


 

 

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.

AUTOR NIEZNANY

Anioł pasterzom mówił¹
Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam naroǳił,
W Betleem, nie barǳo podłem mieście,
Naroǳił się w ubóstwie,
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się tego dowieǳieć, poselstwa wesołego;
Bieżeli do Betleem skwapliwie,
Znaleźli ǲiecię w żłobie,
Maryę z Józefem.

Jaki Pan chwały wielkie ! uniżył się z wysokie
Pałacu kosztownego żadnego,
Nie miał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia.

O ǳiwne naroǳenie! nigdy niewysłowione;
Poczęła Panna Syna w czystości,
Poroǳiła w całości
Panieństwa swo ego.

Już się ono spełniło, co pod figurą było:
Aaronowa różdżka, zielona
Stała się nam kwitnąca
I owoc roǳąca.

Słucha cież Boga O ca, ako go wam zaleca:
Tenci est Syn Na milszy, Jedyny,
Wam w ra u obiecany,
Tego wy słucha cie.

Bogu bądź cześć i chwała, któraby nie ustała;
Jak O cu tak i Jego Synowi,
I świętemu Duchowi,
W Tró cy Jedynemu.

¹Anioł pasterzom mówił — kolęda pochoǳąca z XVI wieku. Słowa e są przekładem agmentu Bożonaro-
ǳeniowego łacińskiego utworu średniowiecznego pt. Dies est laetitiae (Angelus pastoribus). Zwrotka o różdżce
Arona (bibilĳny Aaron) z nieznaczną zmianą rozpoczyna również kolędę kościelną: Figurowana różdżka zielona.
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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/aniol-pasterzom-mowil

Tekst opracowany na podstawie: Karol Miarka, Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Naroǳenia
po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych, Mikołów-Warszawa 
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 wykonałaMarta Nieǳiałkow-
ska, natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła.

Okładka na podstawie: Ob awienie anioła pasterzom, 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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