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Drodzy Parafianie i Przyjaciele!
Życzymy Wam błogosławionych Świąt
Narodzenia naszego Pana. Niech będzie to czas radości, wzrostu w wierze
i budowania więzi rodzinnych. Mamy
nadzieję, że zarówno śpiewnik kolędowy, jak i teksty modlitw pomogą Wam
dobrze przeżyć ten czas.
O. Proboszcz i jezuici z Rakowieckiej
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Słowo Ojca Proboszcza
Drodzy Przyjaciele,
dla każdego z Was — czy to parafianina,
czy sympatyka naszego Sanktuarium, pragnę dobra: zdrowia, dostatku, możliwości
spełniania potrzeb i realizacji najskrytszych
pragnień. Jeszcze bardziej pragnę dla Was
dobra w wymiarze duchowym: bliskości
z Jezusem, zaufania Bogu, miłości bliskich
i serdeczności od tych, którzy Was otaczają,
pokoju serca i nadziei. Tego życzę Wam
w tym wyjątkowym okresie Świąt Bożego
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego
Roku wraz z wszystkimi jezuitami pracującymi
przy Rakowieckiej 61.
Tradycyjnie na początku każdego Adwentu staramy się wraz z moimi współbraćmi
odwiedzić wszystkich, którzy wyrażą chęć
spotkania z nami w swoim domu poprzez wizytę duszpasterską — nazywaną kolędą. Jest
to okazja, abyśmy z bliska spojrzeli sobie
w oczy, wspólnie się pomodlili, porozmawiali
o Waszych troskach i radościach, o rozwoju parafii i Sanktuarium. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą formę wsparcia naszej Parafii
i Sanktuarium Waszą modlitwą oraz za zaangażowanie w jej rozwój duchowy i materialny.
Dzięki temu nasze Sanktuarium i jego otoczenie pięknieje, wspólnoty mogą się spotykać
w domu parafialnym w coraz lepszych warunkach, a zimą nikt nie marznie w kościele.
Tegoroczna wizyta duszpasterska będzie
inna niż te, które znamy z poprzednich lat.
Pandemia wtargnęła także w ten obszar
naszego życia i niemożliwe jest, by kolęda
na przełomie roku (w grudniu i styczniu) odbyła się w tradycyjny sposób. Dlatego z duszpasterzami, którzy pracują w naszej parafii, roz-
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ważamy trzy możliwości: jeśli pozwoli na to
sytuacja epidemiczna, chcemy zapraszać mieszkańców poszczególnych bloków i domów na
wieczorną Mszę św. w ich intencji do Sanktuarium. Chcemy także stworzyć możliwość wizyty duszpasterskiej w formie wideokonferencji (online). I w końcu trzecia możliwość: jeśli
po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego
ustanie pandemia, planujemy wizytę duszpasterską dla chętnych parafian „na zaproszenie”.
Nie spotkamy się w najbliższym czasie
w Waszych domach, ale możemy sprawić, byśmy przeżyli ten czas w sposób duchowy, odwołując się do atmosfery naszych dotychczasowych wspólnych spotkań. Nakryjmy stół
obrusem, połóżmy na nim krzyż, Biblię, zapalmy świecę. Pomódlmy się przez wstawiennictwo Świętego Andrzeja Boboli — patrona jedności — w intencji naszych sąsiadów, znajomych, w intencji naszych wspólnot, duszpasterzy i całej parafii. Pomyślcie proszę nad tym,
jakie uwagi i sugestie chcielibyście nam przekazać w rozmowie czy wiadomości mailowej.
Chcemy wsłuchiwać się w Wasze potrzeby,
by móc lepiej służyć i odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami wszystkimi
nowa rzeczywistość. Potrzebujemy z Waszej
strony informacji o tym, w jaki sposób odkrywacie działanie Boga w Waszej codzienności. Dostrzeganie dziejącego się dobra jest
szczególnie ważne w ostatnim czasie, w chwilach kryzysu, którego bez wątpienia doświadcza obecnie wspólnota Kościoła w Polsce.
Działając wspólnie w obszarach, które wymagają naprawy i wyjaśnienia, możemy
wyjść z tego kryzysu umocnieni siłą Prawdy
i Miłości.

