
 
 

 
 

OD SAMEGO RANA 

1. Od samego rana dziecko smutne chodzi 

Że zmarznie Jezusek, kiedy się narodzi, 

Że zmarznie Jezusek, kiedy się narodzi. 

 

2. Nie martw się kochanie, nie zmarznie Jezusek! 

Dzieci mu uszyją kołderkę  z serduszek. 

 

3. Z uśmiechów kaftanik, z kolędy czapeczkę 

I miłość rozgrzeje całą stajeneczkę. 

 

 

PASTERKA 

 

1. Daj mi znać, pastuszku, gdy pójdziesz do stajenki, 

Wezmę dla Jezuska serek świeżuteńki. 

 

Ref. Hej, hej kolęda, kolęda roześmiana! 

Hej kolęda, kolęda dla mojego Pana. 

 

2. Krówki i owieczki, jagnięta z barankami, 

Kiedy wy pójdziecie, pobiegnę za wami. 

 

Ref. Hej, hej kolęda, kolęda roześmiana! 

Hej kolęda, kolęda dla mojego Pana. 

 

3. Biegnij, biegnij, dziecko, weź serce zamiast serka, 

Biegnij północ blisko, w kościele pasterka. 

 

Ref. Hej, hej kolęda, kolęda roześmiana! 

Hej kolęda, kolęda dla mojego Pana. 

 

4. Dzwonią w środku nocy kościelne sygnaturki, 

biegnę na pasterkę z górki na pazurki. 

 

Ref. Hej, hej kolęda, kolęda roześmiana! 

Hej kolęda, kolęda dla mojego Pana. 

 



 
 

 
 

LA LA LA 

1. La, la, la, la, la, biegną pastuszkowie 

La, la, la, la, la, do Bożej Dzieciny. 

La, la, la, la, la jasne mają serca, wesołe miny. 

 

2. La, la, la, la, la, idą pastuszkowie, 

La, la, la, la, la, każdy dary niesie! 

La, la, la, la, la, idą i śpiewają gdzieś w ciemnym lesie. 

 

 

 

3. La, la, la, la, la, czasem pastuszkowie, 

La, la, la, la, la, stroją śmieszne minki 

La, la, la, la, la kiedy śnieg im spadnie 

Na nos z choinki. 

 

4. La, la, la, la, la, klęczą pastuszkowie 

La, la, la, la, la, cichutko w stajence, 

La, la, la, la, la, a Dzieciątko do nich 

Wyciąga ręce. 

 

5. La, la, la, la, la, tańczą pastuszkowie, 

La, la, la, la, la, do samego ranka 

La, la, la, la, la, będą spać przy owcach 

I przy barankach. 

 

 

GŁĘBOKA NOC 

1. Głęboka noc snem świat kołysze i jasna gwiazda na niebie. 

 

Ref. W szopie Panienka śpiewa dzieciąteczku 

Li      li li li laj. 

 

2. A śniegu płatki wirują w koło pasterzą drogę zaścielą. 

 

Ref. W szopie Panienka śpiewa dzieciąteczku 

Li      li li li laj. 

 

 



 
 

 
 

3. Głęboka noc Dziecię snem tuli, ziemię pokojem napełnia. 

 

Ref. W szopie Panienka śpiewa dzieciąteczku 

Li      li li li laj. 

 

ROZTAŃCZYŁY SIĘ GWIAZDY 

1. Roztańczyły się gwiazdy na niebie, każda jaśniej chce błyszczeć dla Ciebie. 

Drogą Mleczną wędrują anieli, nad stajenką śpiewają weseli 

 

Ref. Witaj, witaj Jezusku kochany! Witaj, witaj tak oczekiwany! 

Witaj Boże Dzieciąteczko, Tyś jest dla nas jak jasne słoneczko. 

2. Wąską dróżką wędrują pasterze, trzej królowie szukają Cię szczerze. 

I ja także podążę za nimi, by Cię objąć rękami swoimi. 

 

Ref. Witaj, witaj Jezusku kochany! Witaj, witaj tak oczekiwany! 

