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CZYTELNIKU!

Aby uzyskać pełną wersję

w PowerPoint, 

(która jest ładniejsza i 

praktyczniejsza)

proszę napisz 

na poniższy adres emailowy:

starzeba@gmail.com
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Alleluja cześć Mu

(: Alleluja cześć Mu :) 3x

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, 

przyszedł po to by zbawić ciebie

I właśnie On przez moc swojej krwi, 

zbawienie dał byś miał je i ty.

1. Ja cieszę się, tak wciąż cieszę się! 

2. Czy cieszysz się, czy ty cieszysz się? 

3. Więc cieszmy się, tak wciąż cieszmy się! 
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Bóg się rodzi

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. 



Bóg się rodzi

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 Ciałem się stało 

i mieszkało między nami.



Bóg się rodzi

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 Ciałem się stało 

i mieszkało między nami.



Bóg się rodzi

Potem i króle widziani

cisną się między prostotą.

Niosąc dary Panu w dani: 
mirrę, kadzidło i złoto.

Bóstwo to razem zmieszało

z wieśniaczymi ofiarami.

A Słowo Ciałem się stało 

i mieszkało między nami.



Bóg się rodzi

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 Ciałem się stało

i mieszkało między nami.
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Cicha noc

Cicha noc, święta noc, 

pokój niesie ludziom wszem. 

A u żłobka matka święta 

czuwa sama uśmiechnięta 

(: nad Dzieciątka snem :) 



Cicha noc

Cicha noc, święta noc, 

pastuszkowie od swych trzód,

Biegną wielce zadziwieni, 

za anielskim głosem pieni, 

(: gdzie się spełnił cud:).



Cicha noc

Cicha noc, święta noc, 

narodzony Boży Syn.

Pan wielkiego majestatu, 

niesie dziś całemu światu 

(: odkupienie win :).



Cicha noc

Cicha noc, święta noc, 

jakiż w tobie dzisiaj cud. 

W Betlejem Dziecina święta

wznosi w górę swe rączęta

(: błogosławi lud :).



Cicha noc

Cicha noc, święta noc. 

Chryste, Twej łaski moc 

Grzechu rozpędza, rozprasza cień,

Bo zbawienia zawitał już dzień,

(: nam w narodzeniu Twym :)



Silent night

Silent night, holy night 

All is calm, all is bright

Round yon Virgin Mother and Child

Holy Infant so tender and mild

Sleep in heavenly peace

Sleep in heavenly peace. 



Silent night

Silent night, holy night!

Shepherds quake at the sight

Glories stream from heaven afar

Heavenly hosts sing Alleluia!

Christ, the Savior is born

Christ, the Savior is born.



Silent night

Silent night, holy night

Son of God, love's pure light

Radiant beams from Thy holy face

With the dawn of redeeming grace

Jesus, Lord, at Thy birth

Jesus, Lord, at Thy birth.
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Dzisiaj w Betlejem 

(: Dzisiaj w Betlejem :) wesoła nowina,

(: Że Panna czysta :) porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają.



Dzisiaj w Betlejem 

(: Maryja Panna :) Dzieciątko piastuje. 

(: I święty Józef :) ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają.



Dzisiaj w Betlejem 

(: Choć w stajeneczce :) panna Syna rodzi, 

(: przecież On wkrótce :) ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają.



Dzisiaj w Betlejem 

(: I trzej królowie :) od wschodu przybyli 

(: I dary Panu :) kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają.



Dzisiaj w Betlejem 

(: Dzisiaj w Betlejem :) zorza jasna dnieje

Anioł w jasności Bożej 

miłości opowiada dzieje

Grzech się rozmnożył, szatan się srożył, 

śmierć panowała, nędza wzrastała

Lecz Bóg nas miłował, Syna nie żałował, 

w nędzę naszą Go darował.



Dzisiaj w Betlejem 

(: Dzisiaj w Betlejem :) głoszą

pastuszkowie, 

Czego człowieka myśl nie dociecze, 

język nie wypowie. 

W żłobie złożony wyższy nad trony, 

w biedzie, w chudobie, chwałę ma w Sobie

Możny w swej niskości, radny w swej 

słabości, dziecię Ojciec wszechwieczności.



Dzisiaj w Betlejem 

(: O ty Betlejem :) grodzie Dawidowy! 

W stajence, w żłobie twym Bóg sposobi, 

światu żywot nowy. 

Spełnia przymierza, grzech zmazę bierze, 

ducha ochładza, serca odradza.

