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Archanioł Boży Gabryjel 
Archanioł Boży Gabryjel
Posłan do Panny Maryi
Z majestatu Trójcy Świętej
Tak sprawował poselstwo k’niej:
 Zdrowaś Panno łaskiś pełna,
 Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna sromięźliwa,
 Zasmuciła się z tej mowy,
 Nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się Marya,
Najszczęśliwszaś Panno miła.
 Nalazłaś łaskę u Pana,
 Oto poczniesz Jego Syna”.

„Jezus, nazwiesz Imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego,
Wielki z strony człowieczeństwa
A niezmierny z strony Bóstwa,
 Wieczny Syn Ojca wiecznego,
 Zbawiciel świata wszystkiego”.

„A jakożby to mogło być,
Jęła Panna k’niemu mówić,

Pieśni 
adwentowe
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Ja nie chcę męża nigdy znać”.
Jął jej Anioł tak powiadać:
 Iż Duch Święty z Swej miłości
 Sprawi to w Tobie w czystości.

Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
„O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż to wola Pana mego,
 Toć ja służebnica Jego,
 Stań się według słowa twego”.

Rychlej, niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem
W żywocie Panny najczystszej
Ze krwie czystego serca Jej,
 Sprawą Boga wszechmocnego,
 Miłośnika człowieczego.

Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu
 Dziękujmy w uniżoności
 Za ten cud Jego miłości.

Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś tak w wielkiej łasce Jego,
Módl się do Pana za nami
I do tej Najświętszej Panny,
 Abyśmy z grzechów powstali,
 Po śmierci z Nim królowali.

Boże wieczny, Boże żywy!
Hejnał roratny

Boże wieczny, Boże żywy!
Odkupicielu prawdziwy,
Wysłuchaj nasz głos płaczliwy!

Któryś jest na wysokości,
Schyl nieba, użycz litości:
Spuść się w nasze głębokości.

O niebieskie góry srogie,
Spuśćcie rosę na ubogie,
Dajcie nam zbawienie drogie.

Nietrzymajcie przejrzanego,
Chmury swoim dżdżem naszego
Przynieście sprawiedliwego.

Przyjdź co rychlej miłosierny,
O Boże! człowiek mizerny,
Ciebie czeka, tobie wierny.

Obejdź się z nami łaskawie
Zmiłuj się po nagłej sprawie,
Racz przyjść ku twej wiecznej sławie.

Odmień Panie twój gniew srogi,
Odmień, niech człowiek ubogi
Nawiedzi twe święte progi.
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Usłysz płacz stworzenia swego,
Daj doczekać uciesznego
Narodzenia Syna twego.

Amen zakrzykniem wdzięcznemi
Głosy, by nas Bóg z świętemi
Złączył poczty anielskiemi.

Głos wdzięczny z Nieba 
wychodzi
Głos wdzięczny z Nieba wychodzi,
Gwiazdę knam nową wywodzi,
Która rozświeca ciemności,
I odkrywa nasze złości.

Z różdżki Jesse kwiat zakwita,
Który zbawieniem świat wita,
Pan Bóg zesłał Syna swego,
Przed wieki narodzonego.

Ojcowie tego czekali,
Tego Prorocy żądali,
Tego Bóg światu miał zjawić,
Od śmierci człeka wybawić.

Którego aby wąż zdradził,
Z rajskich rozkoszy wysadził,
Skusił by z drzewa rajskiego
Skosztował zakazanego.

Przez co był z Raju wygnany,
I na wieczną śmierć skazany;
Lecz Pan użalił się tego,
Myślił o zbawieniu jego.

Wnet Anioł Pannie zwiastował,
O czem Prorok prorokował:
Iż miał powstać Syn zacnego
Plemienia Dawidowego.

Weselcie się ziemskie strony!
Puściwszy niebieskie trony
Bóg idzie na te niskości,
Z niewymownej swej litości.

Weselcie się i Anieli,
A bądźcie z tego weseli:
Że się nam Bóg w ciele stawi,
Ten upadek nasz naprawi.

Weselcie się wszyscy święci,
I wy ludzie smutkiem zdjęci,
Idzie na świat Odkupiciel,
Strapionych wszystkich Zbawiciel.