W kilku zdaniach pragnę jeszcze podsumować kończący się rok kalendarzowy w życiu naszej parafii i Sanktuarium. Myślę, że na
początku roku nikt z nas nie spodziewał się
wybuchu pandemii, która rozpoczęła się
w połowie marca, a która tak radykalnie zmieniła funkcjonowanie naszej parafii.
Od początku tego roku przygotowywaliśmy się do beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego, która miała się odbyć 7 czerwca. Niestety ze względu na pandemię uroczystość
została przełożona.
W czasie trwającej od 2 grudnia 2019 do
26 stycznia 2020 roku kolędy kapłanów przyjęto w 21% mieszkań; nie przyjęto w 11%, a 68%
było nieobecnych. W porównaniu do minionych lat obserwujemy niestety tendencję
spadkową.
Od niedzieli 15 marca, ze względu stan zagrożenia epidemicznego w naszym Sanktuarium, zawieszone zostały Msze św. z udziałem wiernych, działalność wspólnot i grup parafialnych. Na początku tego trudnego czasu rozpoczęliśmy Nowennę do św. Andrzeja
Boboli o godz. 12.00, która była transmitowana online. Rozpoczęliśmy także regularne transmisje Mszy św. z kaplicy wspólnoty Kolegium
Jezuitów. Taka sytuacja trwała przez Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
W parafii prowadzono wiele dzieł charytatywnych, adresowanych głównie do osób
starszych, a także bezdomnych oraz emigrantów. Świeccy psychoterapeuci oraz jezuici
oferowali też nieodpłatnie pomoc wszystkim,
którzy w związku z epidemią potrzebowali
wsparcia psychologicznego i duchowego.
Tegoroczny Odpust św. Andrzeja Boboli
— 16 maja — odbył się pod przewodnictwem
ks. kard. Kazimierza Nycza przy bardzo ogra-

niczonej liczbie kapłanów i wiernych, których
według przepisów sanitarnych mogło być
tylko 65.
Od 30 maja po dwóch i pół miesiąca powróciliśmy, przy zachowaniu rygorów sanitarnych, do odprawiania Eucharystii i nabożeństw, spotkań wspólnot i grup. W małych grupach odbywały się Pierwsze Komunie Święte,
odbyło się bierzmowanie naszej młodzieży.
Po wakacjach, 6 września, odbyła się w skróconej formule zaległa wizytacja kanoniczna
przeprowadzona przez ks. bp. Piotra Jareckiego. Ksiądz biskup poświęcił przy tej okazji
pamiątkową tablice pierwszego kustosza
Sanktuarium, o. Mirosława Paciuszkiewicza SJ
w 10. rocznicę jego śmierci.
Jesienią odbywały się, także w mniejszych
grupach, zaległe Pierwsze Komunie dzieci.
Niestety, przyszła druga fala pandemii
i ograniczenie liczby wiernych uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach. Dzięki
przeprowadzonym przed wakacjami inwestycjom IT byliśmy przygotowani, by docierać
do Was z Dobrą Nowiną za pomocą nowych
technologii. W ostatnich miesiącach możemy
przeprowadzać transmisje Mszy św. i nabożeństw, prowadzić spotkania grup i wspólnot w formie wideokonferencji. Dostosowujemy się do realiów, dbając o to, by nie utracić
w tym wszystkim najważniejszego — bezpośredniej relacji z Bogiem i bliźnim.
W tym niełatwym okresie nieocenionym
wsparciem są dla mnie regularne spotkania
Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej.
Szczęść Boże!
O. Waldemar Borzyszkowski SJ, proboszcz
Grudzień 2020 roku
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modlitwa
przy wigilijnym stole
Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę (najlepiej świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno
miejsce przy stole pozostaje wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do Wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej, jeśli poprowadzi ją jedno z rodziców.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
ZAPALANIE ŚWIECY

Mama lub tata zapalają świecę na stole.
Mama lub tata: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Jedno z dzieci zapala światełka na choince.

