1.A WCORA Z WIECORA
A wcora z wiecora2x
Z niebieskiego dwora 2x
Przysła nam nowina 2x
Panna rodzi syna 2x
Boga prawdziwego 2x
Nieogarnionego 2x
Za wyrokiym Boskiym 2x
W Betlejym Zydowskiym 2x
Witoj królu nowy 2x ,
Synu Dawidowy2x
Ty nos mos wybawić 2x
I w niebie postawić 2x

3. DEJCIE ZE NOM DEJCIE
Dejcie ze nom dejcie
co nom mocie dać
Bo nom tyz tu zimno
pod okienkiem stać
Momy krótkie kozusiynta
Zimno nom tu w palusiynta
Hej gaździnko hej!
Kolynde nom dej
My tu z wozym nie jadymy
Co nom docie to weznymy
Hej gaździnko hej!
Kolynde nom dej

2. BÓG SIĘ RODZI
Bóg się rodzi, 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.

4. DLACZEGO DZISIAJ
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje,
I jako słońce niebo jaśnieje?
Chrystus, Chrystus
nam się narodził,
Aby nas od piekła oswobodził.

Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje:
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Dlaczego dzisiaj Boży Aniele,
Ogłaszasz ludziom
wielkie wesele?
Chrystus...
Dlaczego gwiazda
nad podziw świeci,
I przed Królami tak szybko leci?
Chrystus...
Czemuż pasterze do szopy spieszą?
I podarunki ze sobą niosą?
Chrystus...
5. 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 grajcież mu,
Kłaniajcie się, królowie,
Nie zbudźcie go ze snu.

Padnijmy na kolana,
To Dziecię – to nasz Bóg,
Witajmy swego Pana,
Miłości złóżmy dług.
Śpiewajcie aniołowie...
Ten Bóg przedwiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci,
Patrz w szopie tej zbutwiałej, jak
słodko on tu śpi.
Śpiewajcie aniołowie...
6. DZIECIĄTKO
Dzieciątko się narodziło
wszystek świat uweseliło
Wesoła nowina
powiła nam Syna Maryja!
Wzieło na się człowieczeństwo
co pokryło Jego Bóstwo
Wesoła...
Trzej królowie przyjechali
dary mu trojakie dali
Wesoła...
Przyniesli mu dary oto
mire, kadzidło i złoto
Wesoła...
Na to Boże Narodzenie
Wesel się wszystko stworzenie
Wesoła…

Chrystus się....
Choć w stajeneczce
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce ludzi
oswobodzi.
Chrystus się...
Bądź pozdrowiony
Boże nieskończony,
Chwalimy Ciebie Jezu
niezmierzony
Chrystus się...
8. GDY ŚLICZNA PANNA
Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem
tak Jemu śpiewała:
Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
Lili lili laj, śliczne Paniąteczko
Wszystko stworzenie,
Śpiewaj Panu swemu, pomóż
radości wielkiej sercu memu
Lili lili laj, wielki królewicu,
Lili lili laj, niebieski dziedzicu.
Sypcie się z nieba śliczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu niebiescy
duchowie
Lili lili laj, mój wonny kwiateczku
Lili lili laj, w ubogim żłóbeczku

7. DZISIAJ W BETLEJEM
Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina
Że Panna czysta porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają
Pasterze śpiewają, bydlęta
klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

9.GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI
Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi
Ciemna noc w jasnościach
promienistych brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
I Józef Święty Ono pielęgnuje,

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!
Nareszcie gdy pokłon
Panu już oddali,
Z wielką wesołością
do swych trzód wracali,
Że się stali być godnemi
Boga widzieć na tej ziemi.
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo.
10. HEJ NAM HEJ
Hej nam, hej! Hej nam, hej!
Pastuszęta niebożęta,
Z fujarkami, z piszczałkami.
Hej nam, hej! Hej nam, hej!
Trzody swoje opuszczają
Do Betlejem pospieszają.
Hej nam, hej! Hej nam, hej!
Hej nam, hej! Hej nam, hej!
Zaczynają grać wesoło
Pląsając po szopie w koło
Hej nam hej! Hej nam hej!
11. HOLA HOLA!!
Hola, hola, pasterze z pola!
Idźcie Pana witajcie,
A co macie, to dajcie,
Wołają aniołowie:
Pójdźcie mili bratkowie.
Gloria, gloria, gloria!
Niech żyje Pan Jezus dziecina!
Hola, hola, pasterze z pola!
Pójdźcie przywitać Pana!
Padajcie na kolana,
Oddajcie mu swe dary,
Z serc uprzejmych ofiary.

