieżał, 
Spieszno ni tak ni siak, wszystkiego odbieżał 
Nie miał co dać Panu, śpiewa wedle stanu 
Hej, kolęda! kolęda! 
 
5. Dobył tak wdzięcznego 
głosu baraniego, 
Aż się Józef stary przestraszył od niego: 
Już uciekać myśli, aleć drudzy przyszli 
Hej, kolęda! kolęda! 
 
6. Mówi mu staruszek: nie śpiewaj tak pięknie, 
Bo się głosu twego Dzieciątko przelęknie 
Lepiejże zagrajcie, Panu chwałę dajcie 
Hej, kolęda! kolęda! 
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7. I tak wszyscy społem 
wokoło stanęli, 
Panu maleńkiemu wesoło krzyknęli: 
Funda, funda, funda, tota ritibunda 
Hej, kolęda! kolęda! 
 
 

Jakaż to gwiazda 
Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie, 
gwiazda nowego imienia? 
Mędrcy wołają: Ciesz się, narodzie, 
to gwiazda twego zbawienia. 
Biegną Królowie za jej promieniem, 
a za Królami tłum ludu, 
bo im ta gwiazda świeci zbawieniem, 
bo im zwiastuje cud cudów. 
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Ten, co nam później miał być przykładem, 
w miłości i poświęceniu, 
dziś w niezgłębionych wyroków śladem 
zrodzon w nędzy, poniżeniu. 
W garstce barłogu skrył świętą głowę, 
 
Palmę światłości męczeństwa, 
co światu życie miała dać nowe, 
nad błędem odnieść zwycięstwa. 
 
Zadrżała zbrodnia, błądzą tyrany, 
gdyś Boże zstąpił na ziemię, 
Sam plamą grzechów nic nie zmazany 
ludzkie z nich wybawić plemię. 
I do człowieka zniżon postaci, 
wśród ziemskich cierpień i znoju, 
ucząc jak w bliźnich kochać współbraci, 
rzucasz nam gałąź pokoju. 
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Jak czcić winniśmy nie urodzenie, 
lecz osobistą zasługę, 
i w nędzach widzieć Twoje stworzenie, 
słodzić Mu przykrą żeglugę. 
Jak mamy Ciebie, o Wielki Boże, 
nad wszystko wielbić i miłować, 
w ciernistym życiu zrywając różę, 
stałość męczeńską zachować. 
 
Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła 
do Chrystusowej kołyski, 
niech nas do Twego prowadzi źródła, 
światowe zaćmi połyski. 
Do ostatniego życia promyku 
Boskiego światła udziela, 
byśmy też zaszli po jej promyku 
do stóp świętych Zbawiciela. 
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Jam jest dudka  
1. Jam jest dudka Jezusa mojego  
Będę Mu grał z serca uprzejmego.  
 
Ref: Graj dudka, graj,  
Graj Panu, graj!  
 
2. Zagram Panu w kozłowe dudeczki, 
Dla Jezusa i dla Panieneczki. 
 
 
3. Na piszczałce i na multaneczkach, 
Na bandurce, ba, i na skrzypeczkach. 
 
4. Na fujarze, na głośnym cymbale, 
Na organkach, na starym regale. 
 
 
5. W szałamaje i w klawicymbały, 
Aż Panięciu nóżki będą drgały. 
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6. Na puzonie, cytrze i na wioli, 
Niech się Panię nacieszy do woli. 
 
7. I do tuby-maryny zamierzę, 
W trąby, w kotły na wiwat uderzę. 
 
8. Tak będę grał, aże kto usłyszy, 
Musi tańczyć, aże się udyszy. 
 
9. Już ci Panna mile nadsłuchuje, 
Stary Józef rześko podskakuje. 
 
 
10. Pobiegnę ć’ja do Walkowej budy, 
A przyniosę tamte większe dudy. 
 
 
11. Póki tylko w ciele moim siły, 
Póty’ć będę grać, mój Jezu miły 
 
 

Blog  DomanowaneDziecko.pl     21 

https://domanowanedziecko.pl/


Jezusa 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, że to 
Bóg i Człowiek prawy leży na sianie. 
 
3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, że Go 
będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. 
 
4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, że Go 
nad wszystko kochamy z serca całego. 
 
