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śpiewnik

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.

Pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję Matkę Jego!
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję Matkę Jego!
Biegnijcie czem prędzej,
Bo tam Bóg w Betlejem!
Biegnijcie czem prędzej,
Bo tam Bóg w Betlejem!
Witaj, Jezu ukochany,
Od Patriarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.
Biegnijcie czem prędzej...
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.
Biegnijcie czem prędzej...

Cicha noc

Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem, nad
Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud, gdzie się
spełnił cud.
Cicha noc, święta noc!
Narodzony Boży Syn!
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win, odkupienie win.

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 ...

EJ, MALUĆKI

Ej, malućki, malućki, malućki
Jako rénkawicka,
Abo li téz jakoby, jakoby
Kawàłecek smycka.
Śpiéwàjcié i gràjcié Mu,
Dzieciontku Małemu!
Śpiéwàjcié...
Cy nie lepiéj by Tobie, by Tobie
siedziéć było w niebié?
Tam Twój Tatuś kochany, kochany
nie wyganiàł Tobié.
Śpiéwàjcié i gràjcié Mu...
Tam - eś w niebié popijàł, popijàł
Słodkié małmazyjé,
Tu sié Twoja gémbusia, gémbusia
gorkik łez napijé.
Śpiéwàjcié i grojcié Mu...

Gdy się Chrystus rodzi

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!
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czem prędzej pobiegli,
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 ze strachu żyjemy,
Gloria...

Gdy śliczna Panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko,
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko.
Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wszelkiej sercu memu.
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu,
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu.

Mędrcy świata

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.

Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.
Jezus, maleńki Jezus...

Jezus, maleńki Jezus
Na sianeczku, w małym żłóbeczku,
Aniołowie, gołębie
fruwają, gruchają,
chuchają, dmuchają
osiołek i wół.

Bóg się narodził w tej lichej budzie,
śpi razem z bydlętami,
A do to tej szopy zeszli się ludzie wszyscy idą z darami.
Tu trzej królowie niosą w ofierze
mirrę, kadzidło, złoto.
A wy co dacie, dobrzy pasterze?
- Serca damy z ochotą!

Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje,
Wieść to straszna, wieść to smutna,

Jezus, maleńki Jezus...

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 który dziecię owinąwszy, siankiem go okryła.
w który dziecię owinąwszy, siankiem go okryła.
nie ma kolebeczki ani poduszeczki,
we żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
we żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki.
Płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki.

