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PIE S N I
ADWEN T O W E.

J? ie s n piertv s z a.
TTeyno wszyscy czcsc i Bo-
■“gu daymy, naboznie kniemu wotaymy.
Boze wieczny, Boze zywy, Odknplcielu prawdzl-

wy, wtystuchay nasz gtos ptaczliwy.
Kldrys jest na wysokosc , scliyl Nielm, uzycz

lilosci, spusc sis w nasze gl^bokosci.
0 Niebieskie gory drogie , spusccie ross na übo-

gie
, daycie nam zbawienie mnogic!

Al> TMie



a Piesni
Nie trzymaycle przeyrzanego, z Nieba dawiio

czekanego
,

przyniescie sprawiedliwego.
Przydz co rycliley mitosierny, o Boäie ! czlowiek

mizerny, Cicbic czeka kazdy wierny.
Obeydz z nami laskawie , zmituy si§ po na-

gfey spravvie, niech stanie ku twey slawie.
Odtnieri, Panie! gniew swoy srogi, odraieii, nie-

cbay lud übogi nawiedzi twe progi.
Usfysz placz stworzenia swego, day doczekac

pociesznego Narodzenia Syna twego.
Arnon, Amen, raczysz to dac, abysmy sio tam mo-

gli dostac, w Niebie z Aniofy krölowac, Amen.

jyjittit (id Pirginem, non quemyis Angelum ,
sed

fortitudinem sun m
, .Arohangelum : Amator ko-

minis , fortem expcdiat pro nokis Nuntium , natu-
rac Jiicial , nt prae/udicium in parta Pirginis.

Zdro-



3jidwenlowe.

badz MARYA
,

Niebieska Lilija ,

Panu Bogu mitä
,

Matko lilosciwa.
Tys jest nasza ucieczka, Nayswicjtsza MARYA,

MARYA wielebna ,
ukaz drogs pewna.

Przykazania twego Boga Wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja zbawienia naszego.
Naturam superet natus Rex gloriae , regnct Gf

imperet & zemam scoriae tallat de media.
Superbientium terrat fastigia , cnl/a sublimium

calcct vi propria , potens in praelio.
Laskis pctna Paiiskiey, czystosci Anielskiey, Pan-

na» nad Pan nami, nad Swi^temi, o JNay-
Marya ! modl si§ dzis za nami.

Petnas jesl madrosci, i Bozkiey mitosci, bez
grzecbus , Fanienko przez twoje
Narodzenie , wzbyt swiat pocieszenle.

Ro-



4 Piesni
Foras eiiciat mundanutn Principem , Matremque

Jadat scurn participem Patris imperii.
Fxi , qui mitieris ,

hacc dona dissere, revela ve-
teris volumen lilerae virtaf e nuntii.

Pan slwoizyt Adama lndzkiego plemienia Oyca,
Evvij Måtk§, co zgrzeszyla jamkiem, ale Tys ua-
prawita, co Ewa straciia.

Z Tob.j byt Duch Swirly, Syn Bozy
•w twym zywocie czystym ,

Tröycy mi-
}ym, z Ciebie si§ narodzil obyczajem dzlwnym.

.dccede , nuntia, die; ylve
, corninas , die: Piena

gra/in. die: Tecum J)omina s
,
& die: ne limeas.

Pingo suseipias DPI depositum ,
in (juo perfi-

cias casia.rn proposiiurn & vo/urn teneas.
Btogostawionas Ty nad wszystko stworzenie, Pan

Bög Wszechmogacy da-t przez CI9 zbawienle ,
.le-

zus Syn twoy odkupil wszystkie ludzkie plcmie.
Tys



5Adwentowe.
Tys jest mitoscivwi Malka nasza mila, jasnieysza

nad sloiice, w zastgdze, w twojey ci
sa obronie wszyscy grzeszni ludzie.

Audit & suscipit puulla nuntium, Credit & con-
cipit, isf parit Filium, sed admirabilem.

Consiliarium humuni' generis & Deum fortem ,

Ijf Pat rem stabilem in finem posteris.
Mi(|sdzy Niewiastami, czystemi Pannami, Tys sa-

ma nayczyslsza, Krolowa Anielska, nie byla Panu
Bogu zadna nad Ci§ milsza.