CZYTANIE EWANGELII (Łk 2,1–14)
Mama lub tata: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus
Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia
według św. Łukasza.
Tekst odczytuje jedno z dzieci:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,
aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betle| 4

jem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze
i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was:
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom
Jego upodobania”.
Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii – kolęda „Bóg się rodzi”.
WSPÓLNA MODLITWA
Mama lub tata odmawiają prośby, wszyscy odpowiadają:
Wysłuchaj nas Panie.
Mama lub tata: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy
Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa
Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, i prosimy Cię: udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie.
Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajmych pokojem tej nocy. Ciebie
prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie.
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Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym
świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie.
Naszych zmarłych (można wymienić imiona) obdarz szczęściem i Światłem Twej chwały. Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie.
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.
Mama lub tata: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej Światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego Światła w naszym codziennym postępowaniu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Mama lub tata: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy
się opłatkiem — chlebem miłości. Otwierając nasze serca we wzajemnej
miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

MODLITWA PO WIECZERZY
Odmawiają mama lub tata:
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór
i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
| 6

modlitwa w czasie
świątecznego obiadu
Modlitwa przed świątecznym obiadem
Przed modlitwą można zaśpiewać wybraną kolędę.
Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce możemy się dzisiaj spotkać
w gronie rodzinnym w tym uroczystym dniu narodzenia Twojego Syna.
Dziękując za dar Twojego Wcielenia i naszej rodziny, prosimy, abyś pobłogosławił te dary, które będziemy wspólnie spożywali. Błogosław także tym wszystkim, którzy dzisiaj z nami być nie mogą. Prosimy Cię o to
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Modlitwa na zakończenie świątecznego obiadu
Dobry Boże, dziękujemy Tobie za to rodzinne spotkanie i wspólny posiłek.
Prosimy, umacniaj nas swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.
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kilka pomysłów
na rodzinne święta
1. Dajcie sobie w prezencie… komplementy
Czy Ty też często zapominasz o tym, co dobre w Twoich najbliższych
i skupiasz się na ich niedoskonałościach? A może w te Święta uda się coś
zmienić? Co Ty na to, aby obok tradycyjnych prezentów pod choinką znalazł się specjalnie dedykowany dla żony, męża, dzieci, mamy, taty... komplement? Napisz swoim najbliższym, za co im dziękujesz, jak ich doceniasz
i dlaczego są dla Ciebie ważni. Możesz to zrobić na jakiejś papierowej
ozdobie, która później zawiśnie na choince. Nie musisz się spieszyć, możesz umówić się z bliskimi, że zrobicie to pierwszego lub drugiego dnia
Świąt albo w Sylwestra.
2. Nie do końca zegarek na wagę złota!
Czy wiesz, co jest obecnie prawdopodobnie najcenniejszym prezentem?
Nie jest nim pierścionek z brylantami, najpiękniejsza lalka ani ten tytułowy
zegarek. Chodzi o coś, co się z nim wiąże. Najcenniejsze, co możesz teraz
dać swoim bliskim to… twój CZAS. Czas, w którym nie będziesz zerkać do
telefonu, nerwowo sprawdzać godziny czy odpowiadać półsłówkami. Najcenniejszy czas to ten, w którym dajesz się komuś cały. Oddajesz swoją
uwagę, słuchasz i jesteś naprawdę blisko. Warto się umówić, że odkładacie komórki i komputery na określony czas w czasie Świąt. Twoje dziecko
chce, żebyś zbudował wielki wigwam z koca w całym salonie? Od teraz
jesteś apaczem…
| 8

