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WITAJCIE NA NASZYM KOLĘDOWANIU!
 

Cieszymy się bardzo, że możemy Wam dzisiaj zaśpiewać 
i opowiedzieć Historię Bożego Narodzenia! 

To wydarzyło się dawno, dawno temu, 
a ludzie tak się cieszą, że na calutkim świecie, 
że  co roku obchodzą uroczyście ten czas… 

W naszych domach pachnie choinką i piernikami, 
a rodzina gromadzi się przy wigilijnym stole, 

składa sobie świąteczne życzenia i wszyscy śpiewają kolędy.
 TO WYJĄTKOWA ŚWIĘTA NOC!

My też chcemy kolędować z Wami: 
z dziećmi, z rodzicami, z całymi rodzinami! 

W naszej książeczce znajdziecie całą historię 
pierwszych chwil po Bożym Narodzeniu

oraz słowa kolęd i pastorałek do  śpiewania. 
Zamieściliśmy je tu specjalnie po to, abyście śpiewali razem z nami. 

Każdą z kolęd będziemy nucić również bez słów,
aby dzieci mogły dobrze zapamiętać melodię. 

Podczas naszego muzycznego opowiadania usłyszycie różne utwory: 
i wesołe, i smutne, do bujania i do podskakiwania. 

Czujcie się swobodnie w wyrażaniu 
bożonarodzeniowej muzycznej radości! 

Jeśli macie instrumenty, grajcie na nich tak, 
jak pasterze grali małemu Jezusowi.

 Tańczcie i śpiewajcie Dzieciątku od serca!
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Miasta i wioski już spały, 
a noc była cicha, spokojna i święta….

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.
 

Wtem, z nieba na ziemię sfrunęły anioły
 i zaczęły śpiewać:

GLORIA!

Gloria! Gloria! In excelsis Deo!
Gloria! Gloria! I
Alleluja! Alleluja!
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Anioły spostrzegły śpiących przy ognisku pasterzy, 
podeszły do nich i w głos zaśpiewały:

WŚRÓD NOCNEJ CISZY
 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!

Czem prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pośpieszajcie,

Przywitać Pana.
 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
Z wszystkiemi znaki danymi sobie. 

Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości: 

 
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, 

Tyle tysięcy lat wyglądany 
Na Ciebie króle, prorocy 

Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił.
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Pasterze obudzili się 
i wielce zadziwieni słuchali aniołów.

 A one powiedziały im, że mały Jezus narodził się 
właśnie w Betlejem i śpiewały: 

Chwała na wysokości Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!

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 czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,

Gloria! Gloria! Gloria! In excelsis Deo!
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Pasterze koniecznie chcieli zobaczyć Dzieciątko 
i wybrali się w drogę do Betlejem. 

A każdy wziął to, co miał najlepszego dla Jezuska: 
fujarkę, żeby Dzieciąteczku umilić czas muzyką, 

kożuszek, aby Dzieciątko nie zmarzło, 
podusię, aby było Mu mięciutko 

i gałgankowego misia - do zabawy. 
Ruszyli w drogę przygrywając

sobie na różnych instrumentach.

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, Dziecineczko 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.
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Gdy Pasterze dotarli do stajenki, 
zobaczyli, że jest ona bardzo biedna. 

Dach był dziurawy, a Dzieciątko nie miało łóżeczka, 
tylko leżało w żłobie, na sianie. 

Było owinięte w pieluszki i płakało.

JEZUS MALUSIEŃKI

Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała mu Matusia sukienki.

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
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Żal się Pasterzom zrobiło biednej Dzieciny 
i chcieli Ją rozweselić. 

Oddali więc Jezusowi swoje podarki 
i z radością zaśpiewali:

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE

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, 
Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi!
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Jezusek bardzo się ucieszył z tego, 
że przyszli do Niego goście, 

którzy tak ładnie grali i śpiewali. 
Jednak wkrótce zmęczył się i Maria,

 Jego mama, zaczęła kołysać Go do snu.
 

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.
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Gdy Dziecię zasnęło, 
pastuszkowie cicho wyszli ze stajenki, 

a potem poszli w świat ogłosić
wszystkim ludziom, że Pan Jezus się narodził:

 
Z NARODZENIA PANA

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

Radość ludzi wszędzie słynie, Anioł budzi przy dolinie
Pasterzów, 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!
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A w stajence, w miłości i pokoju, pozostała Święta Rodzina.
Anioły śpiewały Dzieciąteczku, 

a zwierzęta ogrzewały Je swoim ciepłem. 
Był tam też Świerszczyk, który grał dla

Jezuska kołysanki…

ZAGRAJ DZIECKU KOŁYSANKĘ

Za kominem świerszczyk spał, 
całą zimę przespać chciał, 

obudziła go nowina: urodziła się Dziecina, 
kto jej będzie grał? 

Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę 
Kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 

Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
Kołysankę – usypiankę graj do snu. 

Koło żłobka świerszczyk stał,
na zielonych skrzypcach grał,

aż do Dziecka sen przywołał, sen pachnący jak te zioła
Dziecku w żłobku dał.

Zagrał Dziecku najpiękniejszą kołysankę
Kołysankę o zielonym, ciepłym dniu,

Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem,
Kołysankę – usypiankę grał do snu.
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WESOŁYCH ŚWIĄT! 
A W ŚWIĘTA NIECH SIĘ SNUJE KOLĘDA!

I GAŁĄZKI ŚWIERKOWE NIECH WAM PACHNĄ 
NA ZDROWIE! 

DO SZOPY, HEJ PASTERZE

Do szopy, hej pasterze
Do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
By zbawić ludzki ród.

Śpiewajcie Aniołowie,
Pasterze grajcie Mu,

Kłaniajcie się Królowie,
Nie zbudźcie Go ze snu!

Do szopy, hej pasterze, 
Do szopy wszyscy wraz!
Syn Boży w żłobie leży, 

Więc spieszcie, póki czas!
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