
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

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, 
nas oswobodzi,

Anieli grają,
króle witają,

pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,



cuda, cuda ogłaszają.

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna 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.

Mizerna Cicha
Mizerna, cicha, stajenka licha, 

Pełna niebieskiej chwały. 
Oto leżący, przed nami śpiący 

W promieniach Jezus mały. 

Nad nim anieli w locie stanęli 
I pochyleni klęczą 

Z włosy złotymi, z skrzydła białymi, 
Pod malowaną tęczą. 

I oto mnodzy, ludzie ubodzy 
Radzi oglądać Pana, 

Pełni natchnienia, pełni zdziwienia 
Upadli na kolana.

Wielkie zdziwienie:wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźiony;

Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony!

Z narodzenia Pana



Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły!

Radość ludzi wszędy słynie,
Anioł budzi przy dolinie

Pasterzy, co paśli pod borem woły!

Wypada wśród nocy ogień z obłoku!
Dumają pasterze przy tym widoku.

Każdy pyta, co się dzieje,
Czy nie świta, czy nie dnieje,

Skąd ta łuna bije, tak miła oku?

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.

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!

Anioł pasterzom
Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście.

Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego,

Bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znależli dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej,
Uniżył się Wysoki,



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
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, 
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. 
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. 

4. Dziecina się kwili, Matuleńka lili 
w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli
w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

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...

Pastuszkowie Bracia Mili
1.Pastuszkowie bracie mili 

gdzieście po ten czas chodzili 
...Poszilśmy hen ku dolinie tam gdzie rwący potok płynie, paść 

owieczki. /x2

2.Anioł do was woła z nieba do Betlejem iść wam trzeba. 
... Ledwośmy pozasypiali jak tu una w oczy pali, co się dzieje? /x2

3.Wśród stajenki Bóg się rodzi`co świat z grzechów oswobodzi.
...Więc zaprować nas do niego zagramy mu krzesanego na osłode. /x2

4.A co żeście mu przynieśli kiedyście do szopy weszli.
...Dwa króliczki i wróbelka co rozkosznie bedzie ćwierkał mu nad 

żłobkiem./x2

5.Pójdźmy wszyscy w imię Pańskie otworzą nam wrota rajskie
...Przez Narodzenie Jezusa będzie wielbić nasza dusza, królowała

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.



Lulajże, pielkniuchny nasz Aniołeczku,
Lulajże,wdzięczniuchny świata kwiateczku.

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

Lulajże, różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

Lulajże, prześliczna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

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


