
Bóg się rodzi  
 

1. 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. 

 

2. 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... 

 

3. 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... 

 

O du fröhliche 
 

1. O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, 
Christ ist geboren 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

2. O du fröhliche, o du selige 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere 
jauchzen dir Ehre 
Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

Cicha noc  
 

1. Cicha noc, święta noc! 
Pokój niesie ludziom wszem, 
a u żłóbka Matka Święta 
czuwa sama uśmiechnięta  
|: nad Dzieciątka snem. :| 

 

2. Cicha noc, święta noc! 
Pastuszkowie od swych trzód 
biegną wielce zadziwieni 
za anielskich głosem pieni,  
|: gdzie się spełnił cud. :| 

 

3. Cicha noc, święta noc! 
Narodzony Boży Syn! 
Pan wielkiego majestatu 
niesie dziś całemu światu  
|: odpuszczenie win. :|  

 

Przybieżeli do Betlejem  
 

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
grając skocznie Dzieciąteczku na 
lirze.  

 

Chwała na wysokości, 
chwała na wysokości 
a pokój na ziemi. 

 

2. Oddawali swe ukłony w pokorze, 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 

 

Chwała... 
 

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
których oni nie słyszeli, jak żywi. 

 

Chwała... 
 

Jezus malusieńki  
 

1. Jezus malusieńki leży nagusieńki, 
|: płacze z zimna, nie dała Mu  
    Matula sukienki. :|  

 

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, 
|: w który Dziecię uwinąwszy,  
    siankiem Je okryła. :| 

 

3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, 
|: we żłobie Mu położyła  
    siana pod główeczki. :|  
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Stille Nacht 
 

1. Stille Nacht, heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
|: Schlaf in himmlischer Ruh :| 

 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! 
Gottes Sohn, oh wie lacht 
Lieb aus deinem góttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund, 
|: Christ, in deiner Geburt :| 

 
 

Lulajże Jezuniu  
 

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 wardzeczki.  
 

Lulajże, Jezuniu...  
 

3. Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku, 
lulajże, wdzięczniuchny świata 
kwiateczku.  

 

Lulajże, Jezuniu... 
 

 
 

Ihr Kinderlein, kommet 
 

1. Ihr Kinderlein, kommet, 
o kommet doch all, 
zur Krippe her kommet, 
in Bethlehems Stall, 
und seht, was in dieser 
hochheiligen Nacht 
der Vater im Himmel 
fur Freude uns macht. 

 

2. Da liegt es, das Kindlein, 
auf Heu und auf Stroh 
Maria und Joseph 
betrachten es froh, 
die redlichen Hirten 
knien betend davor, 
hoch oben schwebt jubelnd 
der Engelein Chor 

 
 
 

 

Wśród nocnej ciszy 
 

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

 

|: Czym prędzej się wybierajcie, 
do Betlejem pośpieszajcie 
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, 
tyle tysięcy lat wyglądany. 

 

|: Na Ciebie króle, prorocy 
czekali, a Tyś tej nocy 
nam się objawił. :| 
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