KOLĘDY
I
PASTORAŁKI

K - 1. Skrzypi wóz

K - 3. Maleńka Miłość

1.Skrzypi wóz, wielki mróz G C D e
wielki mróz na ziemi. 2x
Trzej królowie jadą
GD
złoto, mirrę kładą.
CDG
Hej, kolęda, kolęda. 2x
CDG

1.Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych G h a
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony. C D G
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
Gha
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
CDG
Ref. Maleńka miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej miłości maleńkiej.

2.A komu takiemu
Dzieciątku małemu. 2x
Cóż to za Dzieciątko,
musi być paniątko.
Hej, kolęda, kolęda. 2x

2.Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas już dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka nasza miłość.

3.To Jezus maluśki,
to Dzieciątko krasne. 2x
Cichutkie, malutkie
jak słoneczko jasne.
Hej, kolęda, kolęda. 2x

K - 4. Zatrzymajcie się ludzie

5.Pójdę ja do Niego
poproszę od Niego. 2x
,,Daj nam Boże Dziecię
pokój na tym świecie''
Hej, kolęda, kolęda.

K - 2. Świeć gwiazdeczko mała świeć

A
cis
hE
Zatrzymajcie się, ludzie, na chwilę!
A
cis
hE
Zatrzymajcie się w biegu szalonym!
D
E
A
fis
Posłuchajcie - Dziecina gdzieś kwili!
D
E
A
Lecz ten głos wrzawą świata stłumiony...

słowa: Robert Friedrich

1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, h A D h
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się! h A
Ref.
Świec gwiazdeczko, mała świec!
Do Jezusa prowadź mnie G A D

DA
/x2

2. Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię,
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie!
3. Czekają tam, Józef i Maryja,
Śpiewają nam, Śpiewają Gloria
To gloria, święta historia
Święta historia

Gha
CDG
Gha
CDG

Ref. Maleńka Miłość zbawi świat,
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem.
Dziś cała ziemia i niebo drży
od tej miłości maleńkiej.

4.Pasterze na lirze,
na skrzypeczkach grali. 2x
beztroscy do szopy
prędko podążali.
Hej, kolęda, kolęda. 2x

EA
E
A
Cicho, cicho, i kroku zwolnijcie,
D
E
A
Bo miniecie stajenkę ubogą!
D
E
A fis
A tam w żłobie wszak kryje się Życie,
D
E
A
Kto w nim leży - jest Prawdą i Drogą!
A
cis
hE
Niech uciszy się świat rozkrzyczany,
A
cis
hE
W siebie patrzeć niech wreszcie przestanie,
D
E
A
fis
Wtedy pokój dotychczas nieznany
D
E
A
Spłynie w serca z aniołów śpiewaniem!

GC
DG
GC
DG

GC
DG
GC
DG

K - 5. Aniołowie biali

K - 7. Jezusa narodzonego

C
F
1. Aniołowie, aniołowie biali,
C
G
na coście tak u żłóbka czekali,
C
F
po coście tak skrzydełkami trzepocąc,
C
F
a
płatki śniegu rozsypali czarna nocą.

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, C F C G C
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. C F C G C
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
CFdG
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
adGC
Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
Oddajmy wesoło...

a
a
Ciemne noce aniołowie w naszej ziemi,
C
G
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny i miłość,
C
F
i pod tymi obłokami ciemnymi,
C F
a
nasze serce w ciemność się zmieniło.

Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.
Oddajmy wesoło...
Przyjmij Jezu na kolędę te nasze dary,
Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.
Byśmy kiedyś w niebie mogli posiąść mogli Ciebie,
Posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.

2. Aniołowie, aniołowie biali,
o, przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony,
i ten co się oczu podnieść boi
I ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by, jak człowiek szedł do Boga - człowieka,
C
F
a
aniołowie, aniołowie biali,
F
a F
a
aniołowie biali, aniołowie biali ...

K - 6. Pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki, F
do Jezusa i Panienki
F
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.
Oddajmy wesoło...

