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      https://youtu.be/IOuUe2VelEQ 

https://youtu.be/IOuUe2VelEQ


    
https://www.facebook.com/hashtag/sercedlapsoni 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=224481836600983&set=pcb.224481989934301
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      https://youtu.be/r6f9aIJIr4M 

 

     
 

https://youtu.be/cT3rTBMsej0 

 

       
 

https://youtu.be/e-QI74i6POg 

https://youtu.be/r6f9aIJIr4M
https://youtu.be/cT3rTBMsej0
https://youtu.be/e-QI74i6POg


     
 

https://youtu.be/cgaU7tJuLQc 

 

        https://youtu.be/8xea7UYSJew  

 

   https://youtu.be/0sr5Pq8M4lw  

 

     
 

https://youtu.be/5x8BB0OytDU  

 

https://youtu.be/cgaU7tJuLQc
https://youtu.be/8xea7UYSJew
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   https://youtu.be/iKdfn8bpCag  

 

   
 

https://youtu.be/JBX9a01t0bU  

 

      
 

https://youtu.be/Hf0ZyeWqn-o 

 

 

 

https://youtu.be/iKdfn8bpCag
https://youtu.be/JBX9a01t0bU
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Poruszająca Kolęda na Objawienie Pańskie 

 
 

Zarówno jako społeczeństwo i jako zbiór konkretnych osób doświadczamy różnorodnych trudności 
i cierpienia. Tym utworem chcemy powiedzieć, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami, a wejście 
Boga w nasz świat jest dla nas źródłem nadziei. Kolęda wykonana została przez grupę muzyków 
"Fajowych w drodze". Muzykę i słowa napisał Dominik Dubiel SJ, a za aranżację i produkcję 
odpowiada Mateusz Banasiuk.  https://youtu.be/NpcYWRB5-hQ  .   https://youtu.be/YXVSTrJZ1fY 

 

1. Gdzieś pośród nocy rodzi się Syn 
Cichutko on płacze w ciemności 
Lecz świat nie słyszy dziecięcych łkao 
Zbyt wsłuchany we własne „mądrości”  
 
2. A Bóg Człowiekiem się stał 
by nauczyd nas człowieczeostwa 
wpuśd drugiego do serca 
a doświadczysz, że ciemnośd światłości nie ogarnęła 
 
3. Bóg tak podobny do każdego z nas, 
Że łatwo Go można przeoczyd 
Lecz może taki był Boży plan, 
By serca nauczyd mądrości? 
 
4. Bo Bóg Człowiekiem się stał 
by nauczyd nas człowieczeostwa 
wpuśd drugiego do serca 
a doświadczysz, że ciemnośd światłości nie ogarnęła.  
 
 
 

 
 

5. Stał się człowiekiem odwieczny Pan 
„Bóg z nami”, pełen czułości 
Uczy przebaczad, kochad jak On, 
Nie niszcząc naszej wolności 
 
 

6. Bo Bóg Człowiekiem się stał 
by nauczyd nas człowieczeostwa 
wpuśd drugiego do serca 
a doświadczysz, że ciemnośd światłości nie ogarnęła 

https://youtu.be/NpcYWRB5-hQ
https://youtu.be/YXVSTrJZ1fY


   
https://stacja7.pl/muzyka/medrcy-swiata-monarchowie-w-wyjatkowym-wykonaniu-kasi-mos/ 

Mędrcy świata monarchowie 

Gdzie spiesznie dążycie 

Powiedzcież nam Trzej Królowie 

Chcecie widzieć Dziecię 

Ono w żłobie nie ma tronu 

I berła nie dzierży 

A proroctwo jego zgonu 

Już się w świecie szerzy 

Mędrcy świata złość okrutna 

Dziecię prześladuje 

Wieść okropna wieść to smutna 

Herod spisek knuje 

Nic monarchów nie odstrasza 

Do Betlejem spieszą 

Gwiazda zbawcę im ogłasza 

Nadzieją się cieszą 

Przed Maryją stoją społem 

Niosą Panu dary 

Przed Jezusem biją czołem 

Składają ofiary 

Trzykroć szczęśliwi królowie 

Któż wam nie zazdrości 

Cóż my damy kto nam powie 

Pałając z miłości 

 

 

 

https://stacja7.pl/muzyka/medrcy-swiata-monarchowie-w-wyjatkowym-wykonaniu-kasi-mos/


    
https://stacja7.pl/muzyka/dzieki-wom-rodzice-niezwykla-piosenka-w-ktorej-dzieci-dziekuja-rodzicom-i-bogu/  .   https://youtu.be/m0jl0aRxw2Q 

Dziękczynienie Wszechmogącemu Stwórcy za Dar życia i rodziny. Bóg – dawca 
Życia, jednocześnie zaprasza do współpracy człowieka w jego przyjęciu. Śpiew 
dzieci, jako podziękowanie skierowały do rodziców brzmi jak modlitwa. 

„Dzięki Wom Rodzice” 

Cy nojdzies na świecie drugie takie słowo, 

coby sie nosłodsom wydawało mowom? 

Cyś dzieckiem, cyś stary, 

cy siyłom wieku jaśniejes, 

słowo „mama” serce ci ozgrzeje 

Mamo ukochano, ostomiyły tato 

– jakiemi słowami wom dziękować za to, 

ze zyjem, ze wierzym, 

i myślom sięgom przestworzy. 

I za zgode na święty plan Bozy. 

Niech wom wionki chwały uwijom Janieli, 

zeście mi dar zycio ze serca dać chcieli. 

Zyć bedym! Na wieki! 

I kochać mogym bez końca, 

Róść ku Stwórcy, jak kwiotek do słońca. 

 

 

 

https://stacja7.pl/muzyka/dzieki-wom-rodzice-niezwykla-piosenka-w-ktorej-dzieci-dziekuja-rodzicom-i-bogu/
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