


 

 

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.

Tryumfy Króla niebieskiego
Tryum¹ Króla niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego,
Pobuǳiły pasterzów²,
Dobytku swego stróżów,
śpiewa ąc, śpiewa ąc³:

Chwała bądź Bogu w wysokości,
A luǳiom pokó na niskości;
Naroǳił się Zbawiciel,
Dusz Odkupiciel⁴,
Na ziemi, na ziemi.

Zroǳiła Mary a ǲiewica
Wiecznego Boga bez roǳica,

Naroǳiny, Zbawienie

By nas piekła pozbawił⁵
A w niebieskich postawił
Pałacach, pałacach.

Pasterze w poǳiwieniu⁶ sta ą,
Tryumfu przyczyną bada ą;
Co się nowego ǳie e,
Że tak światłość aśnie e,
Nie wieǳąc, nie wieǳąc.

Że to Bóg, gdy się dowieǳieli,
Swe trzody w polu odbieżeli⁷,
Spiesząc na powitanie
Do Betle emskie sta nie⁸
ǲieciątka, ǲieciątka.

Niebieskim światłem oświeceni,
Pokornie przed Nim uniżeni,
Bogiem Go być prawǳiwym
Sercem a⁹ afektem¹⁰ żywym
Wyzna ą, wyzna ą.

I które mieli z sobą dary,
ǲieciątku da ą za ofiary¹¹:

Dar

¹tryumfy — tu: aniołowie głoszący chwałę Bożą. [przypis edytorski]
²pasterzów — ǳiś popr. forma B. lm: pasterzy [przypis edytorski]
³śpiewając — obecnie śpiewa się „śpiewaniem”, powtarza ąc ten wyraz trzykrotnie. [przypis edytorski]
⁴Dusz Odkupiciel — obecnie częście śpiewa się: dusz luǳkich odkupiciel. [przypis edytorski]
⁵By nas piekła pozbawił — obecnie śpiewa się racze : by nas z piekła wybawił. [przypis edytorski]
⁶poǳiwienie — zǳiwienie, poǳiw. [przypis edytorski]
⁷odbieżeć — odbiec od czegoś, zostawić coś. [przypis edytorski]
⁸stajnie — ǳiś popr. forma D. lp: sta ni. [przypis edytorski]
⁹a (daw.) — i. [przypis edytorski]

¹⁰afekt (daw.) — uczucie. [przypis edytorski]
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Przy mĳ, o Naroǳony,
Nas i dar przyniesiony
Z ochotą, z ochotą.

A potem Maryi cześć da ą,
Za Matkę Boską ą uzna ą
Razem z o cem mniemanym,
Józefem mianowanym¹²,
Serdecznie, serdecznie.

¹¹I które mieli z sobą dary, ǲieciątku dają za ofiary — inwers a: i da ą ǲieciątku dary, które mieli ze sobą.
[przypis edytorski]

¹²mianować — tu: nazywać. [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/tryum-krola-niebieskiego

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 z ǳieciątkiem, nieznany, 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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