3. Na dziewięć liter
Nic tak nie zbliża, jak wspólny śmiech i zabawa, zwłaszcza kiedy dzieci
widzą mamę lub tatę przybierających dziwne pozy i próbujących zobrazować kalamburowe hasła. No bo wyobraź sobie, że musisz na migi pokazać „Świnkę Peppę” albo „Drapacz chmur”. Członkowie Twojej rodziny
nie dadzą rady zachować przy tym poważnej miny…
4. Teraz Ty, czyli planszówka na stole
Czasem zdarza się, że siedzicie przy jednym stole i jest tak jakoś… nieswojo. Nie możecie znaleźć wspólnych tematów do rozmowy, choć przecież chcecie ze sobą spędzić czas. Zanim rozejdziecie się — każde
w osobny kąt — pomyślcie o planszówkach! Wspólne zadanie, akcja, wymiana, szansa, emocje! Jest naprawdę bardzo dużo ciekawych gier, które
wciągną Was bez reszty!
5. Spacer z marzeniami
Rodzinny spacer zawsze jest dobrym pomysłem, ale kiedy jest szaroburo
i siąpi, atmosfera między ludźmi bywa równie szara. A może by tę szarugę pokolorować rozmową o czymś inspirującym? Czy wiesz, o czym marzą Twoi bliscy? Jakie jest marzenie Twojej żony, Twojego męża, Twoich
dzieci? Nawet najbardziej pochmurny dzień może wypełnionić się radością, kiedy rozmawia się o czymś, co zapala iskierkę zachwytu w oku. Kto
wie, może przy tej okazji wpadniecie na jakieś przełomowe pomysły dotyczące Waszej rodziny? Możecie też przygotować listę pytań, które będziecie losować w czasie Waszych rozmów.

Błogosławionych, czyli szczęśliwych Świąt!
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ŚPIEWNIK
KOLĘDOWY
anioł pasterzom mówił

bóg się rodzi

Anioł pasterzom mówił
Chrystus się wam narodził!
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;

Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.
Taki Pan chwały wielkiej,
Uniżył się Wysoki.
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia!
O dziwne narodzenie,
Nigdy niewysłowione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości
Panieństwa swojego.

Ref.: A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami.
Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje.
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało
Żeśmy byli winni sami;
Ref.: A Słowo Ciałem…
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!
Ref.: A Słowo Ciałem…
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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. (× 2)
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud. (× 2)
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win. (× 2)

do szopy, hej pasterze
Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
By zbawić ludzki ród.
Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
Pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się królowie,
Nie budźcie Go ze snu.
Padnijmy na kolana,
To Dziecię to nasz Bóg,
Uczcijmy niebios Pana;
Miłości złóżmy dług.
Ref.: Śpiewajcie…

O Boże niepojęty,
Kto pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
Masz tron i służbę swą.
Ref.: Śpiewajcie…
On Ojcu równy w Bóstwie
Opuszcza niebo swe,
A rodzi się w ubóstwie
I cierpi wszystko złe.
Ref.: Śpiewajcie…
Bóg, Stwórca wiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci,
Patrz, w szopie tej zbutwiałej,
Jak słodko On w niej śpi.
Ref.: Śpiewajcie…
Jezuniu mój najsłodszy,
Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
Racz wziąć na własność mnie.
Ref.: Śpiewajcie...

dzisiaj w betlejem
Dzisiaj w Betlejem (× 2)
Wesoła nowina,
Że Panna czysta, (× 2)
Porodziła Syna.
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi.
Anieli grają, króle witają
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają.
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Maryja Panna, (× 2)
Dzieciątko piastuje
I Józef święty (× 2)
Ono pielęgnuje.
Ref.: Chrystus się rodzi…
3. Chociaż w stajence, (× 2)
Panna Syna rodzi,
Przecież on wkrótce, (× 2)
Ludzi oswobodzi.
Ref.: Chrystus się rodzi…
I Trzej królowie, (× 2)
Od wschodu przybyli
I dary Panu, (× 2)
Kosztowne złożyli.
Ref.: Chrystus się rodzi…
Pójdźmy też i my, (× 2)
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, (× 2)
Uwielbić Jezusa.
Ref.: Chrystus się rodzi…

Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel
Ref.: Gloria, gloria… (× 2)
O niebieskie duchy
I posłowie nieba
Powiedzcież wyrażniej,
Co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy.
Ref.: Gloria, gloria… (× 2)
Idźcie do Betlejem,
Gdzie Dziecię zrodzone
W pieluszki powite,
W żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski.
Ref.: Gloria, gloria… (× 2)

gdy się chrystus rodzi

gdy śliczna panna

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosa wyśpiewują
Ref.: Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo. (× 2)

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.
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Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wszelkiej sercu memu.
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu,
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu.

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.

