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Pastorałka od serca
Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha
Gdy za oknem biała śniegu, poducha, poducha
Już Pan Jezus w żłobie leży
Na wyścigi każdy bieży
Zobaczyć Malucha, Malucha
Już Pan Jezus w żłobie leży
Na wyścigi każdy bieży
Zobaczyć Malucha, Malucha

Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością
A Maryję matkę Jego, z godnością, godnością
Niech mu wszystkie dzwony grają
Aniołowie zaśpiewają
Wesołą nowinę, nowinę
Niech mu wszystkie dzwony grają
Aniołowie zaśpiewają
Wesołą nowinę, nowinę

Dzieciąteczko tam na sianie cicho śpi, cicho śpi
A Maryi z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy
Okruszyno moja miła
W bólu Ciebie porodziłam
Witaj mi, witaj mi, witaj mi
Okruszyno moja miła
W bólu Ciebie porodziłam
Witaj mi, witaj mi, witaj mi

My zagrajmy żwawą nutę na flecie, na flecie
I uczcijmy jak najlepiej to Dziecię, to Dziecię
Świeci gwiazda migotliwie
Narodził się Bóg prawdziwie
Na świecie, na świecie, na świecie
Świeci gwiazda migotliwie
Narodził się Bóg prawdziwie
Na świecie, na świecie, na świecie
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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. 

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.
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Pastuszek bosy
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.
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.
Był pastuszek bosy,
zimne nóżki miał,
ale dobry anioł
piękne 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.
Dziś do Betlejem
trzeba nocą iść,
bo Narodzenia
czas wypełnił…
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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;
I Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

I trzej królowie, i trzej królowie
Od wschodu przybyli;
I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Pana nad panami,
Uwielbić Chrystusa!

Chrystus się rodzi...
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Kolęda dla Piotra
W słodkim Jeruzalem nocka już zapada
Śpiące stada bydła przeżuwają dzień
Zamyślona gwiazda kapelusz zakłada
Niesie nad Betlejem ciepło, światło, dzień
Gdzie taki malutki, najzłociej złociutki
Najczulej wybrany, mały chłopiec śpi
Najcieplej cieplutka, najciemniej ciemniutka
Najdłużej czekana, noc w Betlejem dziś
W słodkim Jeruzalem mijają godziny
W małej stajeneczce sennie kwili czas
Wtulony w kąt nocy tuż obok dzieciny
Czuwa św. Józef, czuwa każdy z nas
Gdzie taki malutki, najzłociej złociutki
Najczulej wybrany, mały chłopiec śpi
Najcieplej cieplutka, najciemniej ciemniutka
Najdłużej czekana, noc w Betlejem dziś
Jezu Miłosierny ofiarujesz siebie
Jak trudno to zrozumieć, czy to nasza wina
Odpowiedz po prostu, czy zawsze tam w niebie
Gdy stary zasypia, budzi się dziecina
Dlaczego malutki, najzłociej złociutki
Najczulej kochany, duży chłopiec śpi
Kto zimnem zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim
Sypnął w oczy śniegiem, pusto vis a vi
Dlaczego mały malutki, najzłociej złociutki
Najczulej kochany, duży chłopiec śpi
Kto zimnem zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim
Sypnął w oczy śniegiem, pusto vis a vi
Dlaczego mały malutki, najzłociej złociutki
Najczulej kochany, duży chłopiec śpi
Kto zimnem zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim
Sypnął w oczy śniegiem, pusto vis a vi
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Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 

Oddawali swe ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości... 
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
Których oni nie słyszeli, jak żywi. 
Chwała na wysokości... 
Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię? 
Chwała na wysokości ... 

Oto mu się wół i osioł kłaniają, 
Trzej królowie podarunki oddają. 
Chwała na wysokości... 

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują 
Chwała na wysokości... 

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym 
Chwała na wysokości... 

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy 
Chwała na wysokości...
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Przekażmy sobie znak pokoju
Ten szczególny dzień się budzi, 
niosąc ciepło w każdą sień, 
to dobroci dzień dla ludzi, 
tylko jeden w całym roku taki dzień. 

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

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. 

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

Niejeden świt powróci zwątpień mgłą, brzemieniem 
spraw i trosk. 
Powróci twarzy mars na powitanie dnia, 
znów milczenie serc regułą będzie nam. 

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. 
Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. 

Niejeden świt powróci zwątpień mgłą, brzemieniem 
spraw i trosk. 
Powróci twarzy mars na powitanie dnia, 
znów milczenie serc regułą będzie nam. 