Anioły śpiewają, pasterze witają, 

cuda, cuda ogłaszają.



Dzisiaj w Betlejem 

(:O ty Betlejem :) grodzie cudnej chwały! 

Księgi, pomniki, pieśni, 

języki, będą Ci śpiewały: 

Tu Zbawca świata woła: Efata! 

Pójdźcie na gody do cnej swobody.

Brzemię swe rzucajcie, Króla uwielbiajcie, 

serca Jemu oddawajcie.
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Gdy się Chrystus 

Gdy się Chrystus rodzi

i na świat przychodzi,

ciemna noc w jasnościach

promienistych brodzi.

Aniołowie się radują,

pod niebiosy wyśpiewują

Gloria, gloria, gloria in exelsis Deo!



Gdy się Chrystus 

Mówią do pasterzy 

którzy trzód swych strzegli

aby do Betlejem 

czym prędzej pobiegli.

Bo się narodził zbawiciel

wszego świata odkupiciel

Gloria, gloria, gloria in exelsis Deo!



Gdy się Chrystus 

O niebiański duchy 

i posłowie nieba,

powiedzcie wyraźnie 

co nam czynić trzeba.

Bo my nic nie pojmujemy,

ledwo od strachu żyjemy.

Gloria, gloria, gloria in exelsis Deo!



Gdy się Chrystus 

Idźcie do Betlejem,

gdzie Dziecię złożone,

w pieluszki powite 

w żłobku położone.

Oddajcie mu pokłon boski,

On osłodzi wasze troski.

Gloria, gloria, gloria in exelsis Deo!



Gdy się Chrystus 

A gdy pastuszkowie 

wszystko zrozumieli

Zaraz do Betlejem 

śpieszno pobieżeli

I zupełnie tak zastali, 

jak anieli im zeznali

Gloria, gloria, gloria in exelsis Deo!



Gdy się Chrystus 

Stanąwszy na miejscu 

pełni zadziwienia

Iż się Bóg tak zniżył

do Swego stworzenia.

Padli przed Nim na kolana,

i uczcili swego Pana

Gloria, gloria, gloria in exelsis Deo!



Gdy się Chrystus 

Nareszcie, gdy Jemu

pokłon już oddali

Z wielką wesołością

do swych trzód wracali

Że się stali być godnymi,

Boga widzieć na tej ziemi.

Gloria, gloria, gloria in exelsis Deo!
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Mario czy 

wiedziałaś
Czy wiedziałaś, że Mario dziecię twe, 

po wodzie będzie chodzić

Czy wiedziałaś, że Mario dziecię twe, 

zbawienie nam przynosi

Czy wiedziałaś, że chłopiec twój

odmieni życie twe

To dziecię, co zrodziłaś

odrodzi ciebie też.



Mario czy 

wiedziałaś
Czy wiedziałaś, że Mario dziecię twe, 

ślepemu wzrok przywróci

Czy wiedziałaś, że Mario dziecię twe, 

burzę w ciszę obróci

Czy wiedziałaś, że chłopiec twój

aniołom toczył szlak

A całując swoje dziecię, 

całowałaś Bożą twarz



Mario czy 

wiedziałaś

Ślepemu On przywrócił wzrok, 

umarły z grobu wstał

Narodów Król, zbawienia Pan

Baranek w chwale chwał



Mario czy 

wiedziałaś
Czy wiedziałaś, że Mario dziecię twe,

króluje nad królami

Czy wiedziałaś, że Mario dziecię twe,

ma rządzić narodami

Czy wiedziałaś, że chłopiec twój

zapłaci za nasz grzech

To święte dziecię w ręku, 

to wielki Bóg „Jam Jest”



Mary did you

know
Mary, did you know that your Baby Boy 

would one day walk on water?

Mary, did you know that your Baby Boy 

would save our sons and daughters?

Did you know that your Baby Boy 

has come to make you new

This Child that you delivered 

will soon deliver you. 



Mario czy 

wiedziałaś
Mary, did you know that your Baby Boy 

will give sight to a blind man?

Mary, did you know that your Baby Boy 

will calm the storm with His hand?

Did you know that your Baby Boy 

has walked where angels trod?

When you kiss your little Baby 

you kissed the face of God? 



Mario czy 

wiedziałaś

The blind will see. 

The deaf will hear. 

The dead will live again.

The lame will leap. 

The dumb will speak 

The praises of The Lamb. 



Mario czy 

wiedziałaś
Mary, did you know that your Baby Boy 

is Lord of all creation?

Mary, did you know that your Baby Boy 

would one day rule the nations?

