
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

Czem prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie

Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

3. Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany.

Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy

Nam się objawił.

4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną

Chleba i wina.

Wśród nocnej ciszy



1. Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Lulajże, Jezuniu... 

3. Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.

Lulajże, Jezuniu...

4. Lulajże różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.

Lulajże, Jezuniu...

5. Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.

Lulajże, Jezuniu...

6. Matuniu kochana, już odchodzimy,
Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.

Lulajże, Jezuniu...

7. Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko,
Patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.

Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, Jezuniu



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...

Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli,
co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości...

Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.

Chwała na wysokości...

I anieli gromadami pilnują
Panna czysta wraz z Józefem piastują

Chwała na wysokości...

Przybieżeli do Betlejem



Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.

Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

Nad nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą

Z włosy złotymi, z skrzydły białymi
Pod malowaną tęczą.

I oto mnodzy ludzie ubodzy,
Radzi oglądać Pana,

Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiony:

Mądrość mądrości, światłość światłości,
Bóg-człowiek tu wcielony.

Mizerna Cicha



1. Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził!

W Betlejem, nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego,

Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej
Uniżył się Wysoki.

Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego

Pan wszego stworzenia! 

4. O dziwne narodzenie,
Nigdy niewysłowione!

Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości

Panieństwa swojego.

Anioł pasterzom mówił


