
♫
♪

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

Chcąc się tego dowiedzieć
Poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli dziecię w żłobie,
Maryją z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej,
Uniżył się z wysokiej;
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia.

O dziwne narodzenie!
Nigdy niewysławione;
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości
Panieństwa swojego.

Już się ono spełniło,
Co pod fi gurą było:
Aronowa różdżka zielona
Stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca.

Słuchajcież Boga Ojca
Jako wam Go zaleca:
Tenci jest Syn najmilszy jedyny,
Wam w raju obiecany,
Tego wy słuchajcie.

 c

Tenci jest Syn najmilszy jedyny,

Jedna z najbardziej znanych polskich kolęd. Jej słowa pochodzą z XVI w., 
są przekładem fragmentu łacińskiego utworu średniowiecznego przeznaczo-
nego na Boże Narodzenie Dies est laetitiae (Angelus pastoribus). W rękopi-
sie kórnickim (1551-1555) znajduje się siedem zwrotek tego utworu, jednak 
bez zapisu melodii.

A - nioł pas - te - rzom  mó - wił        Chry - stus   się   wam      na - ro - dził

W Bet-le-jem       nie  bar - dzo   pod   -   łym  mie - ście,       Na - ro - dził się

w u-bós-twie,      Pan    wsze-go     stwo-rze-nia.

Wam w raju obiecany,
Tego wy słuchajcie.
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Adoracja Dzieciątka, Jacquelin de Montluçon, 1496/1497 r.



♫
♪

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Cóż masz niebo nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje;

Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czem był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Utwór autorstwa Franciszka Karpińskiego jest znany również jako Pieśń 
o Narodzeniu Pańskim. Tekst pieśni powstał w Dubiecku nad Sanem. Kolę-
da po raz pierwszy zabrzmiała w 1792 r. w kościele farnym w Białymstoku. 
W tym samym też roku ukazało się pierwsze wydanie jej i innych Pieśni 
nabożnych. 

Bóg się   ro    -    dzi,     moc   tru - chle   -   je,   Pan   nie - bio - sów   ob - na-
O - gień   krze  -  pnie,     blask cie - mnie   -   je,   Ma  gra - ni - ce    nie - skoń-

 żo - ny;         Wzgar - dzo - ny,  o  -  kry - ty  chwa - łą,      Śmier - tel - ny  Król
czo - ny.  

 nad  wie - ka - mi;      A      Sło - wo Cia - łem  się  sta  -  ło      i      mie - szka - ło

mię - dzy  na - mi.

i mieszkało między nami.
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Pokłon pasterzy, Francisco de Zurbarán, 1638 r.



♫
♪

Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje!
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
Rzućmy budy, warty, stada;
niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betle-
jem.

Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim 
miga,
pewnie dla uczczenia Pana swego ściga.
Krokiem śmiałym i wesołym
śpieszmy i uderzmy czołem
przed Panem w Betlejem.

Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy.
Patrzcie, jak biednie okryte,
w żłobie Panię znakomite,
w szopie przy Betlejem.

Jak prorok powiedział: Panna zrodzi syna,
Dla ludu całego szczęśliwa nowina:
nam zaś radość w tej tu chwili,
Gdybyśmy Pana zobaczyli
w szopie przy Betlejem.

Betlejem miasteczko w Juda sławnym będzie,
Pamiętnym się stanie w tym kraju i wszędzie.
Ucieszmy się więc ziomkowie,
Pana tego już uczniowie,
w szopie przy Betlejem.

Obchodząc pamiątkę odwiedzin pasterzy,
każdy czciciel Boga, co w Chrystusa wierzy,
niech się cieszy i raduje,
że Zbawcę swego znajduje
w szopie przy Betlejem.

Autorem tekstu jest Franciszek Karpiński. Utwór ten od dawna śpiewany był 
na różne melodie w wielu częściach Polski. Autor melodii pozostał nieznany.
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Bra   -   cia,  patrz - cie    je  -  no,          jak        nie - bo   go  -  re  -  je!
Znać,     że   coś  dziw - ne - go         w Be   -   tle - jem  się    dzie - je.

Rzuć - my      bu - dy,   war - ty,      sta - da;  nie - chaj     ni-mi    Pan  Bóg   wła-da,

 a       my        do   Be - tle - jem,  a   my  do  Be - tle - jem,   do    Be - tle - jem.

w szopie przy Betlejem.
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