Did you know that your Baby Boy 

is heaven's perfect Lamb?

The sleeping Child you're holding 

is the Great, I Am. 
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Mędrcy świata

Mędrcy świata, monarchowie,
Dokąd się śpieszycie?

Jakież cuda wam opowie 
Betlejemskie dziecię?

Ono w żłobie nie ma tronu,
Ani władzy świata,

Który pragnąc Jego zgonu,
Cierniem skroń mu spłata.



Mędrcy świata

Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje

Wieść okrutna , wieść to smutna
Herod zdradę knuje.

Sprawa Boża potępiana
Wierni ucisk mają

Jeszcze dziś Chrystusa Pana 
Na krzyż przybijają.



Mędrcy świata

Czyż was to nic nie odstrasza?
Czy się nie wrócicie?

Nie daremnaż
Wiara nasza w to mizerne Dziecię.

O mądrości nie zbadana
Błoga ócz jasności,

Która widzieć niebios Pana
Może w tej słabości!



Mędrcy świata

Choć w pieluszkach owinięty,
Wielkie czyni cudy,

Chwała Jego ponad trony,
Olśni wszelkie ludy,

Mędrcy świata, wznieście oko,
Idą już narody. 

Z dary swymi, z czcią głęboką,
Zażyć cnej ochłody.



Mędrcy świata

My do Ciebie pośpieszymy,
Co spoczywasz w żłobie,

Z mocarzami, z maluczkimi,
Pokłon oddać Tobie.

Pójdziem by kadzidło, złoto
Przynieść Ci w ofierze,
Dary swoje Ci z ochotą

Niesiem Jezus szczerze!
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Mieścino mała

Mieścino mała, Betlejem, 

Spowita w nocne mgły.

Ty śpisz spokojnym, cichym snem, 

Nad Tobą gwiazd rój lśni.

Lecz wśród Twych ulic ciemnych,

Jaśnieje dziwny blask,

Bo w Tobie dziś, spełniła się

Zapowiedź Bożych łask.



Mieścino mała

Dziś się narodził Chrystus Pan. 

Tak brzmi anielska wieść,

Gdy ludzie śpią, niebiosa lśnią

Śpiewając Jemu cześć.

I wy o gwiazdy lśnijcie,

Miłości głosząc cud, 

Na wysokościach Bogu cześć

A pokój na ten lud! 



Mieścino mała

Jak cicho, o jak cicho,

Bóg dar ten cudny dał.

Tak samo dziś, Bóg z nieba śle,

Błogosławieństwa swe.

Nie słyszy żadne ucho,

Cudownych kroków tych, 

Gdy Chrystus Pan przychodzi sam,

Do serc, by mieszkać w nich.



O little town

O little town of Bethlehem, 
How still we see thee lie!

Above thy deep and dreamless Steep 
The silent stars go by.

Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light;

The hopes and fears of all the years 
Are met in thee to-night. 



O little town

O morning stars, together 
Proclaim the holy birth!

And praises sing to God the King, 
And peace to men on earth.

For Christ is born of Mary 
And gathered all above,

While mortals sleep the Angels keep 
Their watch of wondering love. 



O little town

How silently, how silently, 
The wondrous gift is given;

So God imparts to human he arts 
The blessings of His Heaven.

No ear may hear His coming, 
But in this world of sin,

Where meek souls will receive Him 
still, The dear Christ enters in. 
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Na cichy ciemny

Na cichy, ciemny, śpiący świat,

Śpiew spłynął z górnych stron,

Aniołów chór przy dźwięku harf

Zanucił pieśni ton:

„Na ziemi pokój ludziom wraz,

A Bogu w górze cześć”

W głębokiej ciszy leżał świat,

Gdy brzmiała cudna pieśń.



Na cichy ciemny

Dziś też aniołów Bożych chór

Okrąża ziemię tą,

Dziś też nad grzesznym światem tym,

Anielskie pienia brzmią.

I choć dziś też przy dźwięku harf,

Brzmi wciąż ta sama pieśń,

Lecz nie są w stanie dźwięki te

Nad świata zgiełk się wznieść.



Na cichy ciemny

Ta pieśń anielska wiernie brzmi

Już dwa tysiące lat,

Lecz poprzez wojny, gwałty, łzy

Nie słyszy jej ten świat.

O świecie grzeszny, ucisz się

Przelewać przestań krew!

A wtedy znowu będziesz mógł

Anielski słyszeć śpiew.