Gloria, gloria, gloria!
Niech żyje Pan Jezus dziecina!
Hola, hola, pasterze z pola!
Anieli Mu śpiewają,
Że Pan wielki znać dają,
Wszyscy Pana witajcie,
A co macie, to dajcie!
Gloria, gloria, gloria!
Niech żyje Pan Jezus Dziecina!
Hola, hola, pasterze z pola!
Pójdźmy, pójdźmy z weselem
Do tego, do Betlejem,
Niech się ucieszy dusza,
Dla małego Jezusa.
Gloria, gloria, gloria!
Niech żyje Pan Jezus dziecina!
12. JAM JEST DUDKA
Jam jest dudka Jezusa mojego,
Będę Mu grał z serca uprzejmego.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.

13. LELIJA
Gdy nam zakwitła piękna lelija
Syna powiła panna Maryja
(Gdy zakwitła Lelija,
powiła Maryja)
I to nasze pocieszenie
2x
Według świata odkupienie
Panna powiła
Witaj kwiatuszku wdzięcznej leliji
Boże Narodzenie z Panny Maryi
(Witaj kwiecie leliji,
narodzony z Maryi)
Coś nam nasze pocieszenie
Według świata odkupienie
Panna powiła 2x
14. LULAJŻE JEZUNIU
Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
A ty Go Matulu, w płaczu utulaj.

Zamknijże znużone
Zagram Panu w kozłowe dudeczki
płaczem powieczki
Dla Jezusa i dla Panieneczki.
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.
Lulajże piękniuchny
Na piszczałce i na multaneczkach,
nasz Aniołeczku
Na bandurze,
Lulajże, wdzięczniuchny
ba, i na skrzypeczkach.
świata Kwiateczku.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.
Lulajże Różyczko najozdobniejsza,
Tak będę mu grał, aże kto usłyszy,
Lulajże, Lilijko najprzymilejsza.
Musi tańczyć, aże się udyszy.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj. Lulajże, przyjemna
oczom Gwiazdeczko,
Póki tylko w ciele moim siły,
Lulaj, najśliczniejsze świata
Pótyć będę grać, mój Jezu miły.
Słoneczko.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.
Cyt, cyt, cyt, wszyscy się spać
zabierajcie,
Mojego Dzieciątka nie
przebudzajcie.

15. MĘDRCY ŚWIATA
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie spiesznie dążycie?
Powiedzcie 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.
Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje;
Wieść okropna, wieść to smutna:
Herod spisek knuje
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem spieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.
Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary,
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?
16.OJ MALUŚKI, MALUŚKI
Oj, maluśki, maluśki,
maluśki jako rękawicka
Albo – li tez jakoby,
jakoby kawałecek smycka.
Cy nie lepiej Tobie by,
Tobie by, siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany,
kochany nie wyganiał Ciebie
Tam wciornaska wygoda,
wygoda a tu bieda wsędzie,
Ta Ci teraz dokuca,
dokuca, ta i potem będzie.
Tam Ci zawsze słuzyły,

słuzyły prześliczne janioły
A tu lezys sam jeden,
sam jeden jako palec goły.

Witaj, Jezu nam zjawiony,
Witaj, dwakroć narodzony;
Raz z Ojca przed wieków
wiekiem,
A teraz z Matki człowiekiem.