5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary, przyjmij 
serca, dusze nasze za swe ofiary. 
 
Ref: Byśmy kiedyś w niebie posiąść mogli Ciebie, 
posiąść mogli Ciebie na wieki wieków. 
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Jezus malusieńki  
1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki,  
Płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki. 
Płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki.  
 
2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, 
W który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła. 
 
3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, 
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. 
 
 
4. Dziecina się kwili, Matusieńka lili, 
W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli. 
 
5. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje, 
O mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje. 
 
6. Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę, 
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę. 
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7. Pokłon oddawajmy, Bogiem go wyznajmy, 
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy 
 
 

Judzką krainę noc okryła 
1. Judzką krainę noc okryła 
I w snu marzeniach zanurzyła, 
Jej niwy, jej niwy, jej niwy 
Pokój zajął szczęśliwy, szczęśliwy. 
Gość w Betlejem mieście mnogi 
I pasterze lud ubogi, 
Cnotliwy, cnotliwy. 
I w polu przy swej trzodzie, 
I w polu przy swej trzodzie, 
Posnęli w swobodzie, 
Posnęli w swobodzie. 
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2. Wtem wskroś obłoki zajaśniały 
I w nadzwyczajne przyodziały 
Promienie, promienie, promienie, 
Całe niebios sklepienie, sklepienie; 
A w powietrzu się unosi 
Anioł i radośnie głosi 
Zbawienie, zbawienie, 
Że Bóg się w polu rodzi, 
Że Bóg się w polu rodzi, 
Na ziemię przychodzi, 
Na ziemię przychodzi. 
 
3. Pasterze ze snu tymi głosy 
Zbudzeni, trwogą pod niebiosy 
Spojrzeli, spojrzeli, spojrzeli. 
Widząc cuda, zadrżeli, zadrżeli; 
Lecz im Anioł rzekł: by byli 
Bez wszej trwogi i śpieszyli 
Weseli, weseli, 
By Zbawiciela swego 
By Zbawiciela swego 
Witać zesłanego 
Witać zesłanego. 

Blog  DomanowaneDziecko.pl     25 

https://domanowanedziecko.pl/


 
4. Gdy Mu swe dary już oddali, 
Stanęli wkoło i śpiewali: 
O, Panie, o, Panie, o, Panie 
Tu leżący na sianie, na sianie, 
Tyś w dobroci niepojęty 
Żeś obrał sobie z bydlęty 
Mieszkanie, mieszkanie, 
Abyśmy przez to w niebie, 
Abyśmy przez to w niebie 
Mieszkali u Ciebie 
Mieszkali u Ciebie. 
 
 
 

Lulajże, Jezuniu 
1. Lulajże, Jezuniu, moja perełko,  
Lulaj, ulubione me pieścidełko. 
 
Ref: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,  
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.  
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2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, 
Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 
 
3. Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku, 
Lulajże, maluchny świata kwiateczku. 
 
4. Lulajże różyczko najozdobniejsza, 
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza. 
 
5. Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko, 
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko. 
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Maleńka miłość 
Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych 
Dziś zabrzmiał dzwon ,już człowiek obudzony. 
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło. 
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość. 
 
Maleńka miłość w żłobie śpi, 
Maleńka Miłość przy Matce Świętej. 
Dziś cala ziemia i niebo lśni 
dla tej Miłości maleńkiej. 
 
Porzućmy zło przestańmy złem się bawić. 
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić. 
Już nadszedł czas już dziecię się zrodziło. 
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość. 
 
Maleńka Miłość zbawi świat 
Maleńką miłość chrońmy z lękiem 
Dziś ziemia drży i niebo drży 
od tej Miłości maleńkiej. 
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Mędrcy świata 
1. Mędrcy świata, monarchowie,  
Gdzie spiesznie dążycie?  
Powiedzcie nam trzej królowie,  
Chcecie widzieć Dziecię?  
Ono w żłobie nie ma tronu  
I berła nie dzierży,  
A proroctwo Jego zgonu  
Już się w świecie szerzy.  
 
