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Wśród nocnej ciszy¹
Wśród nocne ciszy głos się rozchoǳi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam roǳi,
Czym pręǳe się wybiera cie,
Do Betle em² pospiesza cie
Przywitać Pana.

Noc

Poszli, znaleźli ǲieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki danymi sobie;
Jako Bogu cześć Mu dali,
A wita ąc zawołali
Z wielkie radości:

Bóg, ǲiecko, Radość

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]
² e eje — miasto w Judei, mie sce naroǳin Chrystusa. [przypis edytorski]
³ ró e — ǳiś popr. forma M. lm: królowie. [przypis edytorski]
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⁴ s oro rzyj iesz n os
— mowa o sakramencie Eucharystii. [przypis edytorski]
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