BfogosJawion Owoc Zywota twojego Jezus mi-
losciwy , Syn Boga zywego , htydzze Jemu czesc

,

chwata za dobrodzieystwa Jego.
Qui nobis tribuat peccati veniam,

reatus diluat
& donet Patriaan in arcc sidcrum.

Pro nobis Filium ora Sanctissima , ui post exi-
lium fruamur eloria in Coeli Patria.

Two-



6‘ JPiesni
Twoje zmilowanie, Jezu CI ryste Panie, racz dac

ludu twemu, tu dzis zebranernu, przez zaslugi Ma-
tki tvvey, domiesc nas chwaly swey.

Amen wszyscy rzeczmy wierni Cbrzescijanie,
coscie tu zeszli ku cliwale tey Panny, zacho-
way nas od zlego twojemi prosbami.

upadku czlowieka grzesznego, uzalll si§ Pan
stworzenia swego ; zeslat na swiat Arcbaniola

swego.
Idz do Panny, Imie Jey MARYA., spraw posel-

stwo : Zdrowas laski pelna, Pan ci z Toba , nie
badzze troskliwa.

Panna na ten czas Psalterz czytala , gdy to po-
zdrowienie uslyszala , na slowa Arcbaniclskie
zdumiata.

Archaniol widzac Panne troskliwa , jal Jij nama-
wiac
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wiac tagodnq, Panno! si§, Pan jest
z Toba.

Nalaztas task§ u Pana twego , Ty to masz
stac Syna Jego, to jest wola Boga Wszecb-
mocnego.

A Mu dane Imie Jezus : ten Zba-
wiclelem wszystkich dusz, raczysz mitä Panna
przyzwolic juz.

Panna aczkolwiek byta troskliwa, ale widzac, ze
to wola Boza, rzekta: Paiiskamci ja stuzebnica.

A czem ja wielce tego , bym mogta
byc stuzkij Matki Jego, slarizemi si§ wedtug stowa
twego.

Jak te stowa wymowita, wnet Panna
w Zywocie. swym pocz^ta, zalym Bogu czesc i

data.
O Pan-



X Piasni
O Panno! gtlyTf ' takowey mocy, wofamy do

Ciebio \ve dnie i w nocy, racz nam byc Panno na
pornocy.

Aby, Panno l przcz twe przyczynicnie, mielismy
grzeclvow odpuszczenie, a polym wickuistc zba-
wieiiie.

IJb-zad zbawienia ludzkiego, potrzebowal pilnie
tego ,

by upadekßog naprawii, czlowieka grze-
sznego zbawil.

Pan Bog w Troycy Swicley radzit, jakoby czlo-
wieka zbawil, przcz Wcielenie Syna swego, spra-
w;j Ducha nayswi<;tszego.

Panna od wiekow przeyrzana , Archaniolem obe-
slana, zeby na t o pozwolila, Matki} Naywyzszego
byla.

Anioi' rzekl; Blogoslawiona Marya, bijdz pozdro-
wio-
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wiona, laskis pelna, Pan jest z Tobg,, juz Sl9 nie-
trwpz z soluj.

010 poczniesz Syna Boga Wszech-
inocnego, i porodzisz Bozka nioc;j, Duclxa
go pomocij.

Panna si<j na to zdumiala, czego przedtym nie
siyszala,
zvoilla.

Sprawnie lego wyåluclxawszy, rzekla Posioni
powstawszy: Sluzebnicanx Paua xnego, sian SI9
wedlug stowa twego.

Duck Swic;ty nutycbmlast zstijpil, Cialo Panien-
skie zastapxl: Stowo Boze jest wcielone, ludzkie
plemie wybawione.

Przy tey tak nowlnie
, ktorac Anioi

prawi mnie : pelna laski Panno prosim, laskQ Paii-
sk;j niech odnosim.

Przez



Przez lo wesote spiewanie , klöre tu spiewamy
jawnie , Panno prosiemy, modl si§ za
nami grzesznemi, Amen.

£J.wiazdo morza Matko Boga Naywyz-
szego j Panicnko badz pozdrowiona, Porto Ilay-

ska olworzona.
Od Aniotas przywitana, Paiisk;j mianowa-

na , mieniac Imie Evvy prawe , zdarz nam pokoje
laskawe.