2. Mędrcy świata, złość okrutna 
Dziecię prześladuje 
Wieść to straszna, 
Wieść to smutna: 
Herod spisek knuje. 
Nic monarchów nie odstrasza, 
Ku Betlejem spieszą, 
Gwiazda Zbawcę im ogłasza, 
Nadzieją się cieszą. 
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3. Przed Maryją stają społem, 
Niosą Panu dary. 
Przed Jezusem biją czołem, 
Składają ofiary. 
Trzykroć szczęśliwi królowie, 
Któż wam nie zazdrości? 
Cóż my damy, kto nam powie, 
Pałając z miłości? 
 
4. Tak, jak każą nam kapłani, 
Damy dar troisty: 
Modły, pracę niosąc w dani, 
I żar serca czysty. 
To kadzidło, mirrę, złoto 
Niesiem, Jezu szczerze, 
Co dajemy Ci z ochotą, 
Od nas przyjm w ofierze. 
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Miasteczko małe Betlejem 
1. Miasteczko małe, Betlejem,  
gdzie jesteś, szuka wzrok.  
Tu miał się spełnić Boży plan,  
zbawienia nadszedł rok.  
W zaciszu twych uliczek  
Przewodnia Gwiazda lśni! 
Prowadzi wszystkich pod ten dach, 
gdzie Boże Dziecię śpi. 
 
 
3. Dziecino Boża z Betlejem 
na zawsze wśród nas żyj. 
I zdrojem łask ochraniaj nas 
i grzechy nasze zmyj. 
W narodzin Twoich chwili 
na świecie radość gwar. 
Syn Boży przyszedł zbawić świat 
Miłości dał nam dar. 
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Inne wersje: 
 
1. Miasteczko małe Betlejem 
Spowite w nocne mgły  
Ty śpisz spokojnym cichym snem  
Nad Tobą gwiazd rój lśni 
Lecz wśród tych ulic ciemnych 
Jaśnieje dziwny blask h e fis 
Bo w Tobie dziś spełniła się 
Zapowiedź Bożych łask. 
 
2. Dziś się narodził Chrystus Pan 
Tak brzmi anielska wieść 
Gdy ludzie śpią niebiosa lśnią 
Śpiewajcie Jemu cześć - 
I wy o gwiazdy lśnijcie 
Miłości głosząc cud 
Na wysokościach Bogu cześć 
A pokój na ten lud. 
 
3. Jak cicho było w tamtą noc 
Gdy Bóg nam Syna dał 
Tak samo dziś Bóg z nieba śle 
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Błogosławieństwa Swe 
Nie słyszy żadne ucho 
Cudownych kroków tych 
Gdy Chrystus Pan przychodzi sam 
Do serc by mieszkać w nich. 
(sł. Phillips Brooks, muz. Lewis Henry Redner) 
 
4. Witamy Ciebie, Zbawco nasz, 
wśród naszych ziemskich dróg. 
My z Tobą chcemy niebios bram 
przekroczyć trudny próg. 
Kłaniamy Ci się Chryste, 
żeś przyszedł zbawić świat. 
My na ten dzień czekaliśmy 
wiele tysięcy lat. 
 
---------------------- 
1. Miasteczko małe, Betlejem, 
gdzie jesteś, szuka wzrok. 
noc cichych słów nadchodzi znów 
gdy gwiazdy gaszą mrok. 
Uliczki twe rozjaśnia 
przewodniej Gwiazdy blask 
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Nadzieja spraw minionych lat 
Kołaczą się w ten czas. 
 
2. O Dziecię Boże z Betlejem 
wstąp do nas, wśród nas żyj 
Tyś zdroje łask, Ty ocal nas 
i grzechy ludzkie zmyj. 
Anielski Herod wieści 
przybycie Twoje już 
o zstąp i wejdź do wiernych serc 
o Królu naszych dusz. 
 

Mizerna, cicha 
1. Mizerna, cicha, stajenka licha,  
Pełna niebieskiej chwały.  
Oto leżący, przed nami śpiący  
W promieniach Jezus mały.  
 
2. Nad nim anieli w locie stanęli 
I pochyleni klęczą 
Z włosy złotymi, skrzydły białymi, 
Pod malowaną tęczą. 
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3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, 
Cały świat orzeźwiony. 
Mądrość mądrości, Światłość światłości, 
Bóg - człowiek tu wcielony 
 
 

Narodził się Jezus Chrystus 
1. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli.  
Chwała Mu na wysokości nucą anieli: 
 
Ref: Gloria, gloria in excelsis Deo./2x  
 
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, kadzidło i złoto Jemu dawali. 
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5. I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu, 
Jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu. 
 
