


Betlejem, miejsce na,..od-zin Ch,...ystusa, poślednie miejsce na mapie 

świ"t", to nie tylko kolebk" na1"0d-zin 1"eligii chneścij"ńskiej, to 1"Ówniei 

symbol odwiec-znego od,.,"dwni" się sil duchowych, .z,.,ódlo nm-zego 

eu1"opejskiego P1""w-zo1"c" etyc-znego. 

'W spekt"klu wykonyst"no teksty -z 8;blii w tlum"c-zeniu k» 'W ujk", 

dmm"tów st"1"0polskich i • Betlejem polskiego" Lucj"na Rydl". 

LJ.;yte i twó1"c-zo pnetwonone frodki ś,.,edniowiec-znego te"t1"u 

miste,...yjnego słu-żq -zbudowaniu 'ZT'Ó-Żnicowanej faktu,...y scenicznej. 

Chcemy, by j"k uc-zestnicy niegdysiejnego spekt"klu mi<te,.,yjnego, nm1 

wid-zowie do-znali całej bogatej gamy do-znań naiwnego -zad-ziwienia, 

chwyt"jqcego w g",.,dlo w-z1"us-zeni", śmiechu, bo jest w tym 

pT"Zedstawieniu wiele ludowego, 1"'ubas-:znego humol"'u, -zadumy nad stanem 

kondycji człowieka, któ,...y -ze s-zponów gT"Zechu, s-:zatana i Śm1e1"'c1, wy'l"'ywa 

się ku świ"tlu. 

Być moie 1"Ówniei dotknięci" g1""nicy pneiyci" mistyc-znego st"nu 

umysłu pT"Zenikniętego doświadc-zeniem boskości. 



BÓG Sil; RODZI 

Bóg się rnd-zi, moc 1:-ruchleje, 

Pan niebiosów obnaiony ! 

Qgień k1""Zepnie, blask ciemnieje, 

Ma g-Mnice Nieskońc-zony! 

'\:x;/-zga,.,d-zony, ok1"yty chwa!q, 

Smie1"telny, k:,.,ól nad wiekami I 

A Slowo Cialem się stale 

I mies-zka!o międ-zy nami . 

Cói mas-z niebo nad -ziemiany 

Bóg po1""Zucil s-zc-zęście swoje 

'\:x/s-zedl międ-zy lud ukochany 

0-zielqc -z nim 1:-rudy i -znoje 

N iema!o cie1"pia! niemalo, 

Ześmy byli winni sami 

A S!owo Cialem się stalo 

I mies-z kalo międ-zy nami. 

'\:x1 nęd-znej s-zopie U1"od-zony, 

Żlób Mu w kolebkę dano, 

Cói jest, c-zym by) otoc-zony ? 

Byd!o, paste1""Ze i siano. 

LJbod-zy, was to spotka!o 

'\:x/itać Go p1""Zed bogacwmi 

A Slowo Cialem się stalo 

I mies-zka!o międ-zy nami. 

Potem i k,.,óle wid-ziani 

Cirnq się międ-zy p1"pstotq, 

Niosqc da,.,y Panu w dani: 

M i1"ę, kad-zid!o i -zloto. 

Bóstwo to 1"aczem -zmies-zalo 

Z wiefoiac-zymi ofia1"ami. 

A S!owo Cialem się stalo 

I mies-z kalo międ-zy nami. 

Podnieś ,.,ękę, Boie 0-ziecię, 

B!ogos!aw ojc-zy-znę mi!q, 

'\:x1 dob,.,ych rndach, w dob,.,ym bycie 

'\:x;/spie1"aj jej silę swq si!q, 

Dom nas-z i majętność ca!q 

I ws-zystkie wioski -z miastami! 

A Slowo Cialem się sta!o 

I mies-z kalo międ-zy nami. 



GDY Slf C~RYSTUS RODZI 

Gdy się Ch-rystus -rodzi i na świat p-rzychodzi, 

Ciemna noc w jasności p-romienistej b-rodzi. 

Aniolowie się -radują, 

Pod niebiosy wyśpiewują: 

Glo-ria, glo-ria, glo-ria in excelsis Deo. 

Mówią do paste-rzy, któ-rzy t-rzód swych st-rzegli, 

Aby do Betlejem czym p-rędzej pobiegli, 

Bo się na-rodzi/ Zbawiciel, 

'Wszego świata Odkupiciel. 

Glo-ria, glo-ria, glo-ria in excelsis Deo. 

O niebieskie duchy i posiewie nieba, 

Powiedzciei wy-rainiej, co nam czynić t-rzeba; 

Bo my nic nie pojmujemy, 

Ledwo od shachu iyjemy. 

