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Mędrcy świata 

1. Mędrcy świata, monarchowie, 

Gdzie śpiesznie dążycie? 

Powiedzcież 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 okropna, wieść to smutna, 

Herod spisek knuje: 

Nic monarchów nie odstrasza, 

Do Betlejem śpieszą, 

Gwiazda Zbawcę im ogłasza, 

Nadzieją się cieszą. 

 

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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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, 

Witajmy swego Pana; 

wdzięczności złóżmy dług. 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 

3. Boże niepojęty, kto 

pojmie miłość Twą? 

Na sianie wśród bydlęty, 

masz tron i służbę swą. 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 

4. On Ojcu równy w Bóstwie 

opuszcza niebo swe 

A rodzi się w ubóstwie 

i cierpi wszystko złe 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 

5. Bóg, Stwórca wiecznej chwały, 

Bóg godzien wszelkiej czci, 

patrz, w szopie tej zbutwiałej, 

jak słodko On tam śpi. 

 

Ref.: Śpiewajcie... 

 

 

6. Jezuniu mój najsłodszy, 

Tobie oddaję się. 

O skarbie mój najdroższy, 

racz wziąć na własność mnie. 

 

Ref.: Śpiewajcie... 
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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!  

 

Ref.: Chwała …. 

 

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,  

których oni nie słyszeli, jak żywi. 

 

Ref.: Chwała …. 

  

4. I Anieli gromadami pilnują,  

Panna czysta wraz z Józefem piastują.  

 

Ref.: Chwała …. 

 

5. Poznali Go Mesjaszem być prawym,  

narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. 

 

Ref.: Chwała …. 
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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... 

 

4. "Idźcież do Betlejem,  

gdzie Dziecię zrodzone,  

W pieluszki powite,  

w żłobie położone:  

Oddajcie Mu pokłon boski,  

On osłodzi wasze troski".  

 

Gloria... 

 

5. A gdy pastuszkowie  

wszystko zrozumieli 

Zaraz do Betlejem 

śpieszno pobieżeli 

I zupełnie tak zastali 

Jak anieli im zeznali. 

 

Gloria... 

 

6. A stanąwszy na miejscu 

pełni zdumienia 

Iż się Bóg tak zniżył 

do swego stworzenia 

Padli przed Nim na kolana 

I uczcili swego Pana. 

 

Gloria... 

 

7. Wreszcie kiedy pokłon 

Panu już oddali 

Z wielką wesołością 

do swych trzód wracali 

Że się stali być godnymi 

Boga widzieć na tej ziemi. 

 

Gloria... 
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Wesołą nowinę  

1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie,  

Niebieską Dziecinę ze mną witajcie. 

   

Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina?  

Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. 

  

2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości,  

pokój ludziom głoszą duchy światłości. 

  

Jak miła... 

  

3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,  

pokłonem uczciła to Niemowlątko. 

  

Jak miła... 

  

4. Którego zrodziła, Bogiem uznała,  

i Panną, jak była, Panną została.  

  

Jak miła... 

  

5. Królowie na wschodzie już to poznali  

i w Judzkim narodzie szukać jechali. 

  

Jak miła... 

  

6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła,  

do szopy w Betlejem zaprowadziła. 

  

Jak miła... 

  

7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego.  

Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego! 

  

Jak miła to nowina!  

Już wiemy, gdzie Dziecina.  

Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy. 
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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!" 

 

3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli,  

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 widzieli,  

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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Bóg się rodzi, moc truchleje  

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,  

i mieszkało między nami. 

 

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,  

i mieszkało między nami. 

 

4. Potem i króle 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,  

i mieszkało między nami. 

 

5. Podnieś rączkę, Boże Dziecię, 

Błogosław ojczyznę miłą, 

W dobrych radach, 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. 
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Dzisiaj w Betlejem  

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj 

w Betlejem  

wesoła nowina,  

że Panna czysta, że Panna czysta  

porodziła Syna. 

  

Chrystus się rodzi, nas 

oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta 

klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

  

2. Maryja Panna, Maryja Panna  

Dzieciątko piastuje, 

i Józef święty, i Józef święty 

Ono pielęgnuje.  