 

Nie było miejsca dla Ciebie 
1. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej 
gospodzie  
I narodziłeś się Jezu w stajni, w ubóstwie i chłodzie. 
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 krzyża grzesznikom zbawcze, skrwawione 
ramiona. 
Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości 
zapalić 
I przez swą mękę najdroższą świat od zagłady 
ocalić. 
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3. Gdy liski mają swe nory i ptaszki swoje 
gniazdeczka, 
Dla Ciebie brakło gospody, Tyś musiał szukać 
żłóbeczka. 
A czemuż teraz na świecie tyle łez, jęków, katuszy? 
Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej 
człowieczej duszy 
 
 

Nowy Rok bieży 
1. Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto?  
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi.  
 
2. Leży Dzieciątko jako jagniątko, a gdzie, gdzie? 
W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, 
znajdziecie. 
 
3. Jak Go poznamy, 
Gdy Go nie znamy - Jezusa? 
Nędznie uwity, 
Nie w aksamity, ubogo. 
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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 oddają, 
A komu? 
Wielcy królowie, możni panowie 
Dzieciątku. 
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Oj, maluśki 
1. Oj, maluśki, maluśki, maluśki, kieby rękawicka,  
Albo li tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.  
 
Ref: Śpiewajciez i grajciez Mu - Dzieciątku małemu  
 
2. Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w 
niebie? 
Dyć Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganioł 
Ciebie. 
 
3. Tam Ci zawsze słuzyły, słuzyły prześlicne janioły, 
A tu lezyś sam jeden, sam jeden, jako palec goły. 
 
4. Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda 
wsędzie, 
Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie. 
 
5. Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie 
piernatki, 
Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej 
Matki. 
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6. Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z carnuską i 
miodem, 
Tu się tylko zasilać, zasilać musis samym głodem. 
 
7. Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie słodkie 
małmazyje, 
Tu się Twoja gębusia, gębusia łez gorskich napije. 
 

 
 

O Gwiazdo Betlejemska 
1. O Gwiazdo Betlejemska,  
zaświeć na niebie mym.  
Tak szukam Cię wśród nocy,  
Tęsknię za światłem Twym.  
Zaprowadź do stajenki,  
Leży tam Boży Syn,  
Bóg - Człowiek z Panny świętej,  
Dany na okup win.  
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2. O nie masz Go już w szopce, 
Nie masz Go w żłóbku tam. 
Więc gdzie pójdziemy Chryste? 
Gdzie się ukryłeś nam? 
Pójdziemy przed ołtarze, 
Wzniecić miłości żar, 
I hołd Ci niski oddać: 
To jest nasz wszystek dar. 
 
3. Ja nie wiem, o mój Panie, 
Któryś miał w żłobie tron, 
Czy dusza moja biedna 
Milsza Ci jest, niż on. 
Ulituj się nade mną, 
Błagać Cię kornie śmiem, 
Gdyś stajnią nie pogardził, 
Nie gardź i sercem mym. 
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Pasterze mili 
1. Pasterze mili, coście widzieli?  
Widzieliśmy Maleńkiego Jezusa narodzonego,  
Syna Bożego. /2x  
 
2. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał? 
Szopa bydłu przyzwoita, i to jeszcze źle przykryta, 
Pałacem była. /2x 
 
3. Jakie łóżeczko miał Paniąteczko? 
Marmur twardy, żłób kamienny - 
Na tym depozyt zbawienny 
Spoczywał łożu. /2x 
 
 
4. W jakiej odzieży Pan nieba leży? 
Za purpurę, perły drogie, ustroiła Go w ubogie, 
Pieluszki nędza. /2x 
 
5. Kto asystował, kto Go pilnował? 
Aniołowie Mu śpiewali, parą Go swą ogrzewali 
Dworzanie Jego /2x 
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6. Jakie kapele nuciły trele? 
Aniołowie Mu śpiewali, 
My na dudkach przygrywali 
Skoczno, wesoło. /2x 
 
 

Pójdźmy wszyscy do stajenki 
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,  
Do Jezusa i Panienki,  
Powitajmy Maleńkiego 
I Maryję, Matkę Jego.  
 