Glo-ria, glo-ria, glo-ria in excelsis Deo. 

ldicie do Betlejem, gdzie Dziecię z-rodzone, 

'W pieluszki powite, w i/obie po/oione. 

Oddajcie mu pok/on boski, 

On oslodzi wasze heski. 

Glo-ria, g lo-ria, glo-ria in exce lsis Deo. 

WSRóD NOCNf;--J CISZY 

'W ś-ród nocnej ciszy g/os się -rozchodzi 

'Wstańcie paste-rze Bóg się wam -rodzi 

Czym p-rędzej się wybiernjcie 

Do Betlejem pospieszajcie 

P-rzywitać Pana 

Poszli znale-źli dzieciątko w i/obie 

Z wszystkimi znaki danymi sobie 

-Jako Bogu cześć mu dali 

A witając wwalali 

Z wielkiej -radości 

Ach witaj Zbawco z dawna iądany 

Tyle tysięcy lat oglądany 

Na Ciebie k-róle p-ro-rocy 

Czekali a tyś tej nocy 

Nam się objawi/ 

my czekamy na Ciebie Pana 

A sko-ro p-rzyjdziesz na g/os kap/ana 

Padniemy na twa-rz p-rzed tobą 

'Wie-rząc ieś jest pod os/oną 

Chleba i wina 



OJ MALUSkl MALUSKI 

,.C-zy nie lepiej by Tobie, by Tobie sied-zieć bylo w niebie, 

'Ws-zak Twój Tatuś kochany, kochany nie wygania! Ciebie. 
La .. 

Tam Ci wws-ze slu-żyly, slu-żyly prześlic-zne Anioly, 

A i:u le-żys-z sam jeden, sam jeden jako palec goly. 
La .. 

Tam kukielki jadaleś, jadaleś "Z c-zarnus-zką i miodem, 

Tu się t:ylko po-Żywis-z, po-Żywis-z samym i:ylko glodem. 
La ... 

Tam se w niebie spijaleś, spija/eś slodkie malmmyje, 

Tu się Twoja gębusia, gębusia goTikich le-z napije. 
La .. 

Tam fo mialeś posianie, posianie i miękkie piernat:ki, 

T ui:aj na fo nie si:anie, nie si:anie Twej kochanej Mat:ki. 
La. 

Tam w niebiosach wygody, wygody, a i:u bieda ws-zęd-zie 
Jak Ci i:erm dokuc-za, dokuc-za, i:o i poi:em będ-zie. 

La 

A powied-z-że, mój Panie, mój Panie, co się i:e-ż i:o si:alo, 

Że się Tobie na i:en świat:, na i:en świat: przychod-zić -zachcialo . 
La .. 

Gdybym ja i:am jako Ty, jako Ty i:ak królowa! sobie, 

Nie chcialbym ja przenigd~, przenigdy w i:ym spoc-zywać -żlobie. 
La ... 

Albo się więc, mój Panie, mój Panie, wróć do swej kminy, 

Albo po-zwól się wnieść, się -zanieść do nas-zej cha/piny. 

La 

Cm Ci oddam, mój Panie, mój Panie, chyba me piomec-zki, 

Albo li i:e-ż i:e moje, i:e moje lipowe skTiypec-zki. 
La .. 

'W ŻŁOBIJ; LJ;ŻY 

'W -żlobie le-ży, kt:ó-ż pobie-ży 

Kolędować Malemu 

Je-zurnwi Chrysi:urnwi, 

D'Ziś nam ncrr1od'Zonemu 

Pasi:us-zkowie, pr-zybywajcie, 

Jemu wd-zięc-znie pTiygrywajcie , 

Jako Panu nas-zemu 

My -zaś sami, "Z piornec-zkami 

Za wami pośpies-zymy, 

A t:ak Tego Maleńkiego 

N i ech ws-zyscy wbac-zymy, 

Jak ubogo na-rod-zony, 

Plac-ze w si:ajni polo-żony , 

\x/ięc Go d-ziś ucies-zymy. 

NapTiód i:edy, niechaj ws-zędy 

Zabr-zmi świat: w wernlości, 

Że posiany, nam jett dany 

~mmanuel w niskości. 

Jego i:ędy pTiywii:ajmy, 

Z Aniolami wśpiewajmy , 

Chwala na wysokości! 

'Wit:aj Panie, có-ż się si:anie, 

Że ro-zkos-ze niebieskie 

Qpuścileś, a -zsi:qpileś 

Na i:e niskości -ziemskie. 

"Milość moja i:o sprawi/a, 

Że c-zlowieka wywy-żs-zyla 
Pod nieba ~mpirejskie"-



JJ;;;;;ZUS MALUSIJ;;;;;ŃKI 

Je-zus malusieńki 
Leiy nagusieńki , 

Płacze -z -zimna, nie dala Mu 

Ma-tu la sukienki. 

