Pastorałki Boże Narodzenie
Cicho cicho Pastuszkowie
1. Cicho, cicho pastuszkowie Bo dziecina święta śpi
Cicho, cicho bo dziecina Świat szczęśliwych ludzi śni
Utrudzona matuś jego Nad syneczka czuwa snem
Obok Marii Józef Święty Utrudzony długim dniem
Cicho, cicho pastuszkowie Na paluszkach wejdźcie tu
Na skrzypeczkach, na fujarce Cicho grajcie mu do snu.
Ref:
Długa droga przed Jezuskiem Niech się wyśpi choć w tę noc
Już tu idą trzej królowie Już tu idzie złego moc
Nad stajenką gwiazda świeci Do stajenki wchodzi chłód
A w stajence aniołowie A w stajence stał się cud
2. Cicho, cicho pastuszkowie Niech dziecina święta śpi
Musi nabrać sił na drogę Musi nabrać dużo sił
To nie spada gwiazdka z nieba Tylko Marii gorzka łza
Cicho grajcie Jezuskowi Niech spokojną noc tę ma
Cicho, cicho pastuszkowie Bo dziecina święta śpi
Cicho, cicho bo dziecina Świat szczęśliwych ludzi śni
Ref:
Długa droga przed Jezuskiem Niech się wyśpi choć w tę noc
Już tu idą trzej królowie Już tu idzie złego moc
Nad stajenką gwiazda świeci Do stajenki wchodzi chłód
A w stajence aniołowie A w stajence stał się cud
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Znak Pokoju

1 Ten szczególny dzień się budzi,
niosąc ciepło w każdą sień.
To dobroci dzień dla ludzi,
tylko jeden w całym roku taki dzień.
2. Zmierzchem błyśnie nam promienna,
kasząc w sercach naszych żal
I nadejdzie noc pojednań
tylko jedna w całym roku taka noc.
ref: Choć tyle żalu w Nas i gniew uśpiony trwa
Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.
3. Potem przyjdą dni powszednie,
Zbraknie nagle ciepłych słów.
Najjaśniejsza gwiazda zblednie,
I niepokój jak co roku wróci znów.
4. Niejeden świt powróci zwątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk.
Powróci twarzy mars, na powitanie dnia.
Znów milczenie serc regułą będzie nam.
ref: Choć tyle żalu w Nas i gniew uśpiony trwa
Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.
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Uciekali

1.Tej nocy Anioł przyszedł do Józefa: "Zbudźcie dzieciątko co tak słodko śpi
Judea dziś to niebezpieczna strefa I policzone małych chłopców dni."
Namiestnik Herod ciągle drży w obawie Że chociaż władzę dzierży jego dłoń
I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie To w rączkach dziecka może kryć się broń.
REF:
Uciekali uciekali uciekali
Na osiołku przez pustyni żar
Jak najdalej jak najdalej jak najdalej
Ukryć Dziecię bezcenny ich skarb.
2.Ciężko ojczyznę wspominać w pustyni Mieliśmy jakoś zapewniony byt
Choć czasem patrol mijał drzwi świątyni Zawsze się modlić mógł pobożny Żyd.
Lecz może trzeba szlakiem iść wygnania Tak jak przodkowie nasi kiedyś szli
Może nie tu jest Ziemia Obiecana Może gdzie indziej będzie rósł nasz Syn.
Uciekali uciekali uciekali ...
3.Jeszcze nie wiemy co nam przeznaczone I choć przeczucia czasem dręczą złe
Ojciec Niebieski weźmie nas w obronę I znowu Anioł zjawi się we śnie.
Piasek przysypał ślady do Betlejem Zabłądzić łatwo trudny każdy krok
Tak mało mamy tylko tę nadzieję Która rozjaśnia nam codzienny mrok.
Uciekali uciekali uciekali ...
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Cicha noc
1. Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom wszem
A u żłobka Matka Święta Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem Nad dzieciątka snem
2. Cicha noc, święta noc, Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud Gdzie się spełnił cud
3. Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win Odkupienie win