BCF
CF

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
Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki
człowiekiem
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki
człowiekiem

K - 8. Gdy śliczna Panna
1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj,
moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj,
moje Paniąteczko

DAh
GAD
DA
AGD
DG
DGAD

2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
tutaj na sianku w żłobie złożonemu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu
3. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu
4. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku

K - 9. Lulajże Jezuniu
Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

CFG
CAFG
CFGC
CFGC

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom Gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata Słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...
My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu...
Dam ja Jezusowi słodkich jagódek
pójdę z nim w Matuli serca ogródek.
Lulajże, Jezuniu...
Dam ja Jezusowi z chlebem masełka,
włożę ja kukiełkę w jego jasełka.
Lulajże, Jezuniu...
Dam ja Ci słodkiego, Jezu, cukierka
rodzynków, migdałów z mego pudełka.
Lulajże, Jezuniu...
Cyt, cyt, cyt niech zaśnie małe Dzieciątko
oto już zasnęło niby kurczątko.
Lulajże, Jezuniu...
Cyt, cyt, cyt wszyscy się spać zabierajcie,
mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.
Lulajże, Jezuniu...

K - 10. Dziś w stajence
C
a
d G7
1. Dziś w stajence mały Jezus się narodził
C
a
d G7
I pobożnie swoje małe rączki złożył
E
a
F
Chociaż jest maleńki błogosławi już
C
G
CG
Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu
C
F
G
C
Ref.: Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
F
G
CG
Niech kolęduje z nami cała ziemia
C
F
G
C
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
F
G
C
Niech kolęduje z nami cały świat
2. W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś
3. In excelsis Deo śpiewajmy dla Pana
A śpiewając Gloria zegnijmy kolana
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz

K - 11. Cicho pada śnieg
C
F
Cicho pada śnieg
C
F C
Na stajenki dach
Pozwól Panie niech
Wieczór złączy nas.
Łańcuch dobrych serc
Niech ogarnie świat
Panie proszę cię
Racz na pokój dać.
Niech rozpocznie się
Betlejemski czas
Do stajenki więc
Gwiazdo prowadź nas.
GCGC

Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo...

K - 12. Otwieram stajenkę
E
H7
E A
Otwieram stajenkę mego serca
i proszę
E
H7
Abyś się w nim jeszcze raz narodził.
E
Gis
cis
a
A wtedy ja, wtedy ja Panie
E
H7
A
E
C7
Jeszcze bardziej stanę się człowiekiem.
F
C7
F
Otwieram stajenkę mego serca
B
i proszę
F
C7
Abyś się w nim jeszcze raz narodził.
F
A
d b
A wtedy ja, wtedy ja Panie
F
C7
B
F D7
Jeszcze bardziej stanę się człowiekiem.
G
D7
G C
Otwieram stajenkę mego serca
i proszę
G
D7
Abyś się w nim jeszcze raz narodził.
G
H7
ec
A wtedy ja, wtedy ja Panie
G
D7
C
G
Jeszcze bardziej stanę się człowiekiem.

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...

K - 14. Mroźna zima
x2

x2

K - 13. Bóg się rodzi
Bóg się rodzi, moc truchleje, G C
Pan niebiosów obnażony; G D
ogień krzepnie, blask ciemnieje, G C
ma granice Nieskończony. G D
Wzgardzony, okryty chwałą; D G
śmiertelny, Król nad wiekami! D G
A Słowo Ciałem się stało D e
i mieszkało między nami. C D G
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...
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo...

x2

d
g
1. Mroźna cisza świat okryła
C
F
d
i na ziemię noc spłynęła,
g
A
d
tylko gwiazda świeci.
F
B
b
W biednej szopie Maria miła
F
C7
F C
tuli do snu Dziecię.
F
B
C
Luli la-a-aj, luli, luli, luli laj,
F
B
C
Luli la-a-aj, luli, luli, luli laj,
d
luli laj.
d
g
2. Pochowały się ptaszęta
C
F
d
w ciepłą słomę pod strzechami.
g
A
d
Dzieci śpią w łóżeczkach.
F
B
b
Zaśnij, prosi Matka Święta.
F
C7
F C
Zaśnij mój Syneczku.
Luli, la-a-aj...
d
g
3. Skrzy się mrozem śnieg na polach,
C
F
d
już ucichły leśne szmery.
g
A
d
Drzew wiatr nie porusza.
F
B
b
Maria płacze nad niedolą
F
C7 F C
Małego Jezuska
Luli, la-a-aj...

K - 15. Tryumfy Króla Niebieskiego
Tryumfy Króla Niebieskiego
GDG
Zstąpiły z nieba wysokiego.
GDG
Pobudziły pasterzów,
DAD
Dobytku swego stróżów
DAD
Śpiewaniem,
DG
śpiewaniem,
DG
śpiewaniem.
A7D7G
Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel
Na ziemi, na ziemi, na ziemi.
Zrodziła Maryja Dziewica
Wiecznego Boga bez rodzica,
By nas z piekła wybawił,
A w niebieskich postawił
Pałacach, pałacach, pałacach.