Na cichy ciemny

Patrz, oto już zbliżają się

Przepowiadane dni,

Gdy słowa wieszczów spełnią się,

Proroków ziszczą sny.

Gdy wreszcie ludzie wszystkich ras

Oddadzą Bogu cześć,

Gdy ziemia z aniołami wraz

Powtórzy cudną pieśń.



It came upon

It came upon the midnight clear, 
that glorious song of old, 

from angels bending near the earth 
to touch their harps of gold: 

"Peace on the earth, good will to men, 
from heaven's all-gracious King." 

The world in solemn stillness lay, 
to hear the angels sing. 



It came upon

Still through the cloven skies they 
come with peaceful wings unfurled, 

and still their heavenly music floats 
o'er all the weary world; 

above its sad and lowly plains, 
they bend on hovering wing, 

and ever o'er its Babel sounds 
the blessed angels sing. 



It came upon

And ye, beneath life's crushing load, 
whose forms are bending low, 

who toil along the climbing way 
with painful steps and slow, 

look now! for glad and golden hours 
come swiftly on the wing. 

O rest beside the weary road, 
and hear the angels sing! 



It came upon

For lo! the days are hastening on, 
by prophet seen of old, 

when with the ever-circling years 
shall come the time foretold 

when peace shall over all the earth
its ancient splendors fling, 

and the whole world send back 
the song which now the angels sing. 
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Nad Betlejem

Nad Betlejem w ciemną noc,

Śpiewał pieśń aniołów chór.

Ich radosny, cudny głos

Odbijało echo gór.

Gloria in excelsis Deo,

Gloria in excelsis Deo.



Nad Betlejem

Pastuszkowie, jaką pieśń

Słyszeliście nocy tej?

Jakąż to radosną wieść,

Była tam natchnieniem jej?

Gloria in excelsis Deo,

Gloria in excelsis Deo.



Nad Betlejem

Do Betlejem prędko śpiesz,

Zostaw stada pośród pól,

Gdyż anielska głosi wieść,

Że się nam narodził Król!

Gloria in excelsis Deo,

Gloria in excelsis Deo.



Nad Betlejem

W twardym żłobie leży tam

Jezus, nieba, ziemi Pan!

Chciejmy Mu w pokorze wznieść

Uwielbienie, chwałę, cześć.

Gloria in excelsis Deo,

Gloria in excelsis Deo.



Angels we have

heard

Angels we have heard on high 

Sweetly singing ore the plains

And the mountains in reply 

Echoing their joyous strains 

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo



Angels we have

heard

Come to Bethlehem and see 

Christ whose birth the angels sing

Come adore on bended knee 

Christ the Lord the newborn King 

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo



Angels we have

heard

See him in a manger laid 

Whom the choirs of angels praise

Mary, Joseph, lend your aid 

While our hearts in love we raise 

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo
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Nie było miejsca

Nie było miejsca dla Ciebie 

w Betlejem w żadnej gospodzie 

i narodziłeś się, Jezu, 

w stajni, w ubóstwie i chłodzie. 

Nie było miejsca, choć zszedłeś

jako Zbawiciel na ziemię, 

by wyrwać z czarta niewoli 

nieszczęsne Adama plemię.



Nie było miejsca

Nie było miejsca, choć chciałeś

ludzkość przytulić do łona 

i podać z krzyża grzesznikom 

zbawcze, skrwawione ramiona. 

Nie było miejsca, choć zszedłeś

ogień miłości zapalić

i przez swą mękę najdroższą

świat od zagłady ocalić. 



Nie było miejsca

Gdy liszki mają swe jamy 

i ptaszki swoje gniazdeczka, 

dla Ciebie brakło gospody, 

Tyś musiał szukać żłóbeczka. 

A dzisiaj czemu wśród ludzi 

tyle łez, jęków, katuszy? 

Bo nie ma miejsca dla Ciebie 

w niejednej człowieczej duszy!
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O błogosławiony

O, błogosławiony, 

łaską nam wsławiony

Narodzenia Bożego czas!

Na ten świat stracony 

Chrystus narodzony!

Cieszcie się, cieszcie się,

Chrześcijanie, wraz! 



O błogosławiony

O, błogosławiony, 

łaską nam wsławiony 

Narodzenia Bożego czas!

Chrystus nam się zjawił,

Aby nas wybawił,

Cieszcie się, cieszcie się,

Chrześcijanie, wraz!



O błogosławiony

O, błogosławiony, 

łaską nam wsławiony

Narodzenia Bożego czas!

Ku Twej czci niebianie 

Wznoszą dziś śpiewanie.