  

Chrystus się rodzi ... 

  

3. Choć w stajeneczce, choć w 

stajeneczce  

Panna Syna rodzi 

Przecież On wkrótce, przecież 

On wkrótce  

ludzi oswobodzi 

  

Chrystus się rodzi ... 

  

4. I Trzej Królowie, i Trzej 

Królowie  

od wschodu przybyli 

I dary Panu, i dary Panu  

kosztowne złożyli 

  

Chrystus się rodzi ... 

  

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też 

i my  

przywitać Jezusa 

Króla nad królmi, Króla nad 

królmi  

uwielbić Chrystusa 

  

Chrystus się rodzi ... 

  

6. Bądźże pochwalon, bądźże 

pochwalon  

dziś, nasz wieczny Panie 

Któryś złożony, któryś złożony  

na zielonym sianie 

  

Chrystus się rodzi ... 

  

7. Bądź pozdrowiony, bądź 

pozdrowiony  

Boże nieskończony 

Sławimy Ciebie, sławimy 

Ciebie,  

Boże niezmierzony 

  

Chrystus się rodzi ... 
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Pójdźmy wszyscy do stajenki  

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 

 

2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany 

Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony 

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 

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 człowiekiem  

Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem  
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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. 

  

2. 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. 

 

4. Czy zamieszkasz w tym sercu,  

Zbawco mój i Panie, 

Gdzie nędzniejsze ni w stajni  

znajdziesz tam posłanie? 

Ulituj się nade mną,  

nad stworzeniem Twoim, 

Jakoś stajnią nie wzgardził,  

nie gardź sercem moim. 
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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, a my do Betlejem, do Betlejem. 

 

2. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! 

Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. 

Krokiem śmiałym i wesołym 

Spieszmy i uderzmy czołem 

Przed Panem w Betlejem. 

 

3. Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy: 

Dziecię, Boga świata w żłobie zobaczymy, 

Patrzcie jak biednie okryte, 

W żłóbku Panię znakomite 

W szopie przy Betlejem. 

 

4. Jak prorok powiedział: Panna zrodzi Syna, 

dla ludu całego szczęśliwa nowina; 

Nam zaś radość w tej tu chwili, 

gdyśmy Pana zobaczyli 

w szopie przy Betlejem. 

 

5. Betlejem miasteczko w Juda sławne będzie, 

pamiętne się stanie w tym kraju i wszędzie. 

Ucieszmy się więc ziomkowie, 

Pana tego już uczniowie, 

w szopie przy Betlejem. 

 

6. Obchodząc pamiątkę odwiedzin pasterzy, 

każdy czciciel Boga, co w Chrystusa wierzy, 

niech się cieszy i raduje, 

że Zbawcę znajduje 

w szopie przy Betlejem. 
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Jezusa narodzonego 

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, 

Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. 

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. 

Oddajmy wesoło... 

 

3. Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję, 

Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. 

Oddajmy wesoło... 

 

4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, 

Że Go nad wszystko kochamy z serca całego. 

Oddajmy wesoło... 

 

5. Przyjmij Jezu na kolędę te nasze dary, 

Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary. 

Byśmy kiedyś w niebie mogli posiąść mogli Ciebie, 

Posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.  
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Tryumfy Króla Niebieskiego  

 

1. Tryumfy Króla niebieskiego zstąpiły z nieba wysokiego.  

Pobudziły pasterzów, dobytku swego stróżów,  

Śpiewając, śpiewając. 

 

2. Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości.  

Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel  

Na ziemi, na ziemi.  

 

3. Zrodziła Maryja Dziewica wiecznego Boga bez rodzica,  

By nas piekła pozbawił, a w niebieskich postawił  

Pałacach, pałacach. 

 

4. Pasterze w podziwieniu stają, tryumfu przyczyny badają,  

Co się nowego dzieje, że tak światłość jaśnieje,  

Nie wiedząc, nie wiedząc.  

