


 

 

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.

Wśród nocnej ciszy¹
Wśród nocne ciszy głos się rozchoǳi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam roǳi,

Noc

Czym pręǳe się wybiera cie,
Do Betle em² pospiesza cie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli ǲieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki danymi sobie;

Bóg, ǲiecko, Radość

Jako Bogu cześć Mu dali,
A wita ąc zawołali
Z wielkie radości:

Ach, wita Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany;
Na Ciebie Króle³, Prorocy
Czekali, a Tyś te nocy
Nam się ob awił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przy ǳiesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś est pod osobą
Chleba i wina. ⁴

¹Wśród nocnej ciszy — kolęda często śpiewana na rozpoczęcie Pasterki, czyli mszy odprawiane o północy
 XII. [przypis edytorski]

²Betlejem — miasto w Judei, mie sce naroǳin Chrystusa. [przypis edytorski]
³króle — ǳiś popr. forma M. lm: królowie. [przypis edytorski]
⁴A skoro przyjǳiesz na głos kapłana,/ Padniemy na twarz przed Tobą,/ Wierząc, żeś jest pod osobą/ chleba i wina.

— mowa o sakramencie Eucharystii. [przypis edytorski]
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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/wsrod-nocne -ciszy

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: Matka Boska adoru ąca ǲieciątko w sta ence, Thoma, Hans (-), 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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