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Jezus malusieńki

Jezus malusieńki leży wśród stajenki 
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki. 
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki. 
 
 Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, 
 w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła 
 w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła 
 
Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,  
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.  
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.  
 
 Dziecina się kwili, Matuleńka lili  
 w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli 
 w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli 
 
Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:  
O mój synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje  
O mój synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje  
 
 Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,  
 Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę 
 Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkim naszym Klientom i Czytelnikom

składamy najserdeczniejsze życzenia:
aby ten swiąteczny czas przepełniony był rodzinnym ciepłem i miłością,

a Nowy Rok okazał się bardziej szczodry, niż ten odchodzący.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nasze wydawnictwo,
wyrażamy nadzieję, iż sprostowaliśmy Państwa oczekiwaniom.

Rafał Chmielewski

Dyrektor Zarządzający Mazowieckie Media Sp. z o.o.      
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Wśród nocnej ciszy 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie 
Przywitać Pana. 

 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 przed Tobą, 
 Wierząc, żeś jest pod osłoną 
 Chleba i wina.
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Poseł na Sejm RP

Radosnych, zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2014 Roku

życzy
Mirosław Koźlakiewicz
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Cicha noc

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem.
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.

 Cicha noc, święta noc,
 Pastuszkowie od swych trzód
 Biegną wielce zadziwieni,
 Za anielskim głosem pieni,
 Gdzie się spełnił cud,
 Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn.
Pan wielkiego majestatu,
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

 Cicha noc, święta noc,
 Jakiż w tobie dzisiaj cud,
 W Betlejem Dziecina święta
 Wznosi w górę swe rączęta
 Błogosławi lud,
 Błogosławi lud.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile 
spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, 

a każdy dzień Nowego Roku 
był pełen szczęścia i nadziei. 
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Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna

 Chrystus się rodzi
 Nas oswobodzi
 Anieli grają
 Króle witają
 Pasterze śpiewają
 Bydlęta klękają
 Cuda, cuda ogłaszają

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef święty i Józef święty
On ją pielęgnuje

 Chrystus się rodzi
 Nas oswobodzi
 Anieli grają
 Króle witają
 Pasterze śpiewają
 Bydlęta klękają
 Cuda, cuda ogłaszają

Chociaż w stajence, chociaż w stajence
Panna Syna rodzi
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce
Ludzi oswobodzi

 Chrystus się rodzi
 Nas oswobodzi
 Anieli grają
 Króle witają
 Pasterze śpiewają
 Bydlęta klękają
 Cuda, cuda ogłaszają

I Trzej królowie, i trzej królowie
Od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli

 Chrystus się rodzi
 Nas oswobodzi
 Anieli grają
 Króle witają
 Pasterze śpiewają
 Bydlęta klękają
 Cuda, cuda ogłaszają

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa
Króla nad królami, Króla nad królami
Uwielbić Jezusa

 Chrystus się rodzi
 Nas oswobodzi
 Anieli grają
 Króle witają
 Pasterze śpiewają
 Bydlęta klękają
 Cuda, cuda ogłaszają

Wesołych Świąt
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok 2014 obdaruje pomyślnością
i szczęściem.
Naszym Partnerom, Klientom
i Współpracownikom życzymy
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,
sukcesów i spełnienia wszystkich marzeń.

Zarząd i pracownicy firmy
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Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

 Oddawali swa ukłony w pokorze
 Tobie z serca ochotnego, o Boże!
 Chwała na wysokości,
 Chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli jak żywi.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

 Dziwili się napowietrznej muzyce
 I myśleli, co to będzie za Dziecię?
 Chwała na wysokości,
 Chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.

Któremu się wół i osioł kłaniają
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

 I anieli gromadami pilnują,
 Panna czysta wraz z Józefem piastują.
 Chwała na wysokości,
 Chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.

Poznali go Mesyjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech przy zapachu choinki upłyną chwile

pięknej polskiej Wigilii,
a Boże Narodzenie

w zdrowiu, radości i ciepłej,
rodzinnej atmosferze.

Niech Nowy 2014 Rok obdaruje Państwa
pomyślnością i szczęściem

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
Władysław Krzyżanowski
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Lulajże Jezuniu

Lulajże, Jezuniu, moja perełko, 
Lulaj ulubione me pieścidełko. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. 
 
 Zamknijże znużone płaczem powieczki, 
 Utulże zemdlone łkaniem usteczki, 
 Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj! 
 A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. 
 
Lulajże, pielkniuchny nasz Aniołeczku, 
Lulajże,wdzięczniuchny świata kwiateczku. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. 
 
 Lulajże, różyczko najozdobniejsza, 
 Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza. 
 Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 
 A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. 
 
Lulajże, prześliczna oczom gwiazdeczko, 
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. 

Życzymy,
aby Święta Bożego Narodzenia

były dla każdego niezapomnianym
czasem, bez pośpiechu,

trosk i zmartwień.
Niech upłyną w spokoju i radości

wśród Rodziny i Przyjaciół.

Nowy Rok 2014 niech przyniesie
zdrowie, radość, pomyślność

i spełnienie wszystkich marzeń.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Dariusz Stanisław
Rafalik

Starosta
Ostrowski

Zbigniew Kamiński
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Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony! 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice Nieskończony. 
Wzgardzony, okryty chwałą, 
Śmiertelny Król nad wiekami! 
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 
 
 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, 
 A Słowo... 
 
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! 
A Słowo... 
 
 Potem królowie widziani 
 Cisną się między prostotą, 
 Niosąc dary Panu w dani: 
 Mirrę, kadzidło i złoto. 
 Bóstwo to razem zmieszało 
 Z wieśniaczymi ofiarami. 
 A Słowo... 
 
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. 
A Słowo... 

www.kalinowski.pl

Radosnych i pogodnych
Świąt 

Bożego Narodzenia
oraz wielu 

szczęśliwych chwil,
sukcesów 

i wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym 
Nowym Roku

życzy 

Jarosław Kalinowski 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

83213osm5-a.qxd:172x248.5  12/19/13  12:11 PM  Page 1