Cieszcie się, cieszcie się,

Chrześcijanie, wraz!
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Pośpieszcie 

Pośpieszcie, o wierni, głośno triumfując,

By ujrzeć cudowne to Betlejem!

Ujrzeć dzieciątko, dla nas narodzone!

Oddajmy pokłon Jemu,

Oddajmy pokłon Jemu

Oddajmy pokłon Jemu, Królowi!



Pośpieszcie 

Śpiewajcie Królowi chóry archanielskie!

Śpiewajmy z zastępem zbawionych rzesz:

Chwała w niebiosach, Bogu i na ziemi!

Oddajmy pokłon Jemu,

Oddajmy pokłon Jemu

Oddajmy pokłon Jemu, Królowi!



Pośpieszcie 

Tak, Tobie co dla nas stałeś się człowiekiem,

Jezusie, niech będzie oddana cześć!

Słowo wcielone Ojca od wieczności!

Oddajmy pokłon Jemu,

Oddajmy pokłon Jemu

Oddajmy pokłon Jemu, Królowi!



O come all

O come all ye faithful Joyful and triumphant

O come ye, o come ye to Bethlehem

Come and behold Him Born the King of angels

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him

O come, let us adore Him Christ the Lord



O come all

Sing choirs of angels Sing in exultation

O sing all ye citizens Of Heaven above

Glory to God glory in the highest 

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him

O come, let us adore Him Christ the Lord



O come all

Yeah Lord, we greet Thee

Born this happy morning

Jesus to Thee be all glory 

Word of the Father Now in flesh appearing 

O come, let us adore Him 

O come, let us adore Him

O come, let us adore Him Christ the Lord 
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Pójdźmy wszyscy

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

Do Jezusa i panienki,

(: Powitajmy Maleńkiego 

i Maryję, Matkę Jego :).



Pójdźmy wszyscy

Witaj Jezu ukochany,

Od patryjarchów czekany,

(: Od proroków ogłoszony,

Od narodów upragniony :).



Pójdźmy wszyscy

Witaj, Dziecineczko w żłobie,

Wyznajemy Boga w Tobie,

(: Co się narodził tej nocy,

Byś nas wyrwał z czarta mocy :).



Pójdźmy wszyscy

O szczęśliwi pastuszkowie, 

Któż radość waszą wypowie!

(: Czego Ojcowie żądali,

Wyście pierwsi oglądali :).
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Przybieżeli

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

Grając skocznie Jezusowi na lirze.

(: Chwała na wysokości, 

chwała na wysokości, 

A pokój na ziemi :).



Przybieżeli

Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie z serca ochotnego o Boże!

(: Chwała na wysokości, 

chwała na wysokości, 

A pokój na ziemi :).



Przybieżeli 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

Których oni nie słyszeli jak żywi. 

(: Chwała na wysokości, 

chwała na wysokości, 

A pokój na ziemi :).



Przybieżeli 

Poznali Go Mesyjaszem być prawym, 

Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym

(: Chwała na wysokości, 

chwała na wysokości, 

A pokój na ziemi :).
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Radość dziś

Radość dziś nastała, 

radość niebywała.

Nad wertepem gwiazda 

jasna światu zajaśniała.



Radość dziś

Chrystus się narodził, 

w ciele Bóg przychodzi,

Z panny czystej narodzony 

świat ten oswobodzi.



Radość dziś

Anieli śpiewają, 

Zbawcę wysławiają,

Wszystkim ludziom tę

nowinę cudną ogłaszają.



Radość dziś

I my też śpiewajmy, 

Zbawcę wysławiajmy,

W prostym żłobie zrodzonemu chwałę, 

cześć oddajmy.
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Raduj się

Raduj się, świecie, przyszedł Pan!

Niech zabrzmi zgodny chór.

Niech każde serce Mu zrobi miejsce,

(: Niech śpiewa wszelki twór :)

Niech śpiewa, 

niech śpiewa wszelki twór.



Raduj się

Raduj się, świecie, rządzi Pan!

Niech brzmi pochwalna pieśń!

Niech pola, bory, doliny, góry,

(: Powtórzą cudną wieść :)

Powtórzą, powtórzą cudną wieść.



Raduj się

Grzechu, ni łez nie będzie już,

Ni cierni pośród róż.

Nasz Pan łaskawy od złego zbawi

(: Świat cały wszerz i wzdłuż :) 

Świat cały, świat cały wszerz i wzdłuż.