2. Witaj Jezu ukochany, 
Od patriarchów czekany, 
Od proroków ogłoszony, 
Od narodów upragniony. 
 
3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, 
Wyznajemy Boga w Tobie, 
Coś się narodził tej nocy, 
Byś nas wyrwał z czarta mocy. 
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4. Witaj, Jezu nam zjawiony, 
Witaj dwakroć narodzony, 
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, 
A teraz z Matki człowiekiem. 
 
 
5. Któż to słyszał takie dziwy? 
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, 
Ty łączysz w Boskiej Osobie 
Dwie natury różne sobie. 
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Przy onej górze 
 
1. Przy onej górze świecą się zorze. 
Pasterze się uwijają, 
I na multaneczkach grają. 
Nie wiem dlaczego. 
 
 
 
2. Przybądźmy do nich, poznamy po nich, 
Czyli nie wiedzą o Panu, 
A kędy jest święte stanie 
Narodzonego. 
 
3. Graj, pasterzu, graj, Bóg ci pomagaj! 
Powiedz, która tu gospoda, 
Słodkiego grona jagoda, 
Syna powiła. 
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4. Wszak zapłacimy i odwdzięczymy; 
Ukaż nam gdzie ta pociecha, 
Która nigdy nie zna grzechu, 
W świat się zjawiła? 
 
5. Pójdźmy do Niego, malusieńkiego! 
Wiem, że On nas z chęcią przyjmie, 
I wesoło nas obejmie, 
Serce to czuje. 

Przybieżeli do Betlejem  
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze  
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.  
 
Ref: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  
A pokój na ziemi.  
 
2. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca 
ochotnego, o Boże! 
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
Których oni nie słyszeli jak żywi. 
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4. Dziwili się napowietrznej muzyce, 
I myśleli: „Co to będzie za Dziecię?” 
5. Oto Mu się wół i osioł kłaniają, 
Trzej królowie podarunki oddają. 
6. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy 
I z całego serca wszyscy kochamy 
 
 
 

Przylecieli aniołkowie 
Przylecieli aniołkowie 
jak ptaszkowie z nieba 
I śpiewali Dzieciąteczku 
wesoło, jak trzeba. 
 
Hojże, hojże, Panie Jezu, 
hojże, hojże, hoc, hoc! 
Śpiewaliśmy, budziliśmy 
pastuszków całą noc. 
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Powiadają niesłychaną 
w świecie nowinę 
Panna w całości panieństwa 
zrodziła Dziecinę, 
 
Syna Bożego Przedwiecznego, 
pasterze, wstawajcie, 
do Betlejem, nie mieszkając, 
witać Go biegajcie. 
 
Śpiewaliśmy i Gloryja 
głosząc przyjście Twoje, 
pokój ludziom, kiedy odkrył 
Bóg naturę swoję. 
 
A dla zbawienia ludzkiego 
w ciele narodzony 
Stwórca świata, Dawca skarbów, 
w żłobie położony. 
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Biegnijcież prędko do szopki, 
pokłon mu oddajcie 
i wesoło: Hojże, hojże ! 
przed nim wykrzykajcie. 
Hojże, hojże, Panie Jezu, 
hojże, hojże, hoc, hoc. 
Niech ci będzie wieczna chwała 
za tę szczęśliwą noc. 
 
Którejś się dla naszego 
narodził zbawienia 
Hojże, hojże, weselmy się, 
bo czas odkupienia 
 
Naszego się już przybliżył 
przez Twe narodzenie, 
hojże, hojże, bądź wesołe 
dziś, wszystko stworzone ! 
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Wychwalając to Dzieciątko, 
hojże, hojże, hoc, hoc, 
wykrzykujmy, wyśpiewujmy 
przed Nim całą noc. 
 
Cała noc niech nasza będzie 
chwały nieskończonej, 
daj ją wszystkim, Boże, 
w ciele utajony. 

 

Przystąpmy do szopy 
1. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa 
narodzonego,  
Który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo dla 
zbawienia naszego.  
 
