
 

 

KOLĘDA DZISIAJ W BETLEJEM 

1. Dzisiaj 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. X2 

 

 

 



KOLĘDA „WŚRÓD NOCNEJ CISZY” 

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 

wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. 

Ref. Czem prędzej się wybierajcie, 

do Betlejem pośpieszajcie 

przywitać Pana. 

 

PASTORAŁKA ŚWIĄTECZNE ANIOŁKI 

W święta aniołki schodzą na ziemię 

Przyjdą do niego, do mnie i do ciebie.    

Po to by z nami głośno kolędować 

I czas świąteczny wspólnie się radować 

Ref. Aniołki, aniołki dziś dla nas śpiewają 

Świąteczną piosenkę na sopelkach grają. 

A z chmurek na niebie biały śnieżek leci 

To świąteczny, miły prezent, który jest dla dzieci. 

 

 



PIOSENKA ZŁOTA GWIAZDKA 

1.Ciemno, cicho dookoła 

w ten świąteczny czas, 

tylko gwiazdka a niebiosach 

gdzieś prowadzi nas. 

Ref. Gdzie nas wołasz złota gwiazdko, 

gdzie nam każesz iść? 

Do Betlejem, gdzie dziś z nieba 

przyszedł Boży Syn. 

2.Ciemno, cicho dookoła 

tylko gwiazdki blask, 

do ubogiej stajeneczki 

dziś prowadzi nas. 

Ref. Gwiazdko złota, lśnij tak jasno, 

by nie zbłądził nikt, 

w długiej drodze do Betlejem 

tam, gdzie Boży Syn. 

 



LULAJŻE JEZUNIU.. 

Lulajże, Jezuniu, moja perełko, 

Lulaj, ulubione me pieścidełko. 

Rerf.  Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 

A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. 

Zamknijże znużone płaczem powieczki, 

Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 

Ref. Lulajże, Jezuniu... 

Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku, 

Lulajże, maluchny świata kwiateczku. 

Ref. Lulajże, Jezuniu... 

 

 

 

 

 



KOLEDUJĄ DZIECI WESOŁO PACHNIE ŚWIĘTAMI 

WOKOŁO 

Kolędują dzieci wesoło, pachnie już świętami wokoło 

Ref Chwała na wysokości, chwała na wysokości 

a pokój na ziemi.   (2x) 

Jezus się narodził w stajence, Maryja go wzięła na ręce. 

Ref. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 

a pokój na ziemi.   (2x) 

Zagrajmy kolędę Dzieciątku, niech wesoło będzie przy 

żłobku. 

Ref. Chwała na wysokości chwała na wysokości, 

a pokój na ziemi.   (2x) 

CHOINKA 

1. Choineczko uśmiechnięta, jakie miłe z tobą święta. 

Ref: Śmiej się do nas, śmiej! Hej, kolęda, hej!/x2 

2. Jaki piękny masz fartuszek, tu dzwoneczek, tam 

łańcuszek. 

Ref: Śmiej się do nas, śmiej! Hej, kolęda, hej!/x2 



PRZYLECIELI ANIOŁKOWIE 

Przylecieli aniołkowie 

jak ptaszkowie z nieba 

I śpiewali Dzieciąteczku 

wesoło, jak trzeba. 

Hejże, hejże, Panie Jezu, 

hejże, hejże, hoc, hoc! 

Śpiewaliśmy, budziliśmy 

pastuszków całą noc. 

Biegnijcież prędko do szopki, 

pokłon mu oddajcie 

i wesoło: Hejże, hejże ! 

Jemu zaśpiewajcie 

Hejże, hejże, Panie Jezu, 

hejże, hejże, hoc, hoc. 

Niech ci będzie wieczna chwała 

za tę szczęśliwą noc. 

 



PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM 

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... 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 

Których oni nie słyszeli, jak żywi. 

Chwała na wysokości... 

 

MÓJ MALUTKI JEZUSIE 

Mój Maleńki Jezusie 

wyhaftuję Ci podusię 

i na niej główkę Twą ułożę 

Będziesz miał miękko Mały Boże 

 



Byś nie leżał już w żłóbeczku 

na tak twardym sianeczku 

wezmę ja ciebie do swej chatki 

położę tam gdzie śpią Twe dziatki 

Zaśpiewamy Ci kolędy 

w takt zagrają dzwonki , bębny 

i gdy tak będziesz zasłuchany 

to my Ci jeszcze zaśpiewamy. 

 

 

 

 

 

 

 