Raduj się

Bóg sprawiedliwy, pełen łask,

Wnet pozna wszelki lud

Ogromny, święty i niepojęty

(: Miłości Bożej cud :)

Miłości, miłości Bożej cud.



Joy to the world

Joy to the world, the Lord is come!

Let earth receive her King;

Let every heart prepare Him room,

(: And Heaven and nature sing :),

And Heaven, and Heaven, 

and nature sing. 



Joy to the world

Joy to the world, the Savior reigns!

Let men their songs employ;

While fields and floods, 

rocks, hills and plains

(: Repeat the sounding joy :),

Repeat, repeat, the sounding joy. 



Joy to the world

No more let sins and sorrows grow,

Nor thorns infest the ground;

He comes to make His blessings flow

(: Far as the curse is found :),

Far as, far as, the curse is found. 



Joy to the world

He rules the world with truth and grace,

And makes the nations prove

The glories of His righteousness,

(: And wonders of His love :),

And wonders, wonders, of His love. 
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Słuchaj brzmi
Słuchaj brzmi aniołów pieśń:
„Pokój ludziom, Bogu cześć!”

Syna swego posłał Bóg,
By pojednał grzeszny lud.
Ludy ziemi złączcie głosy
Z aniołami pod niebiosy.
Jezus, Zbawca ziemi tej,
Się narodził w Betlejem.

Słuchaj brzmi aniołów pieśń:
„Pokój ludziom, Bogu cześć!”



Słuchaj brzmi

Boży Syn z niebiańskich stron

Pozostawia chwalę, moc,

By zbawienie ludziom dać.

Słowo ciałem dziś się stało,

Tu na ziemi zamieszkało,

By nam wskazać życia cel,

Jezus nasz Emanuel!

Słuchaj brzmi aniołów pieśń:

„Pokój ludziom, Bogu cześć!”



Słuchaj brzmi
Cześć, Pokoju Książę cześć!
Ziemio cała chwałę wznieś!

Światło, życie przyniósł nam,
Szatanowi zadał kłam.

Przez Aniołów uwielbiony,
Przez narody pochwalony,

Upragniony Zbawco, przyjdź!
I do naszych serc dziś wejdź.
Słuchaj brzmi aniołów pieśń:
„Pokój ludziom, Bogu cześć!”



Hark the herald

Hark the herald angels sing
"Glory to the newborn King!

Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled”

Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies

With the angelic host proclaim:
"Christ is born in Bethlehem"

Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!"



Hark the herald

Christ by highest heav'n adored
Christ the everlasting Lord!

Late in time behold Him come
Offspring of a Virgin's womb

Veiled in flesh the Godhead see
Hail the incarnate Deity

Pleased as man with man to dwell
Jesus, our Emmanuel

Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!" 



Hark the herald

Hail the heav'n-born Prince of Peace!
Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all He brings

Ris'n with healing in His wings
Mild He lays His glory by

Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth
Born to give them second birth

Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!" 



Hark the herald

Come, Desire of nations, come, 
Fix in us Thy humble home; 

Rise, the woman's conqu'ring Seed, 
Bruise in us the serpent's head.
Now display Thy saving power, 

Ruined nature now restore; 
Now in mystic union join 

Thine to ours, and ours to Thine.

Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!"



Hark the herald

Adam's likeness, Lord, efface, 
Stamp Thine image in its place: 

Second Adam from above, 
Reinstate us in Thy love. 

Let us Thee, though lost, regain, 
Thee, the Life, the inner man: 

O, to all Thyself impart, 
Formed in each believing heart.

Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!" 
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W żłobie leży 

W żłobie leży, 

któż pobieży kolędować Małemu

Jezusowi Chrystusowi 

dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie 

Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jako Panu naszemu!



W żłobie leży 

My zaś sami z piosneczkami

za wami pośpieszymy, 

A tak tego, maleńkiego, 

niech wszyscy zobaczymy.

Jak ubogo narodzony, 

płacze w stajni położony, 

Więc Go dziś ucieszymy.



W żłobie leży 

Naprzód tedy, niechaj wszędy

zabrzmi świat w wesołości,

Że posłany nam jest dany

Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy, 

z aniołami zaśpiewajmy:

„Chwała na wysokości!”



W żłobie leży 

W żłobie leży, niech więc bieży

każdy aby pokłon dał

Jezusowi Chrystusowi, 

który się dzieciątkiem stał.

Ten co był przed wieki Bogiem, 

dzieckiem rodzi się ubogim, 

aby zbawić ludzki ród.



W żłobie leży 

Przybywajcie, wysławiajcie 

że się dziś narodził On.

