Kolędy 2017
1. „ Cicha noc”.
Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama, uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.
2. „ Dzisiaj w Betlejem”.
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
i Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje.
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...
3. „ 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.
4.„Wsród nocnej ciszy”.
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze – Bóg się wam rodzi!
Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana, przywitać Pana.
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć
Mu dali, a witając zawołali, z wielkiej radości, z wielkiej radości

5. „ Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
1. 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
6. „Jezu malusieńki”.
1. 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 Je okryła.
7. „Przekażcie sobie znak pokoju”
1. Ten szczególny dzień się budzi,
niosąc ciepło w każdą sień.
To dobroci dzień dla ludzi,
tylko jeden w całym roku taki dzień.
2. Zmierzchem błyśnie nam promienna,
kasząc w sercach naszych żal
I nadejdzie noc pojednań
tylko jedna w całym roku taka noc.
ref: Choć tyle żalu w Nas i gniew uśpiony trwa
Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.
7. „ We wish you”
Good tidings we bring
To you and your kin;
Good tidings for Christmas
And a happy New Year!
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a happy New Year.

