
 Kolędy polskie, utwory z Ko-
lumbii, Afryki, Wielkiej Brytanii 
i Hiszpanii rozbrzmiewały w Świę-
togórskiej Bazylice podczas Orato-
rium Bożonarodzeniowego „Kolędy 
Świata”.
 Na scenie wystąpiła grupa folko-
wa Redlin i pięćdziesięcioosobowy 
chór dziecięcy „Zaczarowana Me-
lodia” pod dyrekcją Ewy Kuśnie-
rek. Zaśpiewano 13 kolęd, aż osiem 
w różnych językach. Publiczność wy-
słuchała także opowieści o kolędzie 
księdza Jakuba Przybylskiego COr. 
oraz o zwyczajach bożonarodzenio-
wych różnych krajów, które przybli-
żył Sławomir Malinowski, wokalista 
grupy Redlin. Tradycyjnie w bazylice 
pojawiła się Święta Rodzina i Trzej 
Królowie. W tym roku dołączyli do 
nich przedstawiciele krajów, z któ-
rych pochodziły kolędy. W darach 
przynieśli potrawy charakterystyczne 
dla swoich regionów. Publiczność 
świętogórska śpiewała razem z ar-
tystami. Koncert zakończyła „Kolęda 
Świętogórska”, autorstwa nieżyjącego 
już księdza Tadeusza Nagela. Wyko-
nawcy zaśpiewali ją razem z księ-
dzem superiorem Markiem Dudkiem. 
Publiczność nagrodziła wykonawców 
owacją na stojąco. Były bisy. Bazylika 
wypełniona była po brzegi, z zapro-
szenia na koncert skorzystało około 
700 osób. Organizatorem koncertu 
byli: Stowarzyszenie Miłośników Mu-
zyki Świętogórskiej, księża filipini, ro-
dzice, uczniowie i nauczyciele Szkoły 
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Świętogórscy kolędnicy
Kołysanka Świętej Góry
Ks. Tadeusz Nagel

Nad Świętą Górą w cichą noc 
kolędę szczęścia niesie wiatr
I serca nasze nucą z Nim, pieśń 
uwielbienia nucą z Nim.

Lulaj Jezuniu lulaj nam na 
Świętej Górze jest Twój dom
Tu dom Twej Matki drogiej 
nam Róża Duchowna tron tu 
ma
Lulaj nam lulaj nam lulaj nam, 
cichutko śpij 

Za cudną Betlejemską noc gdy 
Słowo Ciałem stało się
Hymn uwielbienia ślemy dziś 
za to, żeś przyszedł na ten 
świat.
Lulaj Jezuniu …
Lulaj nam lulaj nam lulaj nam 
, cichutko śpij 

Błogosław Jezu polski kraj, 
jedność i miłość wśród nas 
stwórz
Nad losem kraju zlituj się, 
zmęczonym sercom siłę daj.
Lulaj Jezuniu...
Lulaj nam lulaj nam lulaj nam, 
cichutko śpij

„Wczoraj przeżyliśmy szok! Kolędowaliśmy 
wspólnie z chórem „Zaczarowana Melodia” 
w Bazylice w Gostyniu. Współpraca przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania.
Dzieciaki były SUPER, Pani dyrygent 
SUPER, rodzice i nauczyciele SUPER, 
publiczność SUPER, organizacja SUPER, 
księża Filipini SUPER. Wszystkie miejsca 
siedzące i stojące były zajęte. Serdecznie 
dziękujemy za wszystko! To kolędowanie 
w Gostyniu to było COŚ!!” – napisali na 
Facebooku członkowie grupy Redlin. 
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