Hej, co się więc takiego,
Takiego Tobie Panie stało,
Zeć się na ten kiepski świat,
Któż to słyszał takie dziwy?
kiepski świat przychodzić zechciało. Tyś człowiek i Bóg prawdziwy;
Ty łączysz w Boskiej Osobie
17. POWIEDZCIEŻ NAM
Dwie natury różne sobie.
BRACIA
Powiedzcież nam bracia mili
19. PÓŁNOC JUŻ BYŁA
Kędy żeście to chodzili?
Północ już była, gdy się zjawiła
Chodziliśmy do Betejem,
nad bliską doliną jasna łuna,
Jaki taki swoim strojem
którą zoczywszy i zobaczywszy,
Szukać Jezusa małego.
krzyknął mocno Wojtek
na Szymona:
Powiedzcież nam bracia mili
Szymonie kochany,
Co żeście tam robili?
znak to niewidziany, że całe niebo
Cześć i chwałę oddawali
czerwone!
I wesoło zaśpiewali
Na braci zawołaj, niechaj wstawają,
Dzieciąteczku maleńkiemu
Kuba i Mikołaj niech wypędzają
barany i capy, koźlęta i skopy
I my byśmy tam bieżeli
zamknione.
Gdybyśmy drogę wiedzieli
Idźcież tędy i owędy
Leżąc w stodole, patrząc na pole,
A znajdziecie czego chcecie
ujrzał Bartosz stary Anioły,
Jezusa malusieńiego
które wdzięcznymi głosami swymi
okrzyknęły ziemskie padoły:
Na niebie niech chwała
18. PÓJDŹMY WSZYSCY
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Bogu będzie trwała,
Do Jezusa i Panienki
a ludziom pokój na ziemi!
Pasterze wstawajcie, witajcie Pana,
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.
pokłon mu oddajcie,
wziąwszy barana;
Witaj Jezu ukochany,
skocznie mu zagrajcie,
Od patriarchów czekany,
głosy zaśpiewajcie zgodnemi.
Od proroków ogłoszony
Więc ich tamuje i perswaduje
Od narodów upragniony
Bartos jako stary w te słowa:
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie
Czego krzyczycie, gwałty czynicie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Nie gore, lecz to jest rzecz nowa.
Bóg się na świat rodzi,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.
witać go się godzi,
Pójdźmyż do niego z darami;

Weź Kuba jędyka, ty Wojtku cielę,
Ja mu poduszeczkę z puchu uścielę;
Grześko zagra w dudki,
by skakał malutki, wraz z nami.
Stojąc pod ścianą, powyjmowano,
Co z sobą przynieśli dla Pana;
Dał Wojtek cielę, Stach jaj kobielę,
Mikołaj i Szymon barana.
Grześko obwarzanki,Kuba dzban
śmietanki, przytem jaj świeżych
dwie kopy.
Klęknąwszy, z darami serca oddali,
Stanąwszy parami na dudkach grali,
Potem się skłonili,
do domu wrócili, wesoło
20. PRZYBIEŻELI
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...
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli jak żywi
Chwała...
Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli: co to będzie za Dziecię?
Chwała
Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają
Chwała
My go także Bogiem, Zbawcą
już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy,
Chwała...

21. RÓŻNE MUZYK CHÓRY
Różne muzyk chóry, alty i tenory
Śpiewajcie i grajcie
Bóg się nutą staje
W ziemskie wchodząc kraje
Śpiewajcie

zabrzmi świat w wesołości,
że posłany nam jest dany
Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
z Aniołami zaśpiewajmy:
"Chwała na wysokości " 2x

Lutnie wdzięcznobrzmiące
I trąby krzyczące
Śpiewajcie i grajcie
Wdzięczne grajcie trele
Bogu w ludzkim ciele
Śpiewajcie

23. W TEJ KOLĘDZIE
W tej kolędzie kto tam będzie,
każdy się ucieszy
A kto co ma podarować,
niech się prędko spieszy
Dać dary z tej miary
dla Pana małego
By nabyć po śmierci
zbawienia wiecznego.

Wijole z skrzypcami,
tuby z puzonami
Śpiewajcie i grajcie
Z aniołami nieba,
Śpiewać dziś potrzeba
Śpiewajcie
I inne muzyki, wesołe okrzyki
Śpiewajcie i grajcie
Wdzięczną melodyją,
Jezusa z Maryją
Wsławiajcie, wsławiajcie
22. W ŻŁOBIE LEŻY
W żłobie leży, któż pobieży
kolędować Małemu;
Jezusowi Chrystusowi,
dziś nam narodzonemu.
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu. 2x
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. 2x
Naprzód tedy, niechaj wszędy

