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Drodzy!

Urządźcie  rodzinne  kolędowanie.  W  jak  najszerszym  gronie.
Rozetnijcie tę kartkę i macie dwa śpiewniki. Jeśli trzeba więcej to
zróbcie ksero albo wydrukujcie z pliku PDF: https://goo.gl/SUKPkg 

Pozdrawiam Was.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, * Grają skocznie Dzieciąteczku
na lirze.

Ref:  Chwała  na  wysokości,  chwała  na  wysokości,  a  pokój  na
ziemi!/x2

2.  Oddawali  swe  ukłony  w  pokorze  *  Tobie  z  serca  ochotnego,
o Boże!

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, * Których oni nie słyszeli jak
żywi.

4.  Dziwili  się  napowietrznej  muzyce  *  I  myśleli:  Co  to  będzie  za
Dziecię?

5.  Oto  Mu  się  wół  i  osioł  kłaniają,  *  Trzej  Królowie  podarunki
oddają.

2. Gdy się Chrystus rodzi

1.  Gdy  się  Chrystus  rodzi  i  na  świat  przychodzi,  *  Ciemna  noc
w jasnosci  promienistej  brodzi;  *  /Aniołowie  sie  raduja,  *  pod
niebiosy wyspiewuja: * Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!/ x2

2. Mówią do paterzy, którzy trzód swych strzegli, * Aby do Betlejem
czym predzej pobiegli, /Bo się narodził Zbawiciel, * Wszego swiata
Odkupiciel, * Głoria, gloria, gloria in excelsis Deo!/ x2

3. W żłobie leży

1.  W  żłobie  leży,  któż  pobieży  *  Kolędować  Małemu,  *  Jezusowi
Chrystusowi,  *  Dziś  nam  narodzonemu?  *  /Pastuszkowie,
przybywajcie,  *  Jemu  wdzięcznie  przygrywajcie,  *  Jako  Panu
naszemu./x2

2. My zaś sami z piosneczkami * Za wami pośpieszymy, * A tak Tego
Maleńkiego * Niech wszyscy zobaczymy. * /Jak ubogo narodzony, *
Płacze w stajni położony, * Więc Go dziś ucieszymy./x2
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3. Naprzód tedy niechaj wszędy * Zabrzmi świat w wesołości, * że
posłany  nam  jest  dany  *  Emanuel  w  niskości.  *  /Jego  tedy
przywitajmy,  *  Z  aniołami  zaśpiewajmy:  *  "Chwała  na
wysokości"./x2

4. Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, * że Panna
czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, Króle witają,
* Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają./x2

2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje * I Józef święty,
i Józef święty Ono pielęgnuje. *

3.  Choć  w  stajeneczce,  choć  w  stajeneczce  Panna  Syna  rodzi,  *
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi.

5. Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi; * Wstańcie pasterze, Bóg
się  wam  rodzi.  *  /Czym  prędzej  się  wybierajcie,  *  Do  Betlejem
pośpieszajcie * Przywitać Pana./x2

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie * Z wszystkimi znaki, danymi
sobie. * /Jako Bogu cześć Mu dali, * A witając zawołali * Z wielkiej
radości:/x2

3. "Ach witaj, Zbawco z dawna żądany, * Tyle tysięcy lat wyglądany!
*  /Na  Ciebie  króle,  prorocy  *  Czekali,  a  Tyś  tej  nocy  *  Nam się
objawił"./x2

4.  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./x2

6. Pójdźmy wszyscy do stajenki

1.  Pójdźmy  wszyscy  do  stajenki,  *  Do  Jezusa  i  Panienki!  *
/Powitajmy Maleńkiego, I Maryję, Matkę Jego./ x2

2. Witaj, Jezu ukochany, * Od Patriarchów czekany, * /Od Proroków
ogłoszony, * Od narodów upragniony./ x2

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie, * Wyznajemy Boga w Tobie. * /Coś
się narodził tej nocy, * Byś nas wyrwał z czarta mocy./ x2


