
 
Kolędowanie z Fundacją Braci Golec – Łodygowice Górne 26.12 

Msza św o godz 11.00 
 
 
 
Lista utworów: 
 
Przed mszą: Św Scepon 
Ofiarowanie: W Betlejem przy drodze 
Komunia: Przybieżeli do Betlejem 
 

Koncert po mszy: 
1. W lesie w lesie 
2. Powinszowania 
3. Dnia Jednego 
4. Stało się Weseli 
5. Kapela – Jezusa Narodzonego 
6. Heligonki – A wcora z wiecora 
7. Pastuskowie Bracio mili 
8. Kapela – Oj maluśki 
9. Dziecino Mała 
10. Powinszowania 
11. Za kolęde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Świenty Scepon 
 
1. Świenty Scepon po kolendzie (rod chodził x5),  
    A świenty Jon sie ku niemu (przygodził x5).  

2. Matka Boska kolendników (witała x5)  

    srybra, złota za kolende (im dała x5).  

3. A kupcie se kolendnicy (co kcecie x5),  

    a uciescie tom kolendom (to dziecie x5) 

 
 

W Betlejem przy drodze 

 

1. W Betlejem przy drodze , jes tam sopka srodze,  

    a tam sie łozgościła, matka Jezusa miła x2.  

2. Z Boskiego zrzondzyenio, przyseł cos zbawiyenio,  

    Synecka przedwiecnego światu pozondanego x2.  

3. W ten cos janioł sprawił, pastyrzom łobjawił,  

    pastyrze co sie stało, Bóg przyjon ludzki ciało x2.  

4. Wartko pobiegnijcie, w Betlejym ujrzycie,  

    Dzieciontko pod jaślami, owite pieluskami x2.  

5. Wnet to chłopcy mali janieli strugali  

    Złotom wierbke i lipke dzieciontku na kolybke 2x  

6. Jeden kompiel grzeje a drugi sie śmieje  

    Trzeci pieluski susy, kozdy rod swoij dusy 2x  

7. Cworty jeś gotuje pionty usługuje  

    Sósty po sopie stompo, sprzenty do konta sprzonto.  

8. I my tez małyemu Dzieciontku dobrymu  

    Z radościom usługujmy, serca swe łofiarujmy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przybieżeli do Betlejem 
 
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! 
 

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

Dziwili się na powietrzu muzyce 
I myśleli: co to będzie za Dziecię 
 
W Lesie w lesie 
 
1. W lesie, w lesie sosna rośnie  

Na tej sośnie złoto rośnie  

Niek tam rośnie, niek tam bydzie  

My tu przyśli po kolyendzie  

2. Złotyk grusek nie bieryemy  

Co nom docie to weznyemy  

Suchej rzepy to nie kcemy  

Talar bity to weznyemy  

I kołoca kens 

 
 

Dnia Jednego 
 

Dnia jednego o północy,  
kiej zasnoł w cienskij niemocy,  
nie wiem, cy na jawie, cy mi sie śniło,  
ze wedle mej budy słońce świeciło. 
 
Som cym  prędzej sie porwałom  
i na drugich zawołołem;  
na Kubę, na Maćka i na Kaźmierza,  
by wstali cym prendzyj mówić pacierza. 
 
Nie zaroz się podźwigneli,  
bo byli twardo zasneli;  
alem ich po trochu wzioł za cupryne,  
by wstali, przywitać Boga Dziecine. 
 



Stało się weseli 

 

1.Stało sie weseli stały się dziwy 

  Narodził sie Pon Jezus x2    Z Panny Maryji. 

2.A kie sie narodził, cały świat stworzył, 

  Słońce , miesionc i gwiozdy x2   Na świat sposobił. 

3. Nale kie sie ło tym Herod dowiedzioł, 

  Wsyćkie małe dziatecki x2    Zwyrzynać kozoł. 

4. Nale kie sie ło tym Panna zwiedziała 

  Zaroz ze swom syneckiem x2    Z miasta bieżała 

 

 

Jezusa Narodzonego 

 

1. Jezusa narodzonego wsyćka witojmy,  

    Jemu po kłolendzie dary wzajem łoddejmy.  

Ref: Łoddejmy wesoło, skłaniojmy swe coło.  

    Skłaniojmy swe coło Panu nasemu.  

2. Łoddejmy za złoto wiare, cynionc wyznanie,  

    Ze to Bóg i Cłowiek prawy lezy na sianie. Ref:  

3. Łoddejmy tez za kadzidło Panu nadzieje,  

    ze go bydziem widzieć w niebie, godomy śmiele. Ref:  

4. Łoddejmy za mirre miłość na dowod tego,  

    Ze go nad wsyćko kochomy z serca całego. Ref: 

 

A wcora z wiecora 

1. A wcora z wiecora 2x Z niebieskiego dwora 2x  

2. Przysła nom nowina 2x Panna rodzi Syna 2x 

3. Boga prowdziwego 2x Nie łogarnionego 2x 

4. Za wyrokiem Boskim 2x W Betlejem żydowskim 2x 

5. Pastuskowie mali 2x W polu w tyn cas spali 2x 

6. Kiej Janioł z północy 2x Światłość z nieba tocy  

7. Kwałe łoznajmujonc 2x Sopke pokazujonc 

8. Gdzie Panna z dzieciontkiem 2x Wołem i oślontkiem  

9. I z Józefem starym 2x Nad Jezuskiem Małym  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastuskowie bracio mili 

 

1. Pastuskowie bracio mili, kaście po ten cas chłodzili  

    Po polesiu po dolinie staneli gynstej krzewinie,  

    paś owiecki. /x2  

2. A kie północ nastompiła, jasność z nieba łuderzyła  

    Pastuskowie zaś drzymali na gwołt ze snu sie porwali.  

    Co sie dzieje. /2x  

 

3. Cicho bracio co sie dzieje, Jasiek place Grześ sie śmieje  

    Kuba wyskocył na bude i zwalił Bartkowi dudy.  

    Jaz na ziemie /2x  

 

 

Dziecino Mała  

 

1. Dziecino mała, Bóg Stwórca świata 

A kendyz nom Go sukać potrzeba? 

W stajence w Betlejem powiła z weselem, 

Maryja Syna, piękna nowina. 

 

2. Małe pacholę, mój Jezu drogi, 

jakze wytrzymasz ten to mróz srogi? 

Wół z osłem chuchają, parą zagrzewają, 

by Dziecię spało, a nie płakało. 

 

3. Anioł, pasterzy, co trzody strzegli, 

wzywa, ażeby do szopy biegli: 

Pasterze biegajcie, Pana powitajcie, 

co lezy w złobie, w małej osobie". 

 