Maleńka Miłość
1. Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmial dzwon ,juz człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
Ref: Maleńka miłośc w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.
2. Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas już dziecię się zbudziło
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
Ref: Maleńka miłośc w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.
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Jakaś światłość nad Betlejem

1.Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi,
W środku nocy przerażony świat się budzi.
Dzisiaj właśnie dla nas Chrystus się narodził.
Do nas przyszedł bo ukochał wszystkich ludzi.
Ref.:
Teraz śpij, Dziecino mała.
Teraz śpij, Dziecino miła.
Ziemia bogactw Ci nie dała,
Bo bez ciebie biedną była.
2. Już pasterze, prości ludzie, idą z dala
Oddać pokłon Tobie, Panu nad panami.
Myślą sobie: "Jakaż łaska nas spotkała,
że Pan przyszedł, że chce mieszkać razem z nami."
Ref.:
Teraz śpij, Dziecino mała.
Teraz śpij, Dziecino miła.
Ziemia bogactw Ci nie dała,
Bo bez ciebie biedną była.
3. A ze wschodu przyszli pieszo Trzej Królowie.
Każdy myślał: Coś wielkiego dziś zobaczę".
I zdziwili się ci wielcy monarchowie,
że ich Pan jest malusieńki i że płacze.
Ref.:
Nie płacz już, Dziecino mała,
Nie płacz już, Dziecino miła.
Ziemia tym Cię zasmuciła,
że tak mocno w grzechu tkwiła.
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Tryumfy
1) Tryumfy Króla niebieskiego Zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów, Dobytku swego stróżów
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.
2) Chwała bądź Bogu w wysokości, A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel, Dusz ludzkich Odkupiciel
Na ziemi, na ziemi na ziemi.
3) Zrodziła Maryja Dziewica Wiecznego Boga bez rodzica,
By nas z piekła wybawił A w niebieskich postawił
Pałacach, pałacach, pałacach.
4) Pasterze w podziwieniu stają Tryumfu przyczynę badają,
Co się nowego dziś dzieje, Że tak światłość jaśnieje
Nie wiedząc, nie wiedząc, nie wiedząc.
5) Że to Bóg, gdy się dowiedzieli, Swej trzody w polu odbieżeli.
Spieszą wnet na powitanie Do betlejemskiej stajni
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.

Mizerna cicha
1. Mizerna, cicha, stajenka licha, Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący W promieniach Jezus mały.
2. Nad nim anieli w locie stanęli I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi Pod malowaną tęczą.
3. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie, Cały świat orzeźwiony:
Mądrość mądrości, Światłość światłości, Bóg-człowiek tu wcielony.
4. I oto mnodzy ludzie ubodzy, Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia Upadli na kolana.
5. Długo wzdychali, długo czekali, Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte, Słowo się Ciałem stało.
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Świeć Gwiazdeczko
1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
3. Czekaja tam, Józef i Maryja Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
4. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref:

W dzień Bożego Narodzenia
1. W Dzień Bożego Narodzenia radość wszelkiego stworzenia:
ptaszki w górę podlatują,Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.
2. Słowik zaczyna dyszkantem, szczygieł mu wtóruje altem;
szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.
3. A mazurek ze swym synem świergąc siedzą za kominem;
ach cierp, cierp, cierp miły Panie, póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.
4. Gdy ptactwo Boga uczciło, co żywo się rozproszyło;
ludziom dobry przykład dali, ażeby Go uwielbiali, uwielbiali.
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Gdy śliczna Panna
1. 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
2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu
3. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku
4. Cicho wietrzyku, cicho południowy cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku

Święta Święta
1. Za kilka dni, gdy spadnie śnieg Zapłonie pierwsza gwiazdka
Spotkamy się by spędzić czas W rodzinnych ciepłych gniazdkach
Usiądziemy przy stole, pod choinką iglastom
Wszystkie świeczki zapłoną Będzie ciepło i jasno
Wszystkie świeczki zapłoną Będzie ciepło i jasno
ref. Święta, święta, święta, święta Czas kolędowania
Święta, święta, święta, święta Narodziny Pana /2
2. Przez jakiś czas, zostanie w nasŚwiąteczny zapach ciasta
By tak jak ptak, gdy minie rok W rodzime wrócić gniazda
Gdy zaświeci choinka, odnowimy wspomnienia
Łamiąc kruchy opłatek Wypowiemy życzenia
Łamiąc kruchy opłatek Wypowiemy życzenia
ref. Święta, święta, święta, święta Czas kolędowania
Święta, święta, święta, święta Narodziny Pana /2
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Kolęda płynie z wysokości

1. Osioł pewny siebie, wół zarozumiały
Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi Nie wstydzi, że jest taki mały.
Herod postraszył, stajnia uboga
Ludzkie kłopoty, ludzkie kłopoty kłopoty małego Boga...
REF: Kolęda płynie z wysokości, Kolęda płynie z wysokości
Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego, x2
I uczy miłości...
2. Nawet trzech mędrców na nic się przyda
Bo Bóg tak mały, Bo Bóg tak mały
Tak mały, że go nie widać
REF: Kolęda płynie z wysokości, Kolęda płynie z wysokości
Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego, x2
I uczy miłości...
3. Daj nam Boże wiarę wiarę zawsze żywą
zdrowie na święta zdrowie wciąż na święta
dla bliskich cierpliwość
REF: Kolęda płynie z wysokości, Kolęda płynie z wysokości
Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego, x2
I uczy miłości…
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Za kominem świerszczyk spał

I. Za kominem świerszczyk spał
Całą zimę przespać chciał
Obudziła go nowina
Urodziła się Dziecina
Kto Jej będzie grał?

Ref.: Zagraj Dziecku
Najpiękniejszą kołysankę
Kołysankę o zielonym,
Ciepłym dniu.
Z nut pachnących macierzanką
I rumiankiem
Kołysankę, usypiankę
Graj do snu

II. Koło żłóbka świerszczyk stał
Na zielonych skrzypkach grał
Aż do dziecka sen przywołał
Sen pachnący jak te zioła
Dziecku w żłóbku dał.

Ref.: Zagraj dziecku...
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Mario czy Ty wiesz
Mario czy Ty wiesz,
Kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec?
Mario czy ty wiesz,
Że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć?
Czy ty wiesz,
Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr?
Że dałaś życie temu, kto tobie życie dał?
Mario czy ty wiesz,
Że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu?
Mario czy już wiesz
Że twój synek ma wybawić nas od złego?
Czy ty wiesz, ze twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna?
Że patrząc w jego oczy - najświętszą widzisz twarz?
Ślepemu wzrok,
Głuchemu dźwięk,
Zmarłemu życia dar.
Chromemu krok,
Niememu pieśń,
Przynosi Chrystus Pan.
Mario czy ty wiesz
Kim naprawdę jest maleńki twój bohater?
Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie światem?
Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć?
Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma "Jam jest"!
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Jest taki dzień

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski
Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze
Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie

12

Skrzypi wóz

1. Skrzypi wóz, wielki mróz
wielki mróz na ziemi. 2x
Trzej królowie jadą
złoto, mirrę kładą.
Hej, kolęda, kolęda. 2x
2. A komu takiemu
Dzieciątku małemu. 2x
Cóż to za Dzieciątko,
musi być paniątko.
Hej, kolęda, kolęda. 2x
3. To Jezus maluśki,
to Dzieciątko krasne. 2x
Cichutkie, malutkie
jak słoneczko jasne.
Hej, kolęda, kolęda. 2x
4. Pasterze na lirze,
na skrzypeczkach grali. 2x
beztroscy do szopy
prędko podążali.
Hej, kolęda, kolęda. 2x
5. Pójdę ja do Niego
poproszę od Niego. 2x
,,Daj nam Boże Dziecię
pokój na tym świecie''
Hej, kolęda, kolęda.
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