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Śpij Dziecino (1)

a D G e a D G
Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi GaeH
W środku nocy przerażony świat się budzi CGAD(Dzw.)
Dzisiaj Chrystus, tutaj właśnie się narodził
Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi.

Ref.: Teraz śpij [luli-lu], Dziecino mała [luli-laj], Ga
Teraz śpij [luli-lu], Dziecino miła [luli-laj]. DG
Ziemia bogactw ci nie dała e(E)a
Bo bez ciebie biedną była. DG
Teraz śpij...       (bis) (Gc)Ga...

Już pasterze, prości ludzie, biegną z dala
Oddać pokłon Tobie Panu nad panami
Mówią sobie jakaż łaska nas spotkała
Że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami

Z wschodnich krain przyszli jeszcze Trzej królowie
Każdy myślał coś wielkiego dziś zobaczę
Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie
Że ich król jest malusieńki i, że płacze.

Teraz śpij... ...była.                  (2x + 1x j.n.: )
Nie płacz już, dziecino mała (E)Ah
Nie płacz już, dziecino miła EA
Ziemia tym cię zasmuciła fis(Fis)h
Że tak mocno w grzech utkwiła EA

Świeci gwiazdka (26)

e a H a... H e
Witaj gwiazdko złota na niebios przestworze eHeH
Witaj nam radośnie Dzieciąteczko Boże CDFH
Wznieś pełne dłonie nad głowy naszemi eHeH
My Ci zaśpiewamy po calutkiej ziemi EaeHe

My Ci zaśpiewamy wesołemi tony
Na kościółku Twoim uderzymy w dzwony
I tak dźwięczeć będzie pieśń radosna wszędzie
Hej kolęda, kolęda, hej kolęda, kolęda

Świeci gwiazdka w górze,
cudnym blaskiem świeci GCGD

W szopie ubożuchnej Matka Syna pieści GCGD
Jezus dłonie wznosi nad naszemi głowy DGDH
Błogosławi i cieszy radosnemi słowy CGD(7)G

Pastuszkowie mili, pójdzcie do stajenki
Jemu się pokłońcie, poproście Panienki
Kto ma w sercu bóle, kto ma łzy na twarzy ... ... H
Tego On pocieszy, łaską swą obdarzy EaeHe

Oto lirnik stary śpiewną lirę stroi EHEH
Niechże zagra na niej, pastuszkowie moi EAE(H/A)EH
Wszak Chrystus się rodzi, śpiewać nam się godzi EHEH
Hej kolęda, kolęda, hej kolęda, kolęda EaeHe

(c7G)EaeHe



O gwiazdo Betlejemska (24)

O gwiazdo Betlejemska, CGCe
   zaświeć na niebie mym; dGC
Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, aEaE
Bóg-człowiek z Panny świętej, dG7C A/e
   dany na okup win. dGC

O nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam!
Więc gdzie pójdziemy Chryste? gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar
I hołd Ci niski oddać: to jest nasz wszystek dar.

Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron.
Czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem,
Gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym.

Pójdźmy wszyscy (25)
(GCGC...)
Pójdźmy wszyscy do stajenki GC/DG
   do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego aDG/He |
   i Maryję, Matkę Jego. DG | x2

Witaj Jezu ukochany, od Patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy, być nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj, Jezu nam, zjawiony; witaj, dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
   a teraz z Matki człowiekiem.

Wśród nocnej ciszy (2)

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: GaDeD(7) GCDG (aD)
Wstańcie pasterze, Bóg się Wam rodzi!e/G DGD eaDG (aD)
Czym prędzej się wybierajcie, GD |
Do Betlejem pospieszajcie GD(7) | x2
Przywitać Pana e/G aD(7)G |

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 przez Tobą,
   wierząc, żeś jest pod osobą
Chleba i wina



Gdy się Chrystus rodzi (3)

Gdy się Chrystus rodzi CCaF(G7)C
   i na świat przychodzi, aAd(G7)GC
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują G7CG7C |

Ref.: Gloria, gloria, gloria, CFG(G7) | x2
in excelsis Deo! a(C)F(d)CGC |

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel:

O niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy:

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone,
Oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski:

Bóg się rodzi (23)
wer.II:

Bóg się rodzi, moc truchleje CF(G7) GC(D7)
Pan niebiosów obnażony. CG GD
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, CF GC
Ma granice Nieskończony! CG(7) GD(7)

Wzgardzony okryty chwałą G7C D7G | x2
   śmiertelny król nad wiekami! G7C D7G |

Ref.: A Słowo Ciałem się stało G7CA(A7) D7GE(7) |
I mieszkało między nami d (Ad)G(G7)C a(Ea)D(7)G |

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.