Wesel się stary Adamie,
Wesel się i Abrahamie,
Już wstaje twe pokolenie,
Wszystkich narodów zbawienie.

Wesel się i ty Dawidzie,
Oto Król do ciebie idzie,
Który na tronie twym siędzie,
Na wieki królować będzie.
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Weselcie się i dziateczki,
Matki i cne panieneczki;
Oto Panna Syna rodzi,
Niech ta wieść wszystkich zachodzi.

Którą Archanioł pozdrowił,
A te słowa do niej mówił:
Zdrowa bądź pełnaś światłości,
Porodzisz Syna w czystości.

Panna gdy to usłyszała,
Pokornie odpowiedziała:
Otom służka Pana mego.
Stań się według słowa twego.

Szczęśliweż to ukorzenie,
Które dało nam zbawienie,
Serce Panny zniewoliło,
Boga z nieba wywabiło.

Przez twą pokorę żądamy,
Niech tej łaski doznawamy,
By nam grzechy nie szkodziły,
Od Boga nas nie dzieliły.

Zjednaj nam u Syna twego.
Zbawiciela świata tego:
Czystość, miłość i pokorę,
Naszę gładzącą niestworę.

Daj nam pozbyć co jest złego,
Daj dojść dobra najwyższego;
Przez pokorę nas takową,
Wpraw w społeczność Jezusową.

Grzechem Adama ludzie 
uwikłani
Grzechem Adama ludzie uwikłani,
Wygnani z raju wołali z otchłani,
Spuśćcie niebiosa deszcz na ziemskie niwy
I niech z obłoków zstąpi sprawiedliwy.

Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy.
Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
Póki nie przyszła z wiekami żądana
Z Judzkiej krainy Panna powołana.

Ona pokorą i cnoty skromnemi
Boga samego ściągnęła ku ziemi,
Że, którego świat nie objął wielkości
Tego panieńskie zamknęły wnętrzności.

Kiedy z obłoków Part do nas zstępował.
świat, jak rozległy, człowieka szanował,
Człeka, przed którym imieniem zginano
Niebieskie, ziemskie, piekielne kolano.

Nie naszą ci On zasługą ściągniony,
Miłość go sama wiodła w ziemskie strony;
Wziął ciało ludzkie, z nim ból, niedostatki,
Zbratał się z nami był Synem u Matki.

Dajmyż Mu za te dzięki, zborze wiemy,
Że kochając nas, był nam miłosierny;
I wznosząc ręce ku niebu jasnemu
Śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.
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Hejnał wszyscy 
zaśpiewajmy
Hejnał roratny

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
Cześć i chwałę Panu dajmy,
Nabożnie k`Niemu wołajmy.

Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności
Rozpędź piekielne ciemności.

Jużci ona noc minęła,
Co wszystek świat ucisnęła,
A początek z grzechu wzięła.

Na to Boży Syn jedyny,
By ciemności zniósł i winy,
W żywot wstąpił świętej Panny.

Temu Bóg dał w nas opiekę,
By czartowską zniósł z nas rękę
I piekielną odjął mękę.

Ten łaskawie nas przyjmuje,
Z wiecznych ciemności wyjmuje,
Światłość zbawienną gotuje.

Tylko nam ta noc zostanie,
Co jest na odpoczywanie,
A odnawia pracowanie.

Lecz i prace i wsze sprawy
Da szczęśliwie Bóg łaskawy
Byle Bogu był człek prawy.

Boże, prawdziwa światłości
Ty świeć nasze ciemności
Wiodąc do swojej jasności.

Daj nam szczęśliwe powstanie
Twojej łaski pożegnanie
A dobroci wysławienie.

Boże wiecznej wszechmocności
Broń od złości i przykrości
Nagłej wiecznej śmiertelności.

Ty, któryś jest dobrotliwy
Odmień swój gniew sprawiedliwy
A racz nam być miłościwy.

Amen, amen, raczysz to dać
Byśmy się tam mogli ostać
Na wieki z Tobą królować.

Spuśćcie nam 
na ziemskie niwy
Spuśćcie nam na ziemskie niwy
Zbawcę, z niebios obłoki!
Świat przez grzechy nieszczęśliwy,
Wołał w nocy głębokiej;
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Gdy wśród przeklęctwa od Boga,
Czart panował, śmierć i trwoga,
A ciężkie przewinienia,
Zamkły bramy zbawienia.