Że posłany i nam dany 

Ten co w niebie ma swój tron

Jego wszyscy powitajmy, 

z aniołami zaśpiewajmy 

niech pochwalon będzie Bóg.



W żłobie leży 

Witaj, Panie! Któż jest w stanie

za to godnie wdzięcznym być,

że zstąpiłeś i przybyłeś, 

by wśród grzesznych ludzi żyć.

Miłość Twoja to sprawiła. 

Miłość Twoja uczyniła, 

że Bóg dla nas Ojcem jest.
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Wśród nocnej 

ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi;

(: Czym prędzej się wybierajcie, do 

Betlejem pospieszajcie przywitać Pana:)



Wśród nocnej 

ciszy

Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie

Z wszystkimi znaki danymi sobie,

(: Jako Bogu cześć Mu dali,

A witając zawołali z wielkiej radości. :)



Wśród nocnej 

ciszy

Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany,

Cztery tysiące lat wyglądany!

(: Na Ciebie króle, prorocy czekali, 

a Tyś tej nocy nam się objawił. :)



2. Bóg się rodzi

3. Cicha noc

4. Dzisiaj w Betlejem 

5. Gdy się Chrystus 

6. Mario czy wiedziałaś

7. Mędrcy świata 

9. Na cichy ciemny 

10. Nad Betlejem 

11. Nie było miejsca

12. O błogosławiony 

13. Pośpieszcie  

14. Pójdźmy wszyscy

15. PrzybieŜeli 

16. Radość dziś

17. Raduj się

18. Słuchaj brzmi 

19. W Ŝłobie leŜy 

20. Wśród nocnej ciszy

1. Alleluja cześć Mu 8. Mieścino mała

21. Ta święta noc

a. Gdy śliczna panna b. First Noel c. Chodź tak rzekli mi



Ta święta noc

Ta święta noc, gdy gwiazdy tak się skrzyły 

To narodzenia Pańskiego jest noc

Świat w grzechu grzązł, 

bo powstać nie miał siły

aż przyszedł Pan i okazał Swą moc

Nadzieja nowa światu z nieba dana, 

Przez mroki nowa jutrznia blaski śle!



Ta święta noc

Schyl czoło swe i padnij na kolana 

bo nocy tej Zbawiciel zrodził się.

Ta święta noc! Ta noc, ta święta noc!



Ta święta noc

Z dalekich stron już mędrcy pośpieszają, 

W ich sercach jasny blask wiary się lśni

Za gwiazdą wraz z ufnością pośpieszają

by oddać pokłon w pokorze i czci

Nadzieja nowa światu z nieba dana,

Przez mroki nowa jutrznia blaski śle!



Ta święta noc

Schyl czoło swe i padnij na kolana 

bo nocy tej Zbawiciel zrodził się.

Ta święta noc! Ta noc, ta święta noc!



O holy night

O holy night, the stars are brightly shining 

It is the night of the dear Savior's birth

Long lay the world in sin and error pining

Till He appeared and the soul felt its worth

A thrill of hope, the weary soul rejoices

For yonder breaks a new and glorious morn.



O holy night

Fall on your knees, o hear the angel voices

O night divine, o night when Christ was born

O night divine, o night, o night divine 



O holy night

Truly He taught us to love one another

His law is love and His Gospel is peace

Chains shall He break for the slave is our brother

And in His name all oppression shall cease

Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we

Let all within us praise His holy name. 



O holy night

Fall on your knees, o hear the angel voices

O night divine, o night when Christ was born

O night divine, o night, o night divine 



2. Bóg się rodzi

3. Cicha noc

4. Dzisiaj w Betlejem 
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13. Pośpieszcie  

14. Pójdźmy wszyscy
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18. Słuchaj brzmi 

19. W Ŝłobie leŜy 

20. Wśród nocnej ciszy

1. Alleluja cześć Mu 8. Mieścino mała

21. Ta święta noc

a. Gdy śliczna panna b. First Noel c. Chodź tak rzekli mi



Gdu śliczna panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała, 

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.

Li li li li laj, moje Dzieciąteczko, 

Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.



Gdu śliczna panna

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, 

Pomóż w radości wielkiej sercu memu.

Li li li li laj, wielki Królewicu, 

Li li li li laj, niebieski dziedzicu!



Gdu śliczna panna

Sypcie się z nieba, liczni aniołowie, 

śpiewajcie Panu, Niebiescy duchowie

Li li li li laj mój wonny kwiateczku, 

Li li li li laj w ubogim żłóbeczku.