Bozwiaz zadiuzonym, przynles swia-
ttosc zaslepionym ; odpi;dz od nas , co jest ziego ,

day chciec i miec, co dobrego.
Zes jest Matkat, nlech poznamy, gdy sif;

modlisz za nami; zawsze Ci§ Syn Iwdy wysiucba,
ku nam grzesznym skfoni uclia.

Panno we vvszera osobliwa , skromna, cicha i
cier-

io Pteini
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cierpliwa , odprosiwszy nasze winy, uczyri z grze-
sznycli Boze Syny.

Zywot’ w nas spraw we wszem czysty, bysmy
mieli wiekuisty, a ogladali, z nim wie-
cznie radowali,

Chwaia b:jdz Oyeu wiecznemu , Synowi Jego
milerau, takze Duchowi Bogu w Tröy-
cy Jedynernu.

'Jbibie wznawiamy Panno nad wymowij ,

Uprzeymym siowem czesc Gabryelow§ ,

Ktoras w te stowa uraczona :

Badz pozdrowiona.
U Ciebie jedney Nlebieskie dary,
Ktöremi Citj B6g obdarzyf bez miary,
Tys napeiniona iask;j pozejdana ,

Od Boga daiuj.
Pan-
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Do

Pan z Tolia, ('icliie przed czasy wiecznemi,
Przeznaczyt sobie przybytkiem na ziemi:
Zkad C)£ do Nieba przeniost nad obloki,

Na Tron wysoki.
Nad inne Panliy, ktore zachowaly
Swe Bogu szluliy, masz caty,
Z Biatych glow zadna, bez wady, wszelakiey,

Czci nie ma lakiey.
Dia tego slusznie Cielde wycliwalamy,
I twey do Syna przyczyny zadamy:
By nam odpuscit z twey zastngi,

Bog nasze dtugi.

jyjocny Boze z wysokosci,
Ty swiallem swey Wszechmoenosci,

piekielne ciemnosci.
Juzci ona noc min^ta,
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V

Co Avszystek swiat ncisnyta
,

A poczfjtek grzechu wziyhi.
Ha to Bozy Syn jcdyny,

Aliy ciemnosci zniost vviny,
w iywot wstapit Fanny.

Temu Bog nas dat av o piekf; ,

By c/.artowska zniosl z nas rcky ,

I jiiekielnfj odjat mcko.
Ten taskawie nas przyymnje ,

Z Avieczny eli ciemnosci wyymuie ,

Swialiosc zbawienia gotuje.
Ty Iko nam ta noc zostanie ,

To jest na odpoczywanie ,

A odnawia spracowanie.
Lecz i wszyslkie prace, spraAvy

Da szczcsliwe Bög iaskawy.
Bylc Bogn byt cztek praAvy.

Bo-



Boze wieczny, o swiatlosci,
Ty oswiec nawet ciemnosci,

do twojey jasnosci !

Day szczesliwe nam powstanie,
Twojey laski pociagnienie ,

A dobroci wystawienie.
Boze wieczney wszechmocnpsci,

Broii od ztosci i przykrosci,
Nagtey wieczney smiertelnosci !

Ty, kLorys jest dobrotliwy.
Odmieri swöy gniew sprawiedliwy,
A racz nam byp milosciwy, Amen.

PIE S N
O Koronce Nayiwiql: Fanny Maryi.

Klo chce Fannie MARYI slu/.yc , a Jey osoLll
wym

i 4 Fiesii o Koronce
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wyin milosnikiem byc, ma Jij naboznie pozdrawiac,
a Koronko Zawsze uczciwie mawiac.

Ktora Panua studze swojenm, zjawita Pustfelniko-
wi -jedncmu. mowiac; klo mnie tak pozdrawia, la-
sky sobie u Syiia mojcgo zjedna.

O tem slyszfjc iiernardyn Swiqty, mitoscitj go-
kley Paimio przed Jey Obraz zawsze

cliadzat, jeszcze zaczkiexn Koronko ma-
wiaf.

Tak palaty jego ogniem silno go-
rzaiy ku Jey mifosci: iz Cjoluchuie/swojey rnawiaJ,
a z Panny lak przecbwalat:

/nam ja jedrl.j, Pamit; nadobna, nad wyroznmienie
ludzkie podobno; nie mdgtbym je.sc, ani tez pic,
klöregobym Jey dnia nie iniat nawiedzic.