Ale się Ojciec zlitował
Nad nędzną ludzi dolą,
Syn się chętnie ofiarował,
By spełnił wieczną wolą:
Zaraz Gabryel zstępuje,
I Maryi to zwiastuje,
I że z Ducha świętego,
Pocznie Syna Bożego.

Panna przeczysta w pokorze
Wyrokom się poddaje,
Iszczą się wyroki Boże,
Słowo ciałem się staje.
Ach! ciesz się Adama plemie,
Zbawiciel zejdzie na ziemię:
Drżyj piekło! on twe mocy,
W wiecznej pogrąży nocy.

Oto się już głos rozchodzi:
Wstańcie bracia uspieni!
Zbawienie nasze nadchodzi,
Noc się w jasny dzień mieni.
Precz odtąd dzieła niecnoty!
Wylęgnione w śród ciemnoty:
Niech każdy z nas w przyszłości,
Zbroję wdzieje światłości.

Niech nas zdobi mierność stała,
W pokarmie i napoju,

Niehołdujmy chuciom ciała,
Żyjmy w zgodzie, w pokoju!
Naśladować tego mamy,
Którego przyjścia czekamy:
Ta jest powinność nasza
Jak Apostoł ogłasza.

Zbawco świata! szczerze chcemy
Pełnić te powinności;
Złącz się z nami, niech będziemy
Twemi dziećmi w szczerości!
Wlej o! Jezu miłościwy!
W duszę mą pokój prawdziwy,
Posiądź, i serce moje
Wszak jestem dziecię twoje.

Zdrowaś bądź Maryja, 
Niebieska lilija
Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska lilija,
Panu Bogu miła, Matko litościwa.
Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, Ukaż drogę pewną,
Przykazania twego, Boga wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna pańskiej, Czystości anielskiej,
Pannaś nad Pannami, Święta nad świętemi,
O Najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami.
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Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęła, Wielkąś sławę wzięła,
Przez twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie.

Pan stworzył Adama, Ludzkiego plemienia
Ojca, Ewę matkę, Co zgrzeszyli jabłkiem;
Aleś ty naprawiła, Co Ewa straciła.

Z tobą był Duch święty, Syn Boży poczęty
W twym żywocie czystym, Trójcy świętej miłym,
I z ciebie się narodził, Obyczajem dziwnym.

Błogosławionaś ty, Nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący, Dał przez cię zbawienie,
Jezus Syn twój odkupił, Wszystko ludzkie plemię.

Tyś jest litościwa, Matka nasza miła,
Jaśniejsza nad słońce, W najświętszej zasłudze,
W twojejci są obronie, Wszyscy grzeszni ludzie.

Między niewiastami, Czystemi Pannami,
Tyś sama najczystsza, Królowa Anielska,
Nie była Panu Bogu, Żadna nad cię milsza.

Błogosławion owoc, Żywota twojego
Jezus miłościwy, Syn Boga żywego,
Bądźże jemu cześć, chwała, Z dobrodziejstwa jego.

Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste Panie,
Racz dać ludu twemu, Tu dziś zebranemu,
Przez zasługi Matki twej, Domieść chwały wiecznej.

Amen wszyscy rzeczmy, Wierni chrześcijanie,
Cośmy się tu zeszli, Ku chwale tej Pannie,
Zachowaj nas od złego, Twojemi prośbami.
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A wczoraj z wieczora
A wczoraj z wieczora, z niebieskiego dwora
Przyszła nam nowina, Panna rodzi Syna.

Boga Prawdziwego, Nieogarnionego
Za wyrokiem Boskim, w Betleem żydowskiem.

Pastuszkowie mali, w polu wtenczas spali, 
Gdy Anioł z północy, światłość z nieba toczy.

Chwałę oznajmując, szopę pokazując, 
Gdzie Panna z Dzieciątkiem, wołem i oślątkiem.

I z Józefem starym, nad Jezusem małym, 
Chwalą Boga tego dziś narodzonego.

 Natychmiast pastuszy, radzi z drogiej duszy, 
Do onejto budki, bieżą wziąwszy dudki.

Chcący widzieć Pana, oddają barana, 
Na kozłowym rogu, krzyczą chwałę Bogu.