Witaj Boże Dzieciąteczko, Tyś jest dla nas jak jasne słoneczko. 

 

3. Chcę być Twoim wesołym pastuszkiem, chcę Cię kochać dziecięcym serduszkiem. 

Przyjmij, Jezu, to moje staranie, jesteś Bogiem, choć teraz na sianie. 

 

Ref. Witaj, witaj Jezusku kochany! Witaj, witaj tak oczekiwany! 

Witaj Boże Dzieciąteczko, Tyś jest dla nas jak jasne słoneczko. 

 

HEJ, STARSI I DZIECI! 

1. Hej, starsi i dzieci dla was gwiazda świeci 

Hej, biedni bogaci warto czasem stracić. 

 

Ref. Boskie Dziecię na was czeka, przyjdźcie z daleka! 

Przy Jezusie odnajdziecie, czego pragniecie! 

2. Hej, wielcy i mali, coście się lękali. 

Hej, prości, uczeni, życie wam się zmieni. 

 

Ref. Boskie Dziecię na was czeka, przyjdźcie z daleka! 

Przy Jezusie odnajdziecie, czego pragniecie! 

3. Hej, smutni, radośni, pokój w was zagości. 

Hej, słabi, mocarze, dla was siła w darze. 



 
 

 
 

 

Ref. Boskie Dziecię na was czeka, przyjdźcie z daleka! 

Przy Jezusie odnajdziecie, czego pragniecie! 

4. Odważni, lękliwi, Dziecię was zadziwi 

I zdrowi i chorzy, cały ludu Boży. 

 

Ref. Boskie Dziecię na was czeka, przyjdźcie z daleka! 

Przy Jezusie odnajdziecie, czego pragniecie! 

 

WIOZĄ MĘDRCY 

1. Złoto, które się zbierało, które lśniło i błyszczało 

Ref. Wiozą Mędrcy przez pustynię, podarują Dziecinie. 

 

2. I kadzidło – dymy chwały, żeby Bóstwo spowijały. 

Ref. Wiozą Mędrcy przez pustynię, podarują Dziecinie. 

 

3. Mirry gorycz – smutek w proszku – dla człowieka też po troszku. 

Ref. Wiozą Mędrcy przez pustynię, podarują Dziecinie. 

 

4. Kurtuazje i zaszczyty, splendor swój niesamowity. 

Ref. Wiozą Mędrcy przez pustynię, podarują Dziecinie. 

 

5. Wiedzę z księgi nieba wlaną, w papirusy zamotaną. 

Ref. Wiozą Mędrcy przez pustynię, podarują Dziecinie. 

 

6. Sługi, muły, dromadery i pokory zachwyt szczery. 

Ref. Wiozą Mędrcy przez pustynię, podarują Dziecinie. 

 

7. Radość, że na życia koniec ucałują Dziecka dłonie. 

Ref. Wiozą Mędrcy przez pustynię, podarują Dziecinie. 

 

8. Kolędników, co śpiewali, gardeł swych nie żałowali. 

Ref. Wiozą Mędrcy przez pustynię, podarują Dziecinie. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OCZY DZIECIĘCE 

 

1. Coś nas tak nieodparcie ciągnie do stajenki,. 

Czy to gwiazda może, czy może fletu głosik cienki? 

Rzuca nas na kolana skryty majestat Pana, 

Kiedy oczy Dziecięce patrzą, nic więcej. 

 

2. Mędrcy u stóp dzieciątka chylą się w pokorze, 

Kiedy umysł bogaty pojąć  nic nie może. 

Chwieją się złote trony, z głów spadają korony, 

Kiedy oczy Dziecięce patrzą, nic więcej. 

 

3. Na tych, którym się w życiu nigdy nie układa 

Jasne spojrzenie dziecka miłosiernie pada. 

Ciemność umyka z duszy, grzechu kamień się kruszy, 

Kiedy oczy Dziecięce patrzą, nic więcej. 

 

 

 

 

 

 

 


