


 

 

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.

Pójdźmy wszyscy do stajenki…
Pó dźmy wszyscy do sta enki,
Do Jezusa i Panienki,
Powita my maleńkiego
I Mary ę, Matkę Jego.

Wita , Jezu ukochany,
Od¹ Patriarchów² czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

Wita , ǲiecineczko w żłobie,
Wyzna emy Boga w Tobie,

ǲiecko, Bóg

Coś się naroǳił te nocy,
Byś nas wywarł z czarta mocy.

Wita , Jezu, nam z awiony,
Wita , dwakroć naroǳony,
Raz z O ca przed wieków wiekiem,
A teraz z Matki człowiekiem.

Któż to słyszał takie ǳiwy?
Tyś człowiek i Bóg prawǳiwy,
Ty łączysz w Boskie osobie
Dwie natury różne sobie. ³

Tyś świat stworzył, a świat Ciebie
Nie poznał, ma ąc wśród siebie;
Iǳiesz dla ego zbawienia,
On ci odmawia schronienia.

Za to u świata ubogich⁴,
Ale w oczach Twoich drogich

Chrystus, Bieda

Pastuszków, którzy czuwali,
Wzywasz, by Cię przywitali.

O, szczęśliwi pastuszkowie,
Któż radość waszą wypowie?
Czego O cowie żądali,
Wyście pierwsi oglądali.

¹od (daw.) — tu: przez. [przypis edytorski]
²patriarchów — ze względu na rytm czytamy czterosylabowo („patry archów”); patriarcha — w Biblii: eden

z legendarnych przodków Izraela, np. Abraham, Izaak, Jakub. [przypis edytorski]
³Któż to słyszał takie ǳiwy?/ Tyś człowiek i Bóg prawǳiwy,/ Ty łączysz w Boskiej osobie/ Dwie natury różne sobie

— strofa popularyzu e katolicki dogmat o podwó ne , zarazem boskie i luǳkie , naturze Chrystusa. [przypis
edytorski]

⁴u świata ubogich — sens: u luǳi, którzy na tym świecie są uboǳy. [przypis edytorski]
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Obietnica w ra u dana
ǲiś została wykonana;
Boże, akżeś miłosierny,
W darach ho ny, w słowach wierny!

Takżeś świat ten umiłował,
Iżeś Syna nie żałował;
Zesłałeś Go na cierpienia
Od samego naroǳenia.

O Jezu, nasze kochanie,
Czemu nad niebios mieszkanie
Przekładasz⁵ nęǳę, ubóstwo,
I wyniszczasz Swo e Bóstwo.

Miłości to Two e ǳieło,
Z miłości początek wzięło;

Miłość, Pokora

Byś nas zrównał z Aniołami,
Poniżasz się mięǳy nami.

Spraw to, Jezu, Boskie ǲiecię,
Niech Cię kochamy nad życie;
Niech miłością odwǳięczamy
Miłość, które doznawamy.

Święta Panno, Twa przyczyna⁶
Niech nam wy edna u Syna,
By to Jego naroǳenie
Zapewniło nam zbawienie.

⁵przekładać (daw.) — częście : przedkładać, czyli woleć, wybierać zamiast czegoś innego. [przypis edytorski]
⁶przyczyna — tu: wstawiennictwo. [przypis edytorski]

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/po ǳmy-wszyscy-do-sta enki

Tekst opracowany na podstawie: Śpiewnik ludu katolickiego, książka do nabożeństwa, Bytom 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Madonna, Tytus Czyżewski (-), 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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