Sam śpiewa i będzie ludziom po kolędzie, 
W żydowskiej krainie o cudownym Synie.

Niebiescy duchowie, z daleka królowie. 
Pragnąc widzieć swego Stwórcę Przedwiecznego.

Dziś Mu pokłon dają, w ciele oglądają, 
Z Czystą Panną w szopie, to maluczkie Chłopię.

Kolędy
i pastorałki
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Cieszą podarkami, więc i piosneczkami: 
Witaj Zbawicielu i Pocieszycielu.

Witaj Królu nowy, Synu Dawidowy: 
Ty masz nas wybawići w niebie postawić.

W otchłaniach Ojcowie i Patryarchowie, 
Dawno Cię czekali, rorate wołali.

O szczęśliwy żłobie, gdy Mesyasz w tobie, 
W pieluszkach związany, z dawna obiecany.

Jezu najmilejszy ze wszech najwdzięczniejszy, 
Zmiłuj się nad nami, grzesznymi sługami.

*
Dnia jednego o północy 
Dnia jednego o północy 
Gdym zasnął w ciężkiej niemocy
Nie wiem czy na jawie czy mi się śniło 
Czyli koło budy słońce świeciło.

Ja się czym prędzej porwałem, 
I na drugich zawołałem: 
Na Kubę, na Maćka i na Kaźmierza, 
By wstali czym prędzej mowie pacierza.

Nierychło się podźwignęli, 
Gdyż byli bardzo zasnęli: 

Ażem ich po trochu wziął za czuprynę, 
By wstali przywitać Boga Dziecinę.

Kaźmierz bowiem wszystko słyszał, 
Bo na słomie w budzie dyszał: 
Ale nam od strachu niechciał powiedzieć, 
Na Maćka skazywał, ten musi wiedzieć.

Mój Macieju, cóż nam powiesz, 
Ponieważ że ty wszystko wiesz: 
Widziałem, widziałem dziwne widzenie, 
Słyszałem, słyszałem Anielskie pienie.

Bo mi sam Anioł powiedział, 
Gdym na słomie w budzie siedział: 
Nie bój się, nie bój się, Maćku pastuszka, 
Jestem ja, jesteś ty u Boga służka.

Zwiastując wesołe lata, 
I że się Zbawiciel świata, 
Narodził, narodził Betlejem mieście, 
Idźcie go przywitać, czym prędzej bieżcie.

Niech weźmie Szymek fujarę, 
A Maciek gołąbków parę; 
A wszyscy klękając przy pacholątku
Śpiewajmy wesoło nieba Dzieciątku

*
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Narodził się w stajni 
Jezus ubogi
Narodził się w stajni Jezus ubogi, 
Uniżył Majestat, chociaż Pan srogi. 
Będąc Synem Najwyższego, 
Nie miał miejsca godniejszego,
Swojej Osobie.

W stajni z bydlętami gospodą staje;
Ubogim pastuszkom w polu znać daje; 
Wszyscy się ze snu porwali, 
Skoro światłość oglądali
Ponad Betleem.

A gdy usłyszeli Anielskie pienie, 
Że się narodziło ludzkie zbawienie, 
Krzyknął jeden na drugiego: 
Pójdźmy oglądać nowego 
Gościa na ziemi.

Kuba wybiegł do trzody, porwał barana, 
Żeby nie szedł darmo przywitać Pana; 
Stasiek owieczkę za nogi, 
A Bartek kozę za rogi, 
Jasiek jagniątko.

Jacek na nich woła: nie odbiegajcie; 
I ja pójdę z wami, trochę poczekajcie; 
Tylko chodaki obuję, 
Razem z wami powyndruję 
Dla kompanii.

Ej Jacku nieboże, wskok się obuwaj, 
A do mnie na pomoc prędko przybywaj, 
Koza mnie chce wziąć na rogi, 
Dajże jej kijem pod nogi, 
Niechaj nie bodzie.

Pójdźże i ty Szymku za nami w drogę; 
Ach nie zdołam, bo mam kulawą nogę. 
To cię na kozę wsadzimy, 
A przecie niechaj będziemy 
We społeczności.