 

5. Pasterze, trzody opuszczajcie, z Barankiem jednym przebywajcie,  

Który wam wieczy w niebie pokarm niech daje z siebie  

Samego. Dość tego. 
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Anjoł pasterzom mówił 

 

1. Anjoł pasterzom mówił:  

Chrystus się wam narodził,  

W Betlejem, nie barzo podłym mieście,  

Narodził się w ubóstwie,  

Pan wszego stworzenia.  

 

2. Chcąc się dowiedzieć tego  

Poselstwa wesołego,  

Bieżeli do Betlejem spieszliwie,  

Naleźli dziecię w chléwie  

Maryją z Józefem.  

 

3. Taki Pan chwały wielkiej  

Uniżył się wysoki!  

Pałacu wysokiego żadnego  

nie miał zbudowanego  

Pan wszego stworzenia.  

 

4. O dziwne narodzenie, 

Nigdy nie wysławione!  

Poczęła Panna Syna w czystości,  

Porodziła w całości  

Panieństwa swojego.  
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Łańcuckie kolędowanie 

Rynek Miasta  
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Gore Gwiazda 

1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku.  

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku. 

 

Ref.: Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina. 

W Betlejem, w Betlejem./2x 

 

2. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie 

Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie 

 

Ref.: Hejże ino… 

 

3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli 

W koło szopę o północy obiegli, obiegli 

 

Ref.: Hejże ino… 

 

4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy 

Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi 

 

Ref.: Hejże ino… 

 

5. Anioł Pański kuranciki, kuranciki wycina, wycina 

Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna 

 

Ref.: Hejże ino… 
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Jakaś światłość nad Betlejem 

1. Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi 

W środku nocy przerażony świat się budzi 

Dzisiaj Chrystus, tutaj właśnie się narodził 

Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi. 

 

Ref.: Teraz śpij, dziecino mała, 

Teraz śpij, dziecino mała 

Ziemia bogactw ci nie dała 

Bo bez ciebie biedną była. 

 

2. Już pasterze, prości ludzie, biegną z dala 

Oddać pokłon Tobie Panu nad panami 

Mówią sobie jakaż łaska nas spotkała 

Że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami 

 

Ref.: Teraz śpij... 

 

3. Z wschodnich krain przyszli jeszcze Trzej królowie 

Każdy myślał coś wielkiego dziś zobaczę 

Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie 

Że ich król jest malusieńki i, że płacze. 

 

Ref.: Nie płacz już, dziecino mała 

Nie płacz już, dziecino miła 

Ziemia tym cię zasmuciła 

Że tak mocno w grzech utkwiła 
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Bosy pastuszek 

1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał 

Pasał w górach owce i w szałasie spał. 

Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli 

Obudzili go gdy spał, gdy spał... 

Obudzili go gdy spał, gdy spał... 

 

Ref.: Dziś do Betlejem trzeba nocą iść 

Bo narodzenia czas wypełnił dni 

Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami 

Leży dzieciąteczko i na sianku śpi 

Świat na to czekał wiele już lat 

I narodzenia dziś wita czas 

Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie 

A na niebie pierwszej gwiazdy blask... 

A na niebie pierwszej gwiazdy blask... 

 

2. Był pastuszek bosy 

Zimne nóżki miał. 

Ale dobry anioł ciepłe butki dał 

Wziął pastuszek owce 

Pobiegł tak jak wiatr przed siebie 

A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd... 

A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd... 

 

Ref.: Dziś do Betlejem… 
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Północ już była 

1. Północ już była gdy się zjawiła  

nad bliską doliną jasna łuna,  

którą zoczywszy i zobaczywszy,  

krzyknął mocno Wojtek na Szymona:  

Szymonie kochany, znak to niewidziany,  

że całe niebo goreje.  

 

Ref: Na braci zawołaj, niechaj wstawają  

Kuba i Mikołaj niechaj wypędzają  

barany i copy,  

koźlęta i skopy  

zamknione.  