W tcy Koroncc ustawca picrwszy, polofcyt mo-



dlitew szescdziesiat i trzy: bo tyle lat Panna xnia-
la, pöki na tym*’swiecie z ludzmi mieszkala.

Przez te amulki i te radosci, racz uprosic sin-
goin twoim z milosci grzecbow wszystkich odpu-
szczenie, potym laski Bozey otrzymanie.

Pierwszy smntek Serca MARYT, gdy .lan S\vi§-
ty przyszedl do Betanii, mdwiac: o Ciotuchno luo-
ja! zatosna dzis duszeczka twoja.

Jnz poymany JKZUS, a Syn twöy, naymllszy
Braciszek, lakzc i Mislrz mdy; widzialem Go zvvbi,-
zanego, a w posrzodku ludu nielaskawego.

Szedlem za JNim na Bisknpi dwor, gdziem usly-
szat policzek, jak
uderzono, podobno Go Panno jnz umorzono.

Pdydzmyz rychlo, a nie mieszkaymy, aza jeszcze
JEZUSA dzis ogladaymy: nuz zywego zastanie-
mf, n w czym btjdziein mogli, w tym poslu/.omy.

Wtö-

id Piesn o Koronce



Wlöra bolesc MARYA miala, kiedy w Piijlek
rano Syna uyrzala, jako I'otra zwbizanego, laricuch
srogi na szyi swey noszacego.

Chciala knicinn blizko przystapic, ale juz od
smulku nie mogta cbotizic, tylko glosem zawolala;
czcgozetn ja smutna dzis doczekala.

Acb moy Synu, moja radosci! 'napelniles Serce
moje gorzkosci! gdy Gi<j widzij zvvbyzanego, do
niezboznycb Sydziow prowadzonego.

Trzecia bolesc Pannie zadano, gdy JEZUSA
okrntnie übiczowano, cierniein kobonowano,
znydznionego tey Fannie ukazywano.

Czwarty smulek Panna cierpiala, kiedy shj z Sy-
nem przed miastem potkala: chciala Krzyza po-
ni odz nosic ; ale tez od smutku nie mogla cho-
dzic.

bolesc Paaieriska byla, gdy zlosc ludzka
Ba na

Naysw: Fanny l\laryi. i?



18 Piesri o Koronce
na Krzyz Jezusa wbila: Synaczka naglego,
zakryla chustami t$ nag<Ac Jcgo.

bolcsc ducb Panienski mial, gdy Jezus na
Krzyzu z placzem umieral: Stonce Sl9 jasne zacmi-
lo, a przez trzy godziny nie rozswiccilo.

Piaczac Slworzyciela swojego,
promieii swiecenia swego: ziemia tez gdy bardzo
drzaTa, obyczajem ludzkim Pan a plakala.

Siodmy smulck MAUYA miata. gdy ciafo zKrzy-
za piastowata: nieutulnie ina-
sciami i fzami jo bblewajfjc.

Te lii siedem pacierzy mawiaymy, siedmiorakie
Wylanie krwi rozrnyslaymy, JEZUSA Pana naszer
go, ludu Cbrzescijariskiego.

Wylewat krew. gdy byt obrzezan, gdy sie öycu
modlit, gdy byl biczowan , koronowan i naigra-
wan, przyblt y na IVrzyzu, przebodzon.

Te



Te radosci Panieiiskie kyty; gdy byt Aniot da
Niey z Nieba postany. gdy nawiedzata,
a Syna Bozego porodzic niiata.

Czwarta radosc MARYA miata, gdy trzecb Krö-
low chwab-jcych Syna widziata : w INicbo byta
wprowadzona, tam od Syna swego koronowana.

Ttj Koronko,; kto mawiac task§ soine u
Jey Syna co pozada, to otrzyma, przez

tey Panny Bög mu wszystko da.
Nuz my bracia i mite siostry, nieleiimy siij slu-

zyc Pannie MARYI: bo ta Panna jest pocieszna ,

a nam grzesznym ludziom jest pozyteczna.
Juz Ciij mitä Panno prosiemy, Koronko na twoj,

gtows kladniemy; twey tasce polecamy, racz
na nas, gdy pomrzec mamy, Amen.

PIE-

Naysw: Panny Maryi. ig
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PIE S N I
O NARODZENIU PANSKIM.

puer natus in JSe/hlehem,unde gaudet Jerusalem
ydssumpsit formam hominis. Verbiini Vains
uältis&imi.