A gdy pastuszkowie pokłon oddali, 
Wcielonemu Bogu powinszowali: 
Potem kładli swoje dary, 
Przyjmij od nas te ofiary, 
Jezus nasz drogi.

A kiedy z nich jedni Panu śpiewali, 
Drudzy na multankach i dudkach grali; 
Inni po szopie pląsali, 
Wiwat, wiwat wykrzykali, 
Narodzonemu.

 Grajże Kuba dobrze, i my będziemy; 
Tylko sobie dudki nasmarujemy: 
Będziemy wszyscy tańcować, 
Nie trzeba dudków żałować, 
Bo to Pan Dobry.

A Szymek kulawy to małe chłopię, 
Choć na jednej nodze, skakał po szopie: 
I najbardziej wyskakował 
Ten, co na nogę chorował, 
Zapomniał bólu.
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Mówi Józef stary: już dosyć tego; 
Idźcie pastuszkowie do bydła swego; 
Jużeście się naskakali, 
Mnieście głowę sturbowali, 
Także Maryi.

Józefie staruszku, Ojcze kochany! 
Jakże mamy odejść Pana nad Pany? 
My się radzi doczekali, 
Żeśmy Boga oglądali 
W maleńkiem ciele.

Na dobranoc Panu wszyscy zagrajmy, 
Starego Józefa rady słuchajmy: 
Bo laski pod żłobem maca, 
Kto wie, czy nie na nas bracia, 
W nogi zawczasu.

*
Niechaj będzie 
po kolędzie
Niechaj będzie po kolędzie niech się wszyscy spieszą
Pastuszkowie i Rodzice niechaj Pana cieszą
Wszyscy się zebrali i duzi i mali
Żeby Jezusowi, pokłon mu oddali

Po całej krainie hasło się porusa
Zeby nikt nie set na darmo do Pana Jezusa
Bo jako kto żywy, niech się wszyscy spieszą
Jakie kto ma dary, niech Panu zaniosą

Kuba stary wziął swe dary, na talrzu sobek
Parę gołąbecków takich jesce w pierzu wziął
Tomek ułomek i jajecko gęsie
A Bartek nie miał co daci, dobre chęci niesie

I tak wszyscy wyndrowały różnymy drogamy
A gwiazda z nieba jym świeciła swymi promniamy
Sed Wojtek przez portek po śniegu, po grudzie
Cieszą się, śmieją się, cha cha cha cha, ludzie

Szymek stary wzioł fujarę by jym raźniej było
Przygrywał jym i śpiewali, wszystkim się spieszyło
To ino Wojtkowi to się nie spieszyło
Usiad pod krzakim bo mu zimno było

Jak juz blisko przybieżeli, szopke zobaczyli 
Światłoś z nieba im świeciła, do szopy wstąpili
A w szopce ujżeli Jezusa małego
I Matkę Najświetszą, Józefa Świętego

Witaj mały Jezulecku w tym zimnym złóbecku
Bośmy z daleka ty przyśli, daty ci przynieśli
A mały Jezusek, jak to o tym wiedział
Nóskamy przebierał, do nich się uśmiechał

*
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Nowy rok bieży, 
w jasełkach leży 
Nowy rok bieży, w jasełkach leży — A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę — Na ziemi.

Leży dzieciątko jako jagniątko — A gdzie, gdzie?
W Betleem mieście, tam się pospieszcie — Znajdziecie.

Jak go poznamy, gdy go nie znamy — Jezusa?
Podło uwity, nie w axamity — Ubogo.

Wół, osioł ziewa, parą zagrzewa — A jakoż?
Klęcząc, padając, chwałę oddając — Przy żłobie.

Anieli grają, wdzięcznie śpiewają — A co, co?
Niech chwała będzie, zawsze i wszędzie — Dzieciątku.

Królowie jadą z wielką gromadą — A zkąd, zkąd?
Od wschodu słońca, szukają końca — Zbawienia.

Skarb otwierają, dary dawają — A komu?
Wielcy Królowie, możni Panowie — Dzieciątku.

Pójdźcie Kapłani do tej to stajni — A proście:
Niech w rękach waszych a ustach naszych — Bóg roście.

Pójdź miła młodzi, Jezus się rodzi — W stajence,
Daryć przynosi, rączki podnosi — Dziecięce,

Pójdźcie panienki do tej stajenki — Klęknijcie,
Wasz oblubieniec da rajski wieniec — Dziękujcie.