K - 16. Gore gwiazda Jezusowi
d
d
G d
A
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku w obłoku
d
d
G d
A
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
Ref.:
d
G
d
G
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
d
G d
A
W Betlejem, w Betlejem
d
G
d
G
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
d
G A
d
W Betlejem, w Betlejem
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

Pasterze w podziwieniu stają,
Tryumfu przyczynę badają,
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje
Nie wiedząc, nie wiedząc, nie wiedząc.

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
Swej trzody w polu odbieżeli,
Śpiesząc na powitanie
Do Betlejemskiej stajni
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła

Niebieskim światłem oświeceni,
Pokornie przed nim uniżeni,
Bogiem Go być prawdziwym
Z serca afektem żywym
Wyznają, wyznają, wyznają.
I które mieli z sobą dary
Dzieciątku dają na ofiary:
Przyjmij, o Narodzony
Nas i dar przyniesiony
Z ochotą, z ochotą, z ochotą.

Anioł Pański kuranciki, kuranciki wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

K - 17. Gwiazdy tańczyły
1. Gwiazdy tańczyły
G e (D h)
w noc, gdy przyszedł Pan.
a D (e A)
Ziemia śpiewała
w takt niebiańskich gam.
Ref. Raduj się, śpiewaj pieśń
Oto Król narodził się, Jemu cześć.
2. Maryja cieszyła się
widząc Króla ziem.
Pasterze w pokłonach
Chylili głowy swe
3. Mędrcy przybyli,
znając miejsce to.
Złożyli dary
uwielbiając Go.

4. Śpiewam o Panie
sławiąc imię Twe.
U Twego żłóbka
składam serce swe.

K - 18. Mizerna cicha
1. Mizerna cicha, stajenka licha, d G F A
Pełna niebieskiej chwały.
d F A A7
Oto leżący, przed nami śpiący
dGFA
W promieniach Jezus mały.
dFAd
2. Nad Nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, skrzydłami białymi,
Pod malowaną tęczą.
3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony!
4. I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.
5. Długo czekali, długo wzdychali,
Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.
6. Hej ludzie prości Bóg z wami gości
skończony czas niewoli.
On daje siebie chwała na Niebie
i pokój ludziom dobrej woli.
7. Oto Maryja, czysta lilija,
Przy niej staruszek drżący
Stoją przed nami, przed pastuszkami
Tacy uśmiechający.
8. Radość na Ziemi Pan nad wszystkimi
roztacza blask poranny.
Przepaść zawarta, upadek czarta,
zstępuje Pan nad Pany.
9. Śpi jeszcze senne Dziecię promienne
w ciszy ubogiej strzechy
na licach białych, na ustach małych
migają się uśmiechy
10. Jako w kościele, choć ludzi wiele,
cisza pobożna wieje
oczy się roszą, dusze się wznoszą
płyną w serca nadzieje
11. Lulaj Dziecino, lulaj ptaszyno
nasze umiłowanie
gdy się rozbudzi, w tej rzeszy ludzi
zbawienie nam się stanie

Inne: C G C F G C x 2
aEae
K - 19. O Gwiazdo BetlejemskaG C F G C
F
C7 F D7 gm
C7
F C
O Gwiazdo Betlejemska zaświeć nad niebem mym.
C7 F
C7 F D7 gm
D7
F
Tak szukam cię wśród nocy tęsknię za światłem twym
A7 dm
A7 dm
B
A7
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
gm
C7
F D7 gm
C7
F
Bóg Człowiek z Panny Świętej, dany na okup win
O, nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam
Więc gdzie pójdziemy Chryste? Gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar
I hołd Ci niski oddać, to jest nasz wszystek dar.
Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem,
Gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym.

K - 20. Przystąpmy do szopy
A
D
1. Przystąpmy do szopy uściskajmy
A h E E7 A
stopy Jezusa maleńkiego,
A
D
który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo
A h E E7 A
dla zbawienia naszego.
AD A
E
A D E H7 E
Zawitaj Zbawco narodzony z Przeczystej Panienki.
A fis
h
Gdzie berło, gdzie Twoje korony,
E
D
gdzie berło gdzie Twoje korony,
A fis D E7 A
Jezu malusieńki.
2. Ten, co wszechświat dzierży,
w żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka:
Jezus, Bóg wcielony w żłobie wyniszczony
dla zbawienia człowieka;
o Boże, bądźże pochwalony za Twe narodzenie!
racz zbawić ludzki ród, zgubiony,
racz zbawić ludzki ród zgubiony,
daj duszy zbawienie.