Cognovit bos & asinus quod Puer erät JJnminus.
Jieges dc Sabba veniunt, aurum. thus, mjrrham

offerunt,
Intrantes domum invicern, salutant novum

Principem.
Hic jacet in praesepio, qui regnnt sine terminä.
In hoc natali gaudio , benedicamus Domino.
laudetur Sanota Trinilas , J)co dicarnwt gratias.

sig narodzito, wszystek swiat uwese-Ulo.
Wzi§-



Wziolo na si«g czlowieczeiistAvo, co znaczylo
Jego Eostwo.

Poznalci to wol i osiel, iz to byt Niebicski PoseL
Trzcy Krolowie przyjechali, dary Mu ofiarpwali,
Wchodzac do szopy, klpkali, Bogu czesc, ckwa-

lp dawali.
Przyniesli Mu dary za to, inirrp, kadzidto i zloto.
Na to Eoze Narodzenie, Avesel sip wszystko slavo-

rzenie.
Swiptq, Troycp AvyznaAAr aymy, Eogu czesc, cliAva-

lp dawaymy.
Ja naiuti Domini gaudent omnes yingeli, & can-

toni cum jubilo: Gloria uni Deo. Virgo
D.EUM genuit, Virgo Christum peperit, Virgo

manens Intacta.
Nuntiavit udngelus gaudiurn JPastoribus, Christi

nathilaiem, magnum jucunditatem, Virgo
DE-

o Narodzenlu JPansklm. n
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DEUM genu.it, Virgo Christum peperit, Virgo

manens Intacta.
Tras lieges advenerunt, aurum, thus, myrrham

qfjerunt, Regum Ilegi, Domino Dominorum ma-
ximo: Virgo

DEUM genuit, Virgo Christum peperit, Virgo
ma nens Intacta.

Roze Narodzenie, weselij sis Anieli, i z Ave-
selem spie\A'ajn, Bogu czesc. cmvals daja; Pan-

na Syna Chryslusa porodzifa, czysUy Pan-
na zostala.

Gahryel lo zwiastowaf, Paster/.om opoAvledziat:
Chryslusa narodzenie, nam grzesznym pocieszenie;
Panna Syna Chryslusa porodzita, czystij
Patina zostafa.

Trzey Ivrölowie przyjechall, dary Mu wielkle
oddali; m«T£, kadzidto, zlolo, koron§ za

l toi
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Tos Panna Syna Chrystusa porodzila, czy-
st;j Panns zostala.

JDner nobis nascitur de pura Virgine, Angcli
laudant eum saie terminä.

Cui hos & asinns genua flexerunt, qnae suum
Pamiinan esse cagnoverunt,

Peges Tharsis & insulae munera porfarunt;
annan, thus & myrikani Ohrista donarunt.

Nus quoque concinnamus huic Paruille, ut Ilegi
& Salvatori tiostro Domino.

jQzieciijlko nnrodzito z czystey D/iewice,
Auicli chwabj bardzo Avysoce.

Przed kldrym wol i osiet na kolana kl^kali;
bowiem swoin) Panoin byc Go poznali.

Trzey Krolovvie przyjecliali z wielkiemi dary.
zioto, mirry, i kadzidio ofiarowali.

I my



3 4 JPicini
I my czcsc i cliwaJq daymy Dziecialku temu,

jako Panu, a Zbawicielowi naszemn.
Ghristum Jiegcm, aui natus est in

liethlehem.
Quern laudani soi alque liina, uniwersa creatura

,

jMa.riam.quc Genitricem , orphänorum adjutricem.
Christe nostri miserere\ jMuter Dei no s tuore.
pochwalmy dzis Pana tego, w Belleein naro-

dzonego.
Jemu sfuåy S I ollee, Micsiac we dnie, w nocy

nie przeslajac: »

Marya lez Malkfj Jego, Pani.-) Choru Anielskiego.
Chryste day nam lask§ t%vojtj,' przyymiy Panno

pod straz swoj^.
o tey dobie, placze we zlobie? a gdzie?

gdzie? av stayni übogiey, Inbo mrdz srogi,
Niebieskie Pacbole.

TJbo-



Übogo lezy, w podley o.dzieåy, a kto? kto? Pan
irszego , ktorego lata ogarnnc, nie mogij.

