


 

 

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.

ǲisiaj w Betlejem…
ǲisia w Betle em¹, ǳisia w Betle em wesoła nowina,
Że Panna czysta², że Panna czysta poroǳiła Syna.

Chrystus, Naroǳiny,
Radość

Chrystus się roǳi, Pan oswoboǳi³,
Anieli⁴ gra ą, Króle⁵ wita ą,
Pasterze śpiewa ą, bydlęta klęka ą,
Cuda, cuda ogłasza ą.

Mary a Panna, Mary a Panna ǲieciątko piastu e⁶,
I Józef stary⁷, i Józef stary Ono⁸ pielęgnu e.
Chrystus się roǳi itd.

Chociaż w sta ence⁹, chociaż w sta ence Panna Syna roǳi,
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce luǳi oswoboǳi.
Chrystus się roǳi itd.

I trze królowie, i trze królowie od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się roǳi itd.

Król

Pó dźmy też i my, pó dźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla nad królmi¹⁰, króla nad królmi uwielbić Chrystusa.
Chrystus się roǳi itd.

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon ǳiś nasz wieczny Panie,
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie.
Chrystus się roǳi itd.

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony,
Sławimy Ciebie, sławimy Ciebie Jezu niezmierzony.
Chrystus się roǳi itd.

¹Betlejem — miasto w Judei, mie sce naroǳenia Chrystusa. [przypis edytorski]
²Panna czysta — Mary a. [przypis edytorski]
³Pan oswoboǳi — obecnie śpiewa się: nas oswoboǳi. [przypis edytorski]
⁴anieli — ǳiś popr. forma M. lm: aniołowie. [przypis edytorski]
⁵Króle — ǳiś popr. forma M. lm: królowie. [przypis edytorski]
⁶piastować (daw.) — opiekować się. [przypis edytorski]
⁷stary — ǳiś częście śpiewa się „święty” [przypis edytorski]
⁸ono — ǳiś popr.: e. [przypis edytorski]
⁹Chociaż w stajence — śpiewa się również: choć w sta eneczce. [przypis edytorski]

¹⁰nad królmi — ǳiś popr. forma N. lm: nad królami. [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/ǳisia -w-betle em

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: Anioł z gwiazdą betle emską, Hans Thoma (-), 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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