


 

 

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.

Z Naroǳenia Pana…
Z Naroǳenia Pana ǳień ǳiś wesoły,

Wyśpiewu ą chwałę Bogu żywioły.
Radość luǳi wszęǳie słynie,
Anioł buǳi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
Duma ą pasterze w takim widoku.

Ogień

Każdy pyta, co się ǳie e,
Czy nie świta, czy nie dnie e?
Skąd ta łuna bĳe, tak miła oku?

Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betle em¹ prosto bieżeli;
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.

Potem wykrzyknęli w głos² na przemiany³:
Ży , Jezu maleńki, na świat zesłany.
Niech Ci, Panie, od nas chwała
Nie ustanie wiecznie trwała,
Ży , ży , Zbawicielu, z nieba zesłany.

Odchoǳą z Betle em pełni wesela,
Że uż Bóg wysłuchał próśb Izraela⁴;

Proroctwo

Gdy te nocy to wiǳieli,
Co Prorocy wiǳieć chcieli -
W ciele luǳkim Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami ǳiś się radu my,
Chwałę z Aniołami wraz⁵ wyśpiewu my,

Radość, Miłość, Śpiew

Bo ten Jezus z nieba dany,
Weźmie nas mięǳy niebiany⁶,
Tylko Go z całego serca miłu my.

¹Betlejem — miasto w Judei, mie sce naroǳenia Chrystusa. [przypis edytorski]
²w głos — głośno. [przypis edytorski]
³na przemiany — ǳiś popr.: na przemian. [przypis edytorski]
⁴próśb Izraela — religia żydowska zakłada oczekiwanie na Mes asza. [przypis edytorski]
⁵wraz (daw.) — razem. [przypis edytorski]
⁶niebianie — mieszkańcy nieba, aniołowie; popr. forma N lm. powinna brzmieć: niebianami. [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/z-naroǳenia-pana

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: Pokłon pasterzy, Abraham Bloemaert (-), 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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