Ref: Zawitaj Zbawco narodzony z Przeczystej 
Panienki!  
Gdzież berło, gdzie Twoje korony /x2  
Jezu malusieńki?  
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2. Ten, co wszechświat dzierży, 
W żłobie dzisiaj leży, 
Ludzkiej pomocy czeka. 
Jezus, Bóg wcielony, w żłobie położony 
Dla zbawienia człowieka. 
 
Ref: O Boże, bądźże pochwalony 
Za Twe narodzenie! 
Racz zbawić ludzki ród zgubiony, 
Racz zbawić ludzki ród zgubiony. 
Daj duszy zbawienie. 
 
 
 
 

Tryumfy Króla Niebieskiego 
1. Tryumfy Króla Niebieskiego  
Zstąpiły z nieba wysokiego. 
Pobudziły pasterzów,  
Dobytku swego stróżów  
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.  
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2. Chwała bądź Bogu w wysokości, 
A ludziom pokój na niskości. 
Narodził się Zbawiciel, 
Dusz ludzkich Odkupiciel 
Na ziemi, na ziemi, na ziemi. 
 
3. Zrodziła Maryja Dziewica, 
Wiecznego Boga bez rodzica, 
By nas z piekła wybawił, 
A w niebieskich postawił 
Pałacach, pałacach, pałacach. 
 

Wesołą nowinę 
1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, 
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.  
 
Ref: Jak miła ta nowina!  
Mów, gdzie jest ta Dziecina?  
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. 
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2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, 
Pokój ludziom głoszą 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 już to poznali 
I w Judzkim narodzie szukać jechali. 
 
6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła, 
Do szopy w Betlejem zaprowadziła. 
 
7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego. 
Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego! 
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Wśród nocnej ciszy 
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:  
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!  
Czym prędzej się wybierajcie,  
Do Betlejem pospieszajcie  
Przywitać Pana. /2x/  
 
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, wszystkimi 
znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali - z 
wielkiej radości: /2x/ 
 
3. „Ach. Witaj, Zbawco z dawna żądany, 
Cztery tysiące lat wyglądany! 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił.” /2x/ 
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4. I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, żeś jest pod osłoną 
Chleba i wina. /2 
 

W żłobie leży 
1. W żłobie leży, któż pobieży 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 narodzony, płacze w stajni położony, 
więc Go dziś ucieszymy. 
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3. Naprzód tedy niechaj wszędy 
Zabrzmi świat w wesołości, 
Że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. 
Jego tedy przywitajmy, 
Z aniołami zaśpiewajmy: 
Chwała na wysokości! 
 
4. Witaj Panie! Cóż się stanie, 
Że rozkosze niebieskie 
Opuściłeś a zstąpiłeś na te niskości ziemskie? 
Miłość moja to sprawiła, 
By człowieka wywyższyła 
Pod nieba empirejskie 
 

Ach ubogi żłobie 
1. Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie?  
Droższy widok niż ma niebo w maleńkiej osobie. /2x 
2. Zbawicielu drogi, takżeś to ubogi! 
Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. /2x 
3. Czyżeś nie mógł sobie, w największej ozdobie 
Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie? /2x 
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4. Gdy na świat przybywasz, grzechy z niego 
zmywasz, 
A na zmycie tej grzeszności gorzkie łzy wylewasz. 
/2x 
5. Na twarz upadamy, czołem uderzamy, 
Witając Cię w tej stajence, między bydlętami. /2x 
6. Zmiłuj się nad nami, obmyj z grzechów łzami, 
Przyjmij serca te skruszone, które Ci składamy. /2x 
 

Z narodzenia Pana  
1. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły,  
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły,  
Radość ludzi wszędzie słynie, Anioł budzi przy 
dolinie  
Pasterzów, co paśli pod borem woły.  
 
2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, 
Dumają pasterze w takim widoku, 
Każdy pyta, co się dzieje, 
Czy nie świta, czy nie dnieje, 
Skąd ta łuna bije, tak miła oku? 
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3. Skoro pastuszkowie głos usłyszeli, 
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli. 
Tam witali w żłobie Pana, 
Poklękali na kolana 
I oddali dary, co z sobą wzięli. 
 
4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, 
Że już Bóg wysłuchał próśb Izraela, 
Gdy tej nocy to wdzieli, 
Co prorocy widzieć 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. 
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