Bo uboga była, 

Rąbek -z głowy -zdjęła, 
'\xJ' k-tó,.,y 0-ziecię uwinąw>-zy , 

Siankiem Je ok,.,yla. 

Nie ma kolebeczki , 

Ani podus-zeczki, 

'\xJ' e żłobie Mu poloiyla 

Siana pod główeczki. 

Gdy 0-ziecina kwili , 

Ma-tusieńka l;I; , 

'\xJ' nóżki -zimno, ilóbek -l:wa,.,dy, 

S-tajenka się chyli. 

Matusia huchleje, 

Se,.,dec-zne l-zy leje, 

O mój synu, wola twoja 

Nie moja się d-zieje 

Tylko nie płacz , p=>-zę , 
Bo i'alu nie -zniosę , 

Dosyć go mam -z męki Twojej, 

K-tó,.,ą w >e1"CU no>-zę. 

Pokłon oddawajmy, 

Bogiem je wy-znajmy, 

To 0-ziecią-i:ko ubożuchne 
Lud-ziom ogla>-zajmy. 

DZISIAJ WJ BJ;TLJ;JJ;M 

0-zisiaj w Betlejem, 0-zisiaj w Betlejem '\x/'ernla nowina, 

Że Panna czysta , ie Panna czysta po1"od-zila Syna. 

Ch,.,ys-l:us się 1"0d-zi, nas oswobod-zi, 

Anieli gmją, K,.,óle witają, 
Pas-l:ene śpiewają, bydlęta klękają, 

Cuda, cuda oglaswją. 

Ma,.,ljja Panna, Ma,.,ljja Panna 0-ziecią-i:ko piastuje 

I Jó-zef :;wię-l:y i Jó-zef :;wię-l:y Ono pielęgnuje 

Choć w s-l:ajenec-zce, choć w stajeneczce Panna Syna 1"od-zi, 

Pneciei On wk1"ótce, pneciei On wk,.,ó-i:ce lud-zi oswobod-zi. 

I T nej Krolowie, i T nej Krolowie, od wschodu pnybyli , 

I da,.,y Panu, i da,.,y Panu ko>-ztowne -złożyli. 

Ch,.,ys-i:us się 1"0d-zi .. 

Pójdimy -l:ei i my, pójdimy -l:ei i my pnywi-l:ać Je-zusa , 

K,.,óla nad k,.,ólami , K,.,óla nad k,.,ólami uwielbić Ch,.,ys-l:usa 



Z NARODZf;NIA PANA 

Z N<>rnd-zenic> P<>nc> d-zień d-ziś weso!y, 

'Wyśpiewują chw<>!ę Bogu -Żywio!y. 

R<>dość lud-zi ws-zęd-zie slynie, 

Aniel bud-zi p1"7y dolinie 

Pmte1"7y, co p<>śli pod bo,.,em wo!y. 

'W yp<>d<> wŚ1"Ód nocy ogień -z obloku, 

Dum<>ją pc>ste1"7e w t<>kim widoku. 

k:<>-żdy pyt<>, co się d-zieje, 

C-zy nie świt<>, c-zy nie dnieje? 

Skąd te> !une> bije t<>k mil<> oku? 

Ale gdy c>nielskie glosy s!ys-zeli, 

Z<>rn-z do Betlejem p1"osto bie-żeli, 

T c>m witbli w -żlebie P<>n<>, 

Poklęk<>li n<> kol<>n<> 

I oddc>li dc>1"y, co -z sobą w-zięli. 

Potem wyk1"7yknęli w glos n<> p1"7emi<>ny: 

Żyj, Je-zu mc>leńki, n<> świc>t -zeslc>ny. 

N i ech Ci, P<>nie, od nc>s chw<>!<> 

Nie ustc>nie wiec-znie t1"wc>!<>, 

Żyj, -żyj, Zb<>wicielu, -z nieb<> -zesl<>ny. 

r 

0dchod-zą -z Betlejem pelni wesele>, 

Że ju-ż Bóg wys!uch<>) p1"óśb l-zrnel<>; 

Gdy tej nocy to wid-zieli, 

Co Prn1"ocy wid-zieć chcieli -

'W ciele lud-zkim Bog<> i Zb<>wicielc> 

I my -z pc>stus-zkc>mi d-ziś się 1"c>dujmy, 

Chwc>lę -z Aniolc>mi wrn-z wyśpiewujmy, 

Bo ten Je-zus -z nieb<> dc>ny, 

'W eimie nc>s międ-zy niebie> ny, 

Tylko Go -z wlego se1"cc> milujmy. 
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