*

Przylecieli aniołkowie
Przylecieli aniołkowie
jak ptaszkowie z nieba
I śpiewali Dzieciąteczku
wesoło, jak trzeba.

Hojże, hojże, Panie Jezu,
hojże, hojże, hoc, hoc!
Śpiewaliśmy, budziliśmy
pastuszków całą noc.

Powiadają niesłychaną
w świecie nowinę
Panna w całości panieństwa
zrodziła Dziecinę,

Syna Bożego Przedwiecznego,
pasterze, wstawajcie,
do Betlejem, nie mieszkając,
witać Go biegajcie.

Śpiewaliśmy i Gloryja
głosząc przyjście Twoje,
pokój ludziom, kiedy odkrył
Bóg naturę swoję.

A dla zbawienia ludzkiego
w ciele narodzony
Stwórca świata, Dawca skarbów,
w żłobie położony.
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Biegnijcież prędko do szopki,
pokłon mu oddajcie
i wesoło: Hojże, hojże !
przed nim wykrzykajcie.

Hojże, hojże, Panie Jezu,
hojże, hojże, hoc, hoc.
Niech ci będzie wieczna chwała
za tę szczęśliwą noc.

Którejś się dla naszego
narodził zbawienia
Hojże, hojże, weselmy się,
bo czas odkupienia

Naszego się już przybliżył
przez Twe narodzenie,
hojże, hojże, bądź wesołe
dziś, wszystko stworzone !

Wychwalając to Dzieciątko,
hojże, hojże, hoc, hoc,
wykrzykujmy, wyśpiewujmy
przed Nim całą noc.

Cała noc niech nasza będzie
chwały nieskończonej,
daj ją wszystkim, Boże,
w ciele utajony.

*

U zieluny dumbrowy 
U zieluny dumbrowy paśli pasterze woły
Anioł im się ukozoł, do Betlejem iść kozoł
A łuny goi się zlinkli, jaz na kolana klinkli
Pytać go się nie śmieli, gdzie Pana sukać mieli
A Pan lezoł we złobie i ni mioł nic na sobie
Ino wiunzecke sianka pod nózki pod kolanka
I te pieluski lniane od panny darowane
Wół z osłem pumogały, parum go uogrzewały
Będąc Pan nad pany i na nędzę zesłany
Pójdźże ty Kuba wprzódy, wrócima się już do trzody

 wyk. Maria Siwiec i Mariza Nawrocka 
 YouTube  

 

*
 

W dzień Bożego 
Narodzenia
W dzień Bożego narodzenia,
Weseli ludzie, błogo im będzie;
Chwałę Bogu wyśpiewują,
Wesoło wszędzie.

Anioł pasterzom zwiastował,
Że się narodził, nas uweselił;
Król Herod się zafrasował,
Dziatki pobić dał.
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Bili, siekli, mordowali,
Srodzy katowie, właśni zbójcowie;
Krzyczą dziatki, płaczą matki,
Bardzo rzewliwie.

Od piersi ich wydzierali
I rozcinali: Rycerze mali
Z matkami się pożegnali,
Żal to niemały.

Tam krwawe łzy wylewały
Płaczliwe matki, kiedy ich dziatki
Leżą jakby barankowie,
Lub w polu snopki.

Ręce matki załamują,
Włosy targają, i omdlewają;
Niebo głosy przebijają,
Serdecznie łkają.

Rachel Pani tak rzeczona,
Pociechy niema, prawie umiera;
Patrząc na swoje syny
Często omdlewa.

O! Herodzie okrutniku,
Wielka to wina, że twego syna,
Między dziatkami zabito,
Co za przyczyna?

Chciałeś trafić na Chrystusa
Syna Bożego; ale go z tego
Nie wykorzenisz królestwa,
Boć niebo jego.

  wyk. Maria Siwiec z uczniami 
 SoundCloud 

 

*
W pole pasterze zaśli 
W pole pasterze zaśli
Aby owiecki paśli
Woły barany, wraz pozganiane
A na wygunie, pasum się kunie razym.

A beło ich tam duzo,
Ze nawet cało zgraja, 
Jedyn wziun koze, drugi barana
A trzeci kure z kusym ogunym
No i z kosykim jaja.