Ref.: Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Ref.: Lulajże, Jezuniu...
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku, Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku.
Ref.: Lulajże, Jezuniu...

jezus malusieńki
Jezus malusieńki leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała mu
Matula sukienki. (× 2)
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię owinąwszy,
Siankiem go okryła. (× 2)
Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła
Siana pod główeczki. (× 2)
Gdy Dziecina kwili, patrzy w każdej chwili.
Na Dzieciątko Boskie w żłóbku,
Oko jej nie myli. (× 2)

mędrcy świata, monarchowie
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.
Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.

Panienka truchleje, a mówiąc, łzy leje:
„O mój Synu! Wola Twoja,
nie moja się dzieje”. (× 2)

Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

lulajże jezuniu

Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
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Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?
Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.

mizerna, cicha
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 skrzydła białymi,
Pod malowaną tęczą.

nie było miejsca dla ciebie
Nie było miejsca dla Ciebie,
W Betlejem w żadnej gospodzie.
I narodziłeś się Jezu,
W stajni w ubóstwie i chłodzie.
Nie było miejsca, choć szedłeś,
Jako Zbawiciel na ziemię,
By wyrwać z czarta niewoli,
Nieszaczęsne Adama plemię.
Ref.: Nie było miejsca, choć szedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić.
Gdy lisy mają swe nory
I ptaki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie miejsca nie było,
musiałeś szukać żłóbeczka.
A czemuż, Jezu, na świecie,
Tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie,
W niejednej człowieczej duszy.
Ref.: 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
Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, Świat od zagłady wybawić.
Bóg — człowiek tu wcielony!
Ref. Nie było miejsca …
I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.
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Nie było miejsca, choć chciałeś
Wszystkim otworzyć swe Serce
I kres położyć miłośnie
Ludzkiej nędzy, poniewierce.
A dzisiaj, czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęku, katuszy,
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy.
Ref.: Nie było miejsca…

oj, maluśki, maluśki
Oj, Maluśki, Maluśki, Maluśki,
Jako rękawicka,
Albo-li tyz jakoby, jakoby
kawałecek smycka.
Ref. Śpiewajcie i grajcie Mu,
małemu, małemu.
Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie
Siedzieć było w niebie?
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany
Nie wyganiał Ciebie.
Ref. Śpiewajcie i grajcie…
Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę
I mietkie piernatki,
Tu na to Twej nie stanie, nie stanie
Ubozuchnej Matki.
Ref. Śpiewajcie i grajcie…
Tam kukiołki jadałeś, jadałeś
Z carnuską i miodem,
Tu się tylko zasilać, zasilać
Musis samym głodem.

Ref. Śpiewajcie i grajcie…
Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie
Słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia
Łez gorskich napije.
Ref. Śpiewajcie i grajcie
Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły
Prześlicne janioły,
A tu lezys sam jeden, sam jeden
Jjako palec goły.
Ref. Śpiewajcie i grajcie

pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję Matkę Jego (× 2)
Witaj, Jezu ukochany,
Od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony (× 2)
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy (× 2)
Witaj Jezu nam zjawiony,
witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z matki człowiekiem (× 2)
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przybieżeli do betlejem pasterze triumfy króla niebieskiego
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Ref.: Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Ref.: Chwała na wysokości…
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Ref.: Chwała na wysokości…
Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli, co to będzie za Dziecię?
Ref.: Chwała na wysokości…
Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Ref.: Chwała na wysokości…
I anieli gromadą pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem pilnują.
Ref.: Chwała na wysokości…
Poznali Go Mesjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
Ref.: Chwała na wysokości…
My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy
Ref.: Chwała na wysokości…
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Triumfy Króla Niebieskiego
zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów... śpiewaniem. (× 3)
Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel... na ziemi. (× 3)
Zrodziła Maryja Dziewica
Wiecznego Boga bez rodzica,
By nas z piekła wybawił,
A w niebieskich postawił... pałacach. (× 3)
Pasterze w podziwieniu stają,
Triumfu przyczynę badają,
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje... nie wiedzą. (× 3)

wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
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.

w żłobie leży, któż pobieży
W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!

My zaś sami z piosneczkami
Za wami pospieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.
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!
Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba emipryjskie.
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