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!

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.



Anioł pasterzom mówił (22)

Anioł pasterzom mówił: DAh/DAD GDe/GDG
   Chrystus się nam narodził DG(D)EA GC(G)AD
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście

DGD/fisA7/eh/EA(7) GCG/hD7/ae/AD(7)

Narodził się w ubóstwie D/fisA7/eDA G/hD7/aGD
   Pan wszego stworzenia. D/fisheAD G/heaDG

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 wysokiego żadnego
Nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia.

O dziwne narodzenie, nigdy nie wysłowione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości, panieństwa swojego.

Bogu bądź cześć i chwała, która by nie ustała,
Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
I Świętemu Duchowi, w Trójcy jedynemu.

W Dzień Bożego Narodzenia (4)

W Dzień Bożego Narodzenia DEA
Radość wszelkiego stworzenia DGD
Ptaszki w górę podlatują, DGAD
Jezusowi przyśpiewują (x2). hEA, DA/GD

Słowik zaczyna dyszkantem, szczygieł mu wtóruje altem,
Szpak tenorem krzyknie czasem,
A gołąbek gruchnie basem (x2).

Gdy ptactwo Boga uczciło, co żywo się rozproszyło,
Ludziom dobry przykład dali, ażeby Go uwielbiali, uwielbiali.

Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna,
Syna Jednorodzonego Boga Ojca Niebieskiego.

To Anieli oznajmują, do Betlejem pokazują,
Gdzie narodził się Zbawiciel wszego świata Odkupiciel.

Gdy pasterze usłyszeli, do stajenki pobieżeli;
Dzieciąteczku się kłaniają, podarunki oddawają.

I my też z serca ofiary łącząc z pastuszemi dary
Oddajemy wcielonemu Bogu dziś nam zrodzonemu (x2).

Chwała Bogu niechaj będzie w niebie i na ziemi, wszędzie,
Z aniołami się radujmy, Jezusowi wyśpiewujmy (x2).



Lulajże, Jezuniu (5)

Lulajże, Jezuniu, moja perełko C d/G G(G7)C
Lulaj, ulubione me pieścidełko. (C)a(A7)dG(G7)C

Ref.: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, CF(A)d(G7)C
A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj! CAd(G7)G(G7)C

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku,
Lulajże wdzięcznuchny świata Kwiateczku.

(Zwrotki dodatkowe:)
Dam ja Jezusowi słodkich jagódek,
Pójdę z Nim w Mamuli serca ogródek.

Dam ja Jezusowi z chlebem masełka,
Włożę ja kukiełkę w Jego jasełka.

Dam ja Ci słodkiego, Jezu, cukierku,
Rodzenków, migdałów, co mam w pudełku.

Cyt cyt cyt, zasypia małe Dzieciątko,
Oto już zasnęło niby kurczątko.

Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.

My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy,
Ciebie tu na ziemi kochać będziemy.

W grudniowe noce (Hej kolęda, kolęda) (21)

W grudniowe noce, zimowe noce DG/eDA
Dzieciątko Boże z zimna dygoce DfiseA
I idzie przez pola okryte szronem. GAfish
Wiatr Mu wydzwania piosnki znajome. eEA (A5+)

Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas De |
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da? A(G)D|x2

A dookoła okna się srebrzą
Przy sutych stołach piją i jedzą
I Dobrą Nowinę świętują wszędzie
O tej Dziecinie, o tej kolędzie.

I tyle tych okien i domów tyle,
Może Go schronią choćby na chwilę,
I może przygarną do serca ludzie,
Może nakarmią nim dalej pójdzie?

A świeczki się jarzą na świerkach zielonych
I złote gwiazdy wieńczą korony,
I zewsząd płynie kolęda święta,
Lecz o Nim, o Nim, nikt nie pamięta...



Oj, maluśki, maluśki (20)

Oj, maluski, maluski, maluski, jako rękawickaFC CG
Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka. C(7)F G(7)C
(Ref. mrucząc lub: Spiewajcie i grajcie Mu, małemu, małemu)

FBF, FC(7)F CFC, CG(7)C

Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

(Zwrotki dodatkowe:)
Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda wsędzie,
Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie.

Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie piernatki,
Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej Matki.

Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z carnuską i miodem,
Tu się tylko zasilać, zasilać musis samym głodem.

Tam se w niebie spijałeś, spijałeś, słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia łez gorskich napije.

Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły prześlicne janioły,
A tu lezys sam jeden, sam jeden jako palec goły.

Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało,
Ześ  się  na  ten  kiepski  świat,  kiepski  świat  przychodzić
zachciało

Cóż Ci oddam mój Panie, mój Panie, chyba me piosnecki,
Albo też te moje, te moje lipowe skrzypecki.

W żłobie leży (6)

W żłobie leży, któż pobieży (A)DeA (D)GaD7

   kolędować Małemu De(G)AD G(a)CDG
Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie, przybywajcie, D(H7)e G(E7)a
Jemu wdzięcznie przygrywajcie A7D D7G
Jako Panu naszemu. De/GA7D Ga/CD(7)G

My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy.
A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy.
Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony
Więc go dziś ucieszymy.

Najprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany jest nam dany Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy:
„Chwała na wysokości!”.

Hej, w dzień narodzenia (7)

Hej, w dzień Narodzenia Syna Jedynego DGD(H)eAD
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego,
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. A7DeEA
Hej, kolęda, kolęda! D e/G AD

Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
W żłobie położyła małe pacholątko.
Pasterze śpiewają, na multankach grają.
Hej, kolęda, kolęda!

Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli,
Witając Dzieciątko, małe Pacholątko,
Hej, kolęda, kolęda!



Jezus malusieńki (8)

Jezus malusieńki leży wśród stajenki a(a7+)E(E7) aE
Płacze z zimna, dG7C(A) |
   nie dała Mu Matusia sukienki, d/FG5(7)C | x2

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię owinąwszy, siankiem je okryła.

Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,
We żłobku Mu położyła siana pod główeczki.

Dzieci się kwili, Matuleńka lili,
W nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli.

Matusia truchleje, serdeczne łzy leje:
„O mój Synu! wola Twoja, nie moja się dzieje.

Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę”.

Pokłon oddawajmy, Bogiem je wyznajmy,
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

Niech Je wszyscy znają, serdecznie kochają,
Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają.

O najwyższy Panie! waleczny Hetmanie! -
Zwyciężonyś, mając rączki miłością związane.

Pójdź do serca mego, Tobie otwartego,
Przysposób je do mieszkania i wczasu Swojego.

Bracia, patrzcie jeno (19)

Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje! GDG
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. GDG
Rzućmy budy, warty, stada; aeDeaeDAD
niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem. DGeDGeDG

Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga,
pewnie dla uczczenia Pana swego ściga.
Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem
przed Panem w Betlejem.

Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy.
Patrzcie, jak biednie okryte w żłobie Panię znakomite
w szopie przy Betlejem.

Obchodząc pamiątkę odwiedzin pasterzy,
każdy czciciel Boga, co w Chrystusa wierzy,
niech się cieszy i raduje, że Zbawcę swego znajduje
w szopie przy Betlejem.



Nie było miejsca dla Ciebie (18)
(Kolęda wojenna 1939-1945)

Nie było miejsca dla Ciebie dA
W Betlejem w żadnej gospodzie Ad
I narodziłeś się, Jezu,
W stajni, ubóstwie i chłodzie.

Nie było miejsca, choć zszedłeś FC
Jako Zbawiciel na ziemię, Ad
By wyrwać z czarta niewoli dA
Nieszczęsne Adama plemię. Ad

Nie było miejsca, choć zszedłeś
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.

Gdy liszki mają swe jamy
I ptaszki swoje gniazdeczka,
Dla Ciebie brakło gospody,
Tyś musiał szukać żłóbeczka.

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Łez tyle, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy.

Z Narodzenia Pana (9)

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły, EAEAEH7E
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. EAEAEH7E
Radość ludzi wszędzie słynie, EH7E
Anioł budzi przy dolinie EH7E
Pasterzy, co paśli pod borem woły. AEAEH7E

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
Dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije tak miła oku?

Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli;
Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.

(Zwrotka dodatkowa:)
Potem wykrzyknęli w głos na przemiany:
Żyj, Jezu maleńki, na świat zesłany.
Niech Ci, Panie, od nas chwała
nie ustanie wiecznie trwała,
Żyj, żyj, Zbawicielu, z nieba zesłany.

Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
że już Bóg wysłuchał próśb Izraela;
Gdy tej nocy to widzieli, co Prorocy widzieć chcieli -
W ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami dziś się radujmy,
Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
Bo ten Jezus z nieba dany, weźmie nas między niebiany,
tylko Go z całego serca miłujmy.



Przybieżeli do Betlejem (10)

Przybieżeli do Betlejem pasterze, GCG(D) CFC(G)
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. G/eGCG C/aCFC

Ref.: Chwała na wysokości, G/e(C)E C/a (F)A
Chwała na wysokości, aD dG
A pokój na ziemi. GCG(a)DG CFC(d)GC
        (bis)

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

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

Dziwili się na powietrzu muzyce
I myśleli: co to będzie za Dziecię?

Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy.

Mizerna cicha stajenka (17)

Mizerna cicha, stajenka licha adaE eaeH
Pełna niebieskiej chwały, aCE eGH
Oto leżący przed nami śpiący adaE eaeH
W promieniach, Jezus mały. FEa CHe

Przed Nim Anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, skrzydły białymi,
Pod malowaną tęczą.

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg-Człowiek tu wcielony!

I oto, mnodzy ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana.
Pełni natchnienia, pewni zbawienia,
Upadli na kolana.

Długo czekali, długo wzdychali,
Aż niebo rozgorzało;
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.

Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości,
Skończony czas niedoli!
On daje siebie, chwała na niebie,
Pokój ludziom dobrej woli.



Cicha noc (15)

Cicha noc, święta noc C G
   pokój niesie ludziom wszem, dGC aDG
A u żłobka Matka święta FC CG
   czuwa sama uśmiechnięta FC CG
Nad Dzieciątka snem (x2). dGCa, CGC aDGe, GDG

Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód
Spieszą wielce zadziwieni za anielskich głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud (x2).

Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego Majestatu niesie dziś całemu światu
Odkupienie win (x2).

Do szopy (16)

Do szopy, hej pasterze DA
   do szopy, bo tam cud A7/e A D
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, D e/A
   pasterze grajcie Mu A7D
Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.

Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg.
Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług.

O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty masz tron i służbę swą.

Dzisiaj w Betlejem (11)

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem G(e) C(a)
   wesoła nowina, G(DG)D C(GC)G
Że Panna czysta, że Panna czysta, porodziła Syna.

Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, DG GC
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, G C
   cuda, cuda ogłaszają. (G)E(E7)aDG (C)A(A7)dGC

Maryja Panna (x2) Dzieciątko piastuje,
I Józef święty (x2) Ono pielęgnuje.

Choć w stajeneczce (x2) Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce (x2) ludzi oswobodzi.

I Trzej królowie (x2) od wschodu przybyli
I dary Panu (x2) kosztowne złożyli.

Bądź pozdrowiony (x2) Boże nieskończony.
Sławimy Ciebie (x2) Jezu niezmierzony.



Gdy śliczna Panna (12)

Gdy śliczna Panna Syna kołysała, CGadG7C GDeaD(7)G
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, Moje Dzieciąteczko, adG(F)C eaDG
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko. CF/fC(A)dGC

GC/cG(E)aDG
Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wielkiej sercu memu.
Lili, lili, laj, wielki królewicu,
Lili, lili, laj, niebieski dziedzicu!

Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Lili, lili, laj, mój wonny Kwiateczku,
Lili, lili, laj, w ubogim żłobeczku!

Tryumfy (13)

Tryumfy Króla niebieskiego A(DAD)EA D(GDG)AD
   zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów, EHE AEA
   dobytku swego stróżów,
Śpiewaniem (x3). EA/fis, EA/fis, hEA AD/h, AD/h, eAD

Chwała bądź Bogu w wysokości,
   a ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel.
Na ziemi (x3).

Zrodziła Maryja Dziewica, wiecznego Boga bez rodzica.
By nas z piekła wybawił, a w niebieskich postawił
Pałacach (x3).

Mędrcy świata (14)

Mędrcy świata, monarchowie, DGD
   gdzie śpiesznie dążycie? A(A7)D
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, DG
   chcecie widzieć Dziecię? DeAD
Ono w żłobie nie ma tronu AA7(h)D
   i berła nie dzierży, A7DhA
A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy.
DGDeAD

Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje,
Wieść okropna, wieść to smutna: Herod spisek knuje!
Nic monarchów nie odstrasza, ku Betlejem spieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.