I tak se wyndrowały
A do Jezusa Pana.
I tak se razym wszystkie śpiewały 
Oj dana, dana, dana

A i tak wyndrowały
A z wesołum nowinum
Oj ale o tym nic nie wiedziały 
A ze im Maciek zginuł.

A jak juz blisko beły
I sopo zoboceły, 
W tyn cos dopiero sie zmiarkowały
A ze Maćka zgubieły.
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A Maciek sed za nimi
A i beł takim zuchym
Oj ale nimógł za nimi zdunzyć, 
A bo beł z duzym brzuchym.

I jak sie wszystkie zesły
A i do sopy wesły
I na kolana se poklynkały
Dzieciuntku dary dały.

  Śpiewaczki z Gałek k. Rusinowa
 FacebookFilm

  

*
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Gdy Najświętsza Panienka 
po świecie chodziła

Pieśń apokryficzna o wędrówce Świętej Rodziny

Gdy Najświętsza Panienka po świecie chodziła
I swojego synaczka za rączkę wodziła

Gdy oboje z Józefem tu na świecie żyli
I co pracą rąk swoich synaczka żywili

Byli w mieście Nazaret tam roboty mało
I nie mieli za co żyć dziecię głód cierpiało

Ludzie z miasta Nazaret tak im doradzali
Do Jeruzalem miasta byście się dostali

Jeruzalem tak wielkie i bogate miasto
Tam byście mieli życie i roboty nadto

Ale do tego miasta jest tam bór niemały
A na pośrodku mieszka zbójnik tak zuchwały

A gdy w ten bór zajdziecie dwie drogi znajdziecie
Udajcie się na prawo bo w lewo zbłądzicie

A gdy w prawo pójdziecie bór będzie zmniejszony
Bardzo gęsta krzewina ze samej olszyny

Wtenczas deszcz zaczął padać bardzo zimno było
I dziecię im oziębło aż im się kwiliło

Pieśń 
apokryficzna
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Usiedli pod drzewiną dziecię ogrzewali 10

Przytulili do siebie w rączki mu chuchali

Wtenczas ten zbójnik idzie usłyszał gadanie
I bardzo się zatrwożył dziwował się na nie

Przybliżył się do krzaka widzi troje ludzi
Począł z nimi rozmawiać bo go serce budzi

Mówi skądżeście ludzie i dokąd idziecie
Czy tu nocować chcecie wy tu pomarzniecie

Lecz Najświętsza Panienka w mowę się z nim wdała
O swych wielkich przypadkach mu opowiedziała

Mówi idziem z Nazaret miasteczka małego
Bo tam roboty nie ma i życia żadnego

Ale do tego miasta jest tam bór niemały
A na pośrodku mieszka zbójnik tak zuchwały

Zbójnik im odpowiada już go nie miniecie
Alboć ja jestem ten sam czy mnie wierzyć chcecie

I powiódł ich na drogę dom im pokazuje
A on chcąc iść wartować przyjść zaś obiecuje

Jak się z kupy rozeszli w dom jego przybyli
Żony jego z pokorą o nocleg prosili

A żona odpowiada nie mogę nocować 20

Bo mam męża zbójnika poszedł bór wartować

Jak po borze pochodzi w koło obwaruje
Jak do domu powróci wam też nie daruje

Oni odpowiadają my się z nim trafili
Gdyby nam tu nie kazał to byśmy nie byli

Ale na rozkaz jego my tutaj przybyli
Byśmy nocleg dostali o niego prosili

Żona zbójcy to słysząc wymawiać przestała
Koło pieca ciepłego usiąść im kazała

Ale oni od strachu grzać się zapomnieli
I poszli na zapiecek w kąciku stanęli

A wtenczas zbójca idzie ledwo w dom wstępuje
Pyta się żony swojej czy kto nie nocuje

Nocuje troje ludzi na zapiecku stoją
Ale nic nie gadają bo się bardzo boją

Zbójnik każe swej żonie wieczerzę gotować
dla tych ludzi i pościel wygodną szykować

