


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Cicha noc, święta noc,
pokó niesie luǳiom wszem.
A u żłóbka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad ǲieciątka snem,
nad ǲieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód,
biegną wielce zaǳiwieni
za anielskich głosem pieni,
gǳie się spełnił cud,
gǳie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
naroǳony Boży Syn,
Pan wielkiego ma estatu
niesie ǳiś całemu światu
odkupienie win,
odkupienie win.

Błogi czas, święty czas,
niesie luǳiom łaski łup,
asna gwiazda wieǳie króli,
aby zbawienie odczuli,
do ǲieciny stóp,
do ǲieciny stóp.

Błogi czas, święty czas,
weselmy się w Panu wraz.
Jezu z miłosierǳia Twego,
w głębinie serca naszego,
łaska cieszy nas,
łaska cieszy nas.

Błogi czas, święty czas,
od niebiańskich płynie bram,
bo Twe Jezu Naroǳenie,
przynosi luǳiom zbawienie,
Jezu, królu nam,
Jezu, królu nam.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cicha-noc/
Tekst opracowany na podstawie: ks. J. Cebulski, Kantyczki czyli Zbiór na pięknie szych kolęd i pastorałek,
Wydawnictwo książek do nabożeństw i skład dewoc onaliów, Drukarnia Ars-Sacra, Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Marta Nieǳiałkow-
ska, natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła.

Okładka na podstawie: Święta Roǳina, Mistrz Półfigur Kobiecych (fl. ca -), domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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