
 

PrzybiePrzybiePrzybiePrzybieżeli do Betlejemeli do Betlejemeli do Betlejemeli 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... 

 
LulajLulajLulajLulajże Jezuniue Jezuniue Jezuniue Jezuniu, moja Perełko, 

Lulaj ulubione me Pieścidełko. 

Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj 

A ty go matulu w płaczu utulaj 

Zamknijże znużone płaczem powieczki, 

Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 

Lulajże, Jezuniu... 

 

Bóg siBóg siBóg siBóg się    rodzirodzirodzirodzi, moc truchleje 

Pan niebiosów obnażony 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje 

Ma granice - Nieskończony 

Wzgardzony - okryty chwałą 

Śmiertelny król nad wiekami 

A Słowo Ciałem się stało 

I mieszkało między nami 
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WWWWśrrrróóóód nocnej ciszyd nocnej ciszyd nocnej ciszyd nocnej ciszy głos się rozchodzi:  

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!  

Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie  

Przywitać Pana.  

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  

Z wszystkimi znaki danymi sobie.  

Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali  

Z wielkiej radości. 

 

PójdPójdPójdPójdźmy wszyscy do stajenkimy wszyscy do stajenkimy wszyscy do stajenkimy 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 BetlejemDzisiaj w BetlejemDzisiaj w BetlejemDzisiaj 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 

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje 

I Józef święty i Józef święty On ją pielęgnuje 

Chrystus się rodzi… 
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