Kuba stary przyniósł dary:
masło na talerzu
Sobek parę gołąbeczków,
takich jeszcze w pierzu;
Wziął Tomek gomułek
i jajeczko gęsie,
A Bartek nie miał co dać,
stare pludry trzęsie.
Walek sprawiał tłuste raki,
nierychle z wieczora,
Nałożywszy dwie kobiele,
biegł z nimi przez pola.
Tam go strach napotkał,
Walka nieboraka, stojało
dwóch wilków niedaleko krzaka.
Jak zobaczył one gady,
podskoczył wysoko,
I z tego wielkiego strachu
wybił sobie oko.
Uciekał przez krzaki,
podarł se chodaki,
A wilcy mu targali z kobieliny raki.
Przeto wszyscy oddawajmy
temu Panu dary.
Pan to dobry, wszystkim szczodry,

przyjmie nas do chwały.
Niech będzie, niech będzie
Jezus pochwalony,
Który jest, który jest
w żłobie położony.
24. WŚRÓD NOCNEJ CISZY
Wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze,
Bóg się wam rodzi
Czem 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
Ach witaj Zbawco,
z dawna żądany
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a tyś tej nocy
Nam się objawił.
25. ZA KOLĘDĘ
Za kolędę dziękujemy
zdrowia szczęścia wam życzymy
abyście nam długo żyli
i szczęśliwi i weseli
na ten Nowy Rok
Za kolędę dziękujemy
zdrowia szczęścia wam życzymy
bądźcie państwo szczęśliwymi
oraz błogosławionymi
na ten Nowy Rok
Za kolędę dziękujemy
Wiwat, wiwat już idziemy
Śpiewaliście razem z nami
Małymi Gorzowiakami

Na ten Nowy Rok
26. Z DALEKIEGO WSCHODU
Z dalekiego Wschodu
jadą królowie,
Mądrzy Arabowie i
Murzynowie.
Od Tarsowej hen krainy
Jadą do Bożej Dzieciny,
Co na świat przybyła,
By go zbawiła.
Gwiazda ich do szopy zaprowadziła
I dalekiej drogi trud osłodziła,
Bo na skarbie się poznali,
Winny pokłon mu oddali
I złożyli dary, co z sobą wzięli.
Ofiary królewskie przyjęło Dziecię
I było im Bogiem na całe życie.
My, co skarbów dziś nie mamy,
Serca na ofiarę damy.
Ratuj nas, o Jezu,
Drogi klejnocie!
27. 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 w takim 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.

28. POWIEDZCIEŻ NOM
Powiedzciez nom pastuszkowie
coście widzieli
Zeście się tak o północy
syścy zbudzili
Widzieli my małe dziecie
narodzone w Betlejem 2x
A któ ze wom o dzieciontku
małym powiedzioł
I jo by tam z wami tyz seł
kiebyk był wiedzioł
Janiołki nom oznajmiły
dzie sie Jezus narodziył 2x
A có ze tam będzie robić
dziecie niebieskie
Kie w stajence tam nic ni ma
ba same jaśle
Woły, osiołki dychajo
Jemu chwałe dawajo
29. NOWY ROK NAM NASTOŁ
Nowy rok nam nastoł
syścy się radujmy
A Tymu starymu piyknie
podziękujmy
Dzienkujemy piyknie
Tobie rocku stary
Ze my się scynśliwie nowego
dockali

OBERKI:
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 w takim 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.
POWIEDZCIEŻ NAM BRACIA
Powiedzcież nam bracia mili
Kędy żeście to chodzili?
Chodziliśmy do Betejem,
Jaki taki swoim strojem
Szukać Jezusa małego.
Powiedzcież nam bracia mili
Co żeście tam robili?
Cześć i chwałę oddawali
I wesoło zaśpiewali
Dzieciąteczku maleńkiemu
I my byśmy tam bieżeli
Gdybyśmy drogę wiedzieli
Idźcież tędy i owędy
A znajdziecie czego chcecie
Jezusa malusieńiego

JAM JEST DUDKA
Jam jest dudka Jezusa mojego,
Będę Mu grał z serca uprzejmego.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.
Zagram Panu w kozłowe dudeczki
Dla Jezusa i dla Panieneczki.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.
Na piszczałce i na multaneczkach,
Na bandurze,
ba, i na skrzypeczkach.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.
Tak będę mu grał, aże kto usłyszy,
Musi tańczyć, aże się udyszy.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.
Póki tylko w ciele moim siły,
Pótyć będę grać, mój Jezu miły.
Graj, dudka graj, graj Panu, graj.

