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polskie

Bóg się rodzi
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.
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.
Podnieś rękę Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność cała,
I Twoje wioski z miastami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
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Dzisiaj w Betlejem
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:
Maryja Panna,
Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
A Święty Józef,
A Święty Józef Ono pielęgnuje,
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli graja, króle witają
Paterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają:
Choć w stajeneczce,
Choć w stajeneczce Pana Syna rodzi,
Przecież On wkrótce,
Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi!...
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
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Gdy się Chrystus rodzi
Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria,
Gloria, in excelsis Deo!...
Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,
Gloria in excelsis Deo!...
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Jezus malusieńki
Jezus malusieńki leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała mu
Matusia sukienki.
Płacze z zimna, nie dała mu
Matusia sukienki.
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W którym Dziecię owinąwszy,
Siankiem je okryła.
Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła,
Siana pod główeczki.
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Lulajże Jezuniu
Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me pieścidełko,
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
A Ty Go Matulu w płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
A Ty Go Matulu w płaczu utulaj.
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Mędrcy świata
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie spiesznie dążycie?...
Powiedzcie nam, trzej królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?...
Ono w żłobie, nie ma tronu,
Ni berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu
Już się w świecie szerzy.
Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje,
Wieść okropna, wieść to smutna:
Herod spisek knuje!
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem spieszą.
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.
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.
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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Oj maluśki, maluśki
Oj maluśki, maluśki
Kieby rękawicka,
Albo li tyz jakoby, jakoby
Kawałecek smycka.
A-a-a-a-a-a-a a-a-a a-a-a
Czy nie lepiej, nie lepiej Ci było
Siedzieć sobie w niebie?
Przecież Tatuś niebieski, niebieski
Nie wyganioł Ciebie. A-a-a....
Tam se w niebie spijałes, spijałeś
Słodie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia
Gorzkich łez napije. A-a-a....
Cóż Ci oddam mój Panie, mój Panie...
Chyba me piosenecki,
Abo li tyz te moje, te moje
Lipowe skrzypecki. A-a-a...
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Przybieżeli do Betlejem
Pasterze
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
Oddawali swe pokłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...
Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli co to będzie Dziecię?...
Chwała na wysokości...
Poznali Go Mesyjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
Chwała na wysokości...
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W dzień Bożego Narodzenia
W dzień Bożego Narodzenia
radość wszelkiego stworzenia...
Aniołowie się radują,
Jezusowi wyśpiewują.
Hej, kolęda!...
Niesłychana to nowina,
Panna porodziła Syna!
Syna Jednorodzonego
Boga Ojca Wszechmocnego!
Hej, kolęda...
To anieli oznajmują,
Do Betlejem pokazują,
Gdzie sie narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Hej, kolęda!...
Gdy pasterze usłyszeli,
Do Betlejem pobieżeli,
Dzieciąteczku się kłaniają,
Podarunki oddawają,
Hej, kolęda!...
Chwała Bogu niechaj będzie,
W niebie, na ziemi i wszędzie!
Z aniołami się radujmy,
Jezusowi wyśpiewujmy:
Hej, kolęda!...
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W żłobie leży
W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu,
Jezusowi Chrystusowi
Dziś do nas zesłanemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu swojemu.
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.
Naprzód tedy niechaj wszędy
Zabrzmi świat z wesołości,
Że posłany, nam jest dany
Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości.
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Wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali.
A witając, zawołali z wielkiej radości:
Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany!..
Cztery tysiące lat wyglądany!...
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.
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Radosnych Świąt
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