Jak wieczerzę odbyli szykują posłanie
A Pan Jezus zaczyna rzewliwe płakanie

Lecz Najświętsza Panienka te słowa mówiła 30

Może on tego płacze dawnom go nie myła

Żona zbójcy to słysząc szykuje wanienkę
Srebrną obmyć Synaczka Przeczystej Panienki



38 39

Gdy Najświętsza Panienka Synaczka kąpała
Zbójeckiego w kolebce płakać usłyszała

Gdy Jezusa skąpała zbójniczce mówiła
Żeby i swego syna w tą kąpiel włożyła

A zbójniczka powiada mój syn owrzodziały
Gdyby do wody przyszedł byłby płacz niemały

Lecz Najświętsza Panienka leciuchno go wzięła
I w tę kąpiel włożyła płacz uspokoiła

Ledwie w kąpiel włożony już ci uzdrowiony
I z wrzodów i skorupy cały oczyszczony

Zbójnik się przypatruje że skóra świecąca
Mówi żonie ta Pani bardzo wszechmogąca

Mówi skądeście ludzie i jakiego rodu
A żem ja was tu dostał chwała Panu Bogu

Mówi powtórnie żonie może to ci ludzie
Co za nimi to pismo na cały świat idzie

Nazajutrz rano wstawszy onych wypytuje 40

Co wy za to żądacie płacić obiecuje

Lecz Najświętsza Panienka tak odpowiedziała
Za wieczerzę i nocleg com tu otrzymała

Zbójca im odpowiada nie pytam o to
Bo ja mam dość wszystkiego mam srebro i złoto

I poszedł po pieniądze w klin je wysypuje
A jak im tego braknie przyjść zaś rozkazuje

I zaraz też ta woda gdzie dziecię kąpała
Jakoby drogi balsam wonna maść się stała

Tedy żona zbójnika mądrze postąpiła
Do dzbana ją wylała w ziemię zakopała

A jak się rozejść mieli sobie dziękowali
Pan Jezus synaczkowi aż się dziwowali

Mówi rośnij braciszku a jak dorośniemy
To oboje na krzyżu pospołu pomrzemy

A rodzice to słysząc bardzo się trapili
Wszystkie swoje marności zabójstwa zarzucili

Jak syna wychowali wszystko mu oddali
Żeby siebie szanował tak mu przykazali

Gdy już umierać mieli zejść ze świata tego  50

Dali mu upomnienie nie krzywdzij żadnego

Ale po jeich śmierci łatwo mu to przyszło
I niedługo to trwało rozproszył on wszystko

I poszedł do złodziei tam z nimi targował
I z jednym go chwycili z którym on wartował

Powiesili na krzyżu naprzeciw Jezusa
Jednak tego zbójnika szczęśliwa jest dusza
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I ci jego rodzice mają darowane
Kary za grzechy swoje przez to nocowanie

Kto Jezusa nocował jak po świecie chodził
Pan Jezus mu swym niebem za nocleg nagrodził

I powiedział w rozdziale że jeszcze nagrodzi
Kto takiego nocuje co po świecie chodzi

Zważcie to chrześcijanie, którzy to czynicie 57

Jako Bóg dobrotliwy niebo otrzymacie

  wyk. Maria Siwiec z uczniami
 SoundCloud 

 

*
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Przyśpiewki 
Dejcie num dejcie, te całum kiełbase
To będziemy kochać tą córeckę wase
 A jak num nie docie, to nas pogniwacie
 Hej kolęda kolęa

Hej kolęda deska, zabił Maciek wieprzka
A Maćkowi świnkę, wsadzili na rynkę   (rynka — patelnia)
 Wsadzili upiekli, do gości zawlekli
 Hej kolęda, holęda

Kolędowanie
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Życzenia
Już się rozchodzimy, wszystkim życzymy tego
A żebyśmy razem doczekali, a roku następnego

My takie samotne, a dzisiaj się cieszymy
Że wieczerum wigilijnum a że dzisiaj zjimy

I dla was życzymy, ojcowie kochani nasi nauczyciele, 
jako wy nas zawsze nauczacie słowa Bożego wiele

Złóżmy se życzenia, opłatkiem dzielinie
Choci komu o co chodzi
niech pomoże malitki jezusek
a co się ma na...

Żeby Bóg dał zdrowie a jeszcze życie długie
Za to dla was nasze zaproszenie
i za wasą obsługę



46

*