 

2. Leżąc 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.: Na braci zawołaj…  
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Świeć gwiazdeczko świeć 

1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2 

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć 

do Jezusa prowadź mnie x2 

 

2. Narodził się, Bóg stąpił na Ziemię 

Narodził się, by uratować mnie 

Narodził się i nie zostawił mnie x2 

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko… 

 

3. Czekaja tam, Józef i Maryja 

Śpiewają nam, śpiewają gloriia  

To gloriia, święta historiia x2 

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko… 

 

4. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2 

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko… 
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Śliczna gwiazda 

1. Śliczna gwiazda wschodzi nam 

już na niebie światłem lśni  

Bo w Betlejem przyszedł Pan, 

Jezus się narodził dziś. 

 

Ref. Panie Jezu, Boża radość tak nastaje 

Bo Ty jesteś z nami już. 

I przed żłóbkiem serce moje drży, o Panie 

Tak ze szczęścia, Boże mój. (2x) 

 

2. Aniołowie grają Mu, 

Pastuszkowie niosą cześć. 

I ja Tobie, Jezu mój 

Serce moje daję też.  

 

Ref. Panie Jezu .... 

 

3. W ten narodzin wielki dzień, 

Świat niech złoży Bogu cześć, 

By nie było lęku, łez 

Lecz, by Pokój ku nam szedł.  

 

Ref. Panie Jezu… 
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Lulaj go Matko lulaj 

1. Wszystko się raduje 

na tym bożym świecie, 

więc i Ty, Maryjo, 

dziś nie płacz nad Dziecięciem 

Ref: Lulaj Go, Matko, lulaj, 

lulaj przy sercu swoim 

to święte Dziecię Boże, 

choć w stajni pośród koni. 

Lulaj Go, Matko lulaj 

lulaj, by w śnie odpoczął, 

niech czuje Twoje ręce, 

On wierzy Twoim oczom 

2. Nie płacz, Matko, nie płacz. 

Cóż ,że leży w żłobie? 

Wszak to Dziecię święte 

teraz jest przy Tobie. 

Ref: Lulaj Go, Matko… 

3. Nie płacz, Dziecię, nie płacz 

Cóż, że leży w żłobie? 

Przecież święta Matka, 

Boga widzi w Tobie. 

Ref: Lulaj Go, Matko… 
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A wczoraj z wieczora 

1. A wczora z wieczora 

z niebieskiego dwora 

Przyszła nam nowina  

Panna rodzi Syna. 

 

2. Boga prawdziwego,  

nieogarnionego.  

Za wyrokiem Boskim,  

w Betlejem żydowskim. 

 

3. Pastuszkowie mali  

w polu wtenczas spali,  

gdy Anioł z północy  

światłość z nieba toczy. 

 

4. Chwałę oznajmując,  

szopę pokazując,  

chwałę Boga tego,  

dziś nam zrodzonego. 

 

5. 'Tam Panna Dzieciątko,  

miłe Niemowlątko,  

uwija w pieluszki, 

pośpieszcie pastuszki!' 

 

6. Natychmiast pastuszy  

śpieszą z całej duszy,  

weseli bez miary,  

niosą z sobą dary. 

 

7. Mądrości druhowie,  

z daleka królowie,  

pragną widzieć swego  

Stwórcę przedwiecznego. 

 

8. Dziś Mu pokłon dają  

w ciele oglądają.  

Każdy się dziwuje,  

że Bóg nas miłuje. 

 

9. I my też pośpieszmy,  

Jezusa ucieszmy  

ze serca darami:  

modlitwa, cnotami. 

 

10. Jezu najmilejszy,  

ze wszech najwdzięczniejszy,  

zmiłuj się nad nami 

grzesznymi sługami.  
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Cicha noc, święta noc  

1. Cicha noc, święta noc, 

Pokój niesie ludziom wszem. 

A u żłóbka 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,  

Gdzie się spełnił cud, 

 

3. Cicha noc, święta noc,  

Narodzony Boży Syn,  

Pan Wielkiego Majestatu,  

Niesie dziś całemu światu,  

Odkupienie win,  

Odkupienie win,       

 

4. Cicha noc, święta noc,  

Jakiż w tobie dzisiaj cud, 

W Betlejem Dziecina święta 

Wznosi w górę swe rączęta 

Błogosławi lud. 

Błogosławi lud. 

 

 

 


