MENNYBŐL AZ ANGYAL

Mennyből az angyal lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén
lássátok, lássátok.
Istennek fia , aki született
jászolban, jászolban,
Õ leszen néktek üdvözítõtök
valóban, valóban.

HÓBAN ÉBRED - CSONDOR KATA

Hóban ébred majd az ünnep,
minden percben nevet ránk.
Tud-e bármi szebbet adni,
mint a békés nagyvilág?
Körbenézel, s látsz egy arcot,
amin némán gond pihen.
Reményt adhatsz pár mosollyal,
hogy a holnap más legyen.
Jut még bárkinek
a tiszta fényből egy cseppnyi láng.
Jókedv könny helyett.
Ha másod nincs is, add tovább.
Hóban ébred majd az ünnep,
minden percben nevet ránk.
Tud-e bármi szebbet adni,
mint a békés nagyvilág?
Jut még bárkinek
a tiszta fényből egy cseppnyi láng.
Jókedv könny helyett.
Ha másod nincs is, add tovább.

JINGLE BELLS

Sűrűn hull a hó,
Csuda metszőn fú a
szél.
Száll az ének szó,
Csengettyű mesél.
Pejkó felnyrít,
Indul már a szán.
Hej nincsen jobb mint,
Száguldozni dombok
friss haván.
//:Csing-ling-ling, csing-ling-ling,
Cseng a csengyettyű.
Patkó porzik száll a szán,
Ugye jaj de nagyszerű. ://
//:Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way!
O what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh ://

CSENDES ÉJ!

Csendes éj!
Szentséges
éj!
Mindenek
nyugta mély;
Nincs fenn
más, csak a
Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál!
Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszületett, Krisztus
megszületett!

HALLELUJA

Hallom létezett egykor egy
titkos akkord,
Amit Dávid játszott és az Úr kedvére volt
S bár téged nem érdekel, elmondom újra.
Az ötös követte a négyeset, egy moll, egy dúr, s
máris megszületett
S a király zavarban súgta:
Halleluja. Halleluja…
Mondod, a nevet csak bitorlom,
S én azt a nevet még csak nem is tudom,
De mit számít neked, ha bárki tudja!?
Mert minden szóban fény ragyog,
És mindegy melyiket hallgatod,
Hogy Szent, vagy összetört a
Halleluja. Halleluja…
Én próbáltam, hát ennyi telt,
Kezemre érintés nem felelt,
Igazat mondok, bármily szép, vagy csúnya
S bár meglehet, hogy tévedek,
A dal ura elé úgy léphetek,
Hogy nyelvemen nincsen más, mint: Halleluja.
Halleluja. Halleluja…

Ó GYÖNYÖRŰSZÉP TITOKZATOS ÉJ,

Ó gyönyörűszép
titokzatos éj,
Égszemű
gyermek, csöpp
rózsalevél.
Kisdedként az
édes Úr
Jászolában
megsimul
Szent karácsony éjjel.

Ó fogyhatatlan csodálatos ér,
Hópehely ostya csöpp búzakenyér
Benne lásd, az édes Úr, téged szomjaz
rád borul,
Egy világgal ér fel.

KIS KARÁCSONY, NAGY KARÁCSONY

Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.
Jaj, de szép a karácsonyfa
Ragyog rajta a sok gyertya.
Itt egy szép könyv, ott egy labda.
Jaj de szép a karácsonyfa!
Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra!
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!

HA ELMÚLIK KARÁCSONY
Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja
halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem
alszik ki még.
Ha elmúlik karácsony,
És legszebb titkát nem
árulja el,
Az új csodára egy évig
várni kell.
Hosszú téli éjszakán harangszóval érkezik,
Angyalszárnyon, csendben száll tovább.
Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek,
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!
Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.
Ha elmúlik karácsony,
Egy csillagszórót őrizz meg nekünk,
És a szikrák alatt énekelj velünk!
Na-nana...
Ha elmúlik karácsony…
II: És a szikrák alatt énekelj :II (3*)
velünk!

PÁSZTOROK, PÁSZTOROK

Pásztorok, pásztorok
örvendezve
sietnek Jézushoz
Betlehembe.
köszöntést mondanak a
kisdednek,
ki váltságot hozott az
embernek.
Angyalok szózata minket is hív,
értse meg ezt tehát minden hű szív:
a kisded Jézuskát mi is áldjuk,
mint a hív pásztorok magasztaljuk.
Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk,
aki a váltságot hoztad nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitod Szentatyád mennyországát.
Dicsőség, imádás az Atyának,
érettünk született szent Fiának,
és a vigasztaló Szentléleknek:
Szentháromságban az egy Istennek!

ADJON ISTEN, JÉZUSUNK, JÉZUSUNK
Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk! Három
király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk, gyalog
jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos itt lakik a
Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem. Segíts édes
Istenem.
Istenfia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád. Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle Földi király személye.
Adjonisten Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg
országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is
megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,tömjént egész
vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár, aki szerecsen király.
Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!

Ó JÖJJ,Ó JÖJJ

Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő
beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.
Megnyílt az ég
harmatozva
megváltónkat hogy
lehozza.
Ég felhői nyíljatok szét
hozva Jákob fejedelmét.
Föld virulj ki völgyön
halmon
viruló zöld had fakadjon
Nyílj ki földnek szép virága
Dávid házának nagy királya.
Ó fényes nap, ó szép csillag
téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel napunk fényességed
űzze el a sötétséget.

ZENGEDEZZÜNK NÉKED SZÉP CSILLAG

A szeleknek élénk
szárnyán, a föld felett
bátran szállván
Zengedezzünk
néked szép csillag.
Vizek felett, népek felett, egy nagy csillag fényt
hinteget
Zengedezzünk néked szép csillag.
Ez a csillag megjósolta, hogy a világ megújula
Zengedezzünk néked szép csillag.
Ez a csillag, mikor kigyúlt, a többi mind elhalványult
Zengedezzünk néked szép csillag.
Mint a gyertyák kialudtak, hamisak és csalfák voltak
Zengedezzünk néked szép csillag.
Most a világ arra fordul, ahonnan a csillagfény hull.
Zengedezzünk néked szép csillag.
Az igazság szép útjára, világít az ő sugára.
Zengedezzünk néked szép csillag.