2. Bóg się rodzi

3. Cicha noc

4. Dzisiaj w Betlejem 

5. Gdy się Chrystus 

6. Mario czy wiedziałaś

7. Mędrcy świata 

9. Na cichy ciemny 
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1. Alleluja cześć Mu 8. Mieścino mała

21. Ta święta noc

a. Gdy śliczna panna b. First Noel c. Chodź tak rzekli mi



The First Noel

The First Noel, the Angels did say

Was to certain poor shepherds

in fields as they lay

In fields where they lay keeping their sheep

On a cold winter's night that was so deep.

Noel, Noel, Noel, Noel

Born is the King of Israel!



The First Noel

They looked up and saw a star

Shining in the East beyond them far

And to the earth it gave great light

And so it continued both day and night.

Noel, Noel, Noel, Noel

Born is the King of Israel! 



The First Noel

And by the light of that same star

Three Wise men came from country far

To seek for a King was their intent

And to follow the star wherever it went.

Noel, Noel, Noel, Noel

Born is the King of Israel!



The First Noel

This star drew nigh to the northwest

O'er Bethlehem it took its rest

And there it did both Pause and stay

Right o'er the place where Jesus lay.

Noel, Noel, Noel, Noel

Born is the King of Israel! 



The First Noel

Then entered in those Wise men three

Full reverently upon their knee

And offered there in His presence

Their gold and myrrh and frankincense.

Noel, Noel, Noel, Noel

Born is the King of Israel!



The First Noel

Then let us all with one accord

Sing praises to our heavenly Lord

That hath made Heaven and earth of nought

And with his blood mankind has bought.

Noel, Noel, Noel, Noel

Born is the King of Israel! 



2. Bóg się rodzi

3. Cicha noc

4. Dzisiaj w Betlejem 

5. Gdy się Chrystus 

6. Mario czy wiedziałaś

7. Mędrcy świata 

9. Na cichy ciemny 
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20. Wśród nocnej ciszy

1. Alleluja cześć Mu 8. Mieścino mała

21. Ta święta noc

a. Gdy śliczna panna b. First Noel c. Chodź tak rzekli mi



Chodź – tak rzekli 

mi

Chodź – tak rzekli mi, pa ra pa pa pam

wszak Król narodził się, pa ra pa pa pam

Prezenty cudne kup, pa ra pa pa pam

królowi złóż u stóp, pa ra pa pa pam,

ra pa pa pam, ra pa pa pam,

By oddać Mu cześć, pa ra pa pa pam,

dary weź.



Chodź – tak rzekli 

mi

Spójrz, Dzieciątko, pa ra pa pa pam

jam biedny chłopiec jest, pa ra pa pa pam

nie będę daru miał, pa ra pa pa pam

jakiego Król by chciał, pa ra pa pa pam,

ra pa pa pam, ra pa pa pam,

Lecz czy chcesz bym na, pa ra pa pa pam,

bębnie grał?



Chodź – tak rzekli 

mi

Słucha Maria, pa ra pa pa pam

ucichły owca, wół, pa ra pa pa pam

A ja mu pięknie gram, pa ra pa pa pam

A ja mu serce dam, pa ra pa pa pam,

ra pa pa pam, ra pa pa pam,

On zaś uśmiech śle, pa ra pa pa pam,

bębnowi i mnie.



Chodź – tak rzekli 

mi

Come they told me, pa rum pum pum pum

A new born King to see, pa rum pum pum pum

Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum

To lay before the King, pa rum pum pum pum,

rum pum pum pum, rum pum pum pum,

So to honor Him, pa rum pum pum pum,

When we come.



Chodź – tak rzekli 

mi

Little Baby, pa rum pum pum pum

I am a poor boy too, pa rum pum pum pum

I have no gift to bring, pa rum pum pum pum

That's fit to give the King, pa rum pum pum pum,

rum pum pum pum, rum pum pum pum,

Shall I play for you, pa rum pum pum pum,

On my drum?



Chodź – tak rzekli 

mi

Mary nodded, pa rum pum pum pum

The ox and lamb kept time, pa rum pum pum pum

I played my drum for Him, pa rum pum pum pum

I played my best for Him, pa rum pum pum pum,

rum pum pum pum, rum pum pum pum,

Then He smiled at me, pa rum pum pum pum

Me and my drum. 



2. Bóg się rodzi

3. Cicha noc

4. Dzisiaj w Betlejem 

5. Gdy się Chrystus 

6. Mario czy wiedziałaś
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a. Gdy śliczna panna b. First Noel c. Chodź tak rzekli mi
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