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. 
Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.
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Franusie: 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 twoje
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje;
Nie mało cierpiał, nie mało,
Żeśmy byli winni sami,

A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób mu za kolebkę dano?
Cóż jest, czem był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami,

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

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.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.
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Chojka
Chojka, chojka, zielyni się trowka, zielyni się trowka.
Siedzom sobie pastuszkowie, jedzon kaszym z gorka.
Siedzom sobie pastuszkowie, jedzon kaszym z gorka.

Przyszedł ku nim janioł i tak im powiedzioł,
że się Jezusek narodził, coby każdy wiedzioł,
że się Jezusek narodził, coby każdy wiedzioł.

Łoni się go zlynkli, na kolana klynkli,
wsieckie łyżki i ważyszki wypadły im z rynki,
wsieckie łyżki i ważyszki wypadły im z rynki. 
Wypadły in z rynki jak sie dowiedzieli
I z darami do Betlejym wsiecy pobierzeli
I z darami do Betlejym wsiecy pobierzeli.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.
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Ciesz się, wesel, Betlejem
Ref.: Ciesz się, wesel Betlejem, bo dziś Jezus narodził się

Dziś się narodził Mesjasz nam
W stajni ubogiej leży na sianeczku
Uradowany cały świat,
Że Bóg zamieszkał w małym Dzieciąteczku
I nocne niebo jasno lśni,
Bo chór aniołów z nieba Dziecię wita
A przy żłóbeczku klęczy wkrąg
Pasterzy nędznych i ubogich świta.

Wołek i osioł poznał Go
Chociaż Go wielcy ludzie nie poznali.
Na garstce siana leży Bóg,
Więc hołd Mu złóżmy dzisiaj wielcy, mali.
I choć na łaskę ludzi zdan,
I choć ubogi, nagi drży z zimna,
To przecież jest nasz Bóg,
On cały świat w swej małej rączce trzyma.

Cieszmy się wszyscy,
Że Bóg dziecięce, ludzkie przybrał ciało,
Przez co uniżył dla nas się,
Dlatego wielki jest przez swoją małość.
Bądź uwielbiony Boże nasz
Za Twe tak niepojęte narodziny,
Nieśmy Mu w hołdzie serca swe,
Niech będą darem dla Bożej Rodziny.
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Do szopy (Skaldowie) 
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!

[2x:]
Do szopy, do szopy, wszyscy,
Kto ogrzać pragnie ręce,
Z darami, z darami, z darami,
By odtajało serce!

Nie do złota i mirry,
Nie do różanych pachnideł,
Ale do szopki w zawieję
Tej nocy Pan do nas przybył.

Nie do wieży z księgami,
Gdzie mędrcy świata najwięksi,
Ale w szopie, w zawieję,
Gdzie pastuszkowie są pierwsi.

[4x:]
Do szopy, do szopy, wszyscy,
Kto ogrzać pragnie ręce,
Z darami, z darami, z darami,
By odtajało serce!
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Gore gwiazda
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku.w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy oblegli, oblegli
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Anioł Pański kuranciki, wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
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Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha zstąpiła, zstąpiła
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
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Północ już była
1. Północ już była, gdy się zjawiła
nad niską doliną jasna łuna,
którą zoczywszy i zobaczywszy, 
krzyknął mocno Wojtek na Szymona:
Szymonie, kochany, znak to nie widziany,
że 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 żebro 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. 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: Pasterze wstawajcie, witajcie Pana, 
pokłon Mu oddajcie, wziąwszy barana; 
skocznie Mu zagrajcie, głosy zaśpiewajcie zgodnymi!
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Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości ...

Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują
Chwała na wysokości...

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości...

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy
Chwała na wysokości...
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Świeć gwiazdeczko
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia
Święta historiia

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
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Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
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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.
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:
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.
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
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.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.
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Pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

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

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki czło-
wiekiem
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki czło-
wiekiem
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Mędrcy Świata, Monarchowie
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.

Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spiski knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem spieszą,
gwiazda zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stoją 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.
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Gdy się Chrystus rodzi
Gdy się Chrystus rodzi, 
i na świat przychodz1. 
Ciemna noc w jasności 
promienistej brodzi 
Aniołowie się radują, 
Pod niebiosy wyśpiewują: 

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegl1. 
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegl1.
Bo się narodził Zbawiciel, 
Wszego świata Odkupiciel, 

Gloria...
„O niebieskie Duchy, 
i posłowie nieba. 
Powiedzcież wyraźniej 
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy, 
Ledwo od strachu żyjemy”. 

Gloria...
„Idźcież do Betlejem, 
gdzie Dziecię zrodzone, 
W pieluszki powite, 
w żłobie położone: 
Oddajcie Mu pokłon boski, 
On osłodzi wasze troski”. 

Gloria...
A gdy pastuszkowie 
wszystko zrozumieli
Zaraz do Betlejem
śpieszno pobiezeli
I zupełnie tak zastali
Jak anieli im zeznali
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