Cutl niewiciany, glos niestycbany , a kto? klo?
Bog utajony, dzis narodzony ludziom si§ pokazaJ.

Przed Niin padaja , czesc oddawaj;), a klo? kto?
dwoje nienie wot z oslem klykajtj.

Wolno Avnisc lichym, pasluszkom cichym, do
kogo? do Pana tego, co Niebo Jego, w ztobie
lei.acego.

Krölowie jadij, Korony kiada, a zkad? zkijd? od
Avscbodu Storica, szukajac koilca zbawienla swojego.

Skarb otwicrajfj, dary dawajtj , a komu? wielcy
Panotvie, rnozni KroloAvie , Dziecujtku maienui.

Bug siq dzis roilzi, na swiat Avychodzi, a po co?
przyszedl na ziemi§, by ludzkie plemi§ od pie-
kia Avybawib

Tegoz Avitaymy, i temu dayxny, a co? co? ser-
ce

o Narodzeniu JParishirn. z5
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ce skruszone, a oczyszczone, w miJosci

Bog nas mituje, i nam darnje, a co? co? czego
pragniemy, i znalczc chcemy, po smierci zbawie-
jiie , Amen.

ad Pastores alt: Annuni io voliis ma-
gnum gaudium., quia natus esi Salvatan mundi

de MARIA Pirgine, in JJcthlehem Juda ,
'Penite

ornnes , adnrernus JESUM natum MARIAP, Pi-
lluin, huic canamus curn Angelisscmper , psallen-
tesi juhiiantes. sinä fine laudanles JJotninum.

nowiny icli nabawit, BOG ciaiem w pie-
luszki uwinlony, we zloLie polozony: podzmy
wszyscy, poklon oddaymy Glirysliisowi, MABYI
Synowi, .lemu z Amojami spiewaymy, witaymy,
wyclnvalaymy, ogiaszaymy, bez przestanku sig
ktaniaymy.

Pa-



Narodzeniu Panskim. 27
pasli Pasterze woly, n zieloney Dabrowy,

Aniot si§ im pokazal, do Betleem isc kazal.
Szli prsdko Pastuszkowie, po glybokim parowie.
Przyszli potyrn do szopy, przez niemych bydbjt

tropy.
_I znalezli tam Pana, klöry stworzyl' Adama ,

Nizko Mu si*g klaniali, i na padali.
Olworzywszy kobialki, brali z nicb svve powalki,

jemi Pana, upadli na kolana.
Oddawszy Panu dary, zagrali Mu w fujary.
Badzze pocliwalon Panie ,za tu oje narodzenie ,

Miecb Ci czeiic , chwata bqdzie na tvm xnievscu
i wszodzie.

my Chrzescijanie, serdecznie si§ raduymy
dnia dzisieyszego, ze sitj raczyt narodzic z czysto-

ici Pnnieriskiey Syn BOGA zywcgo, aby sra tanska
moc,
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moc, i iego zlosc wiecznie zagubß, a nas
swe poddane za swe Avlasne syny sobie poszlubit.

.0 tym ci oni Oycowie i Prorocy opo-
vviadali, ze Niebieskie obloki, na swiat
szeroki wypuscic mialy : Aaronowa röszczka.
Aaronowa röszczka zakAvitnijc miala, czego Cör-
ka Sion, czego Cöika Sion juz doczekala..

Narodzil si(A \v Betleem, w miasteczku Davvido-
vvyrn, av übogim gmachii, av pieluszki uwiniony,
vv jasleczkacb polozony, zazyvvat Avczasu , wot i
osiet nierny, z postiigami swemi

,
Mu

byli, znajac Pana sAvego. nam narodzonego, przed
3Nim klqkali.

Anieli, ktörzy w Nicbie av oney ludzkiey oso-
Lie radzi Mu byli, na powietrzu spölnie

raduj.-jcy, spiewali, na vvysokini
Niebie b;jdz czesc, chAvata Tobie Boise Wszecli-

mo-



mogJjey: luclzkiemu pleraieniu, na tym unlzeniu,
pokoy serileczny.

Z tego si§ dzis raduymy, i przywi-
taymy Pana naszego: ze shj raczyl narodzic,
chcieymyz lemu wclziqczni hyc z serca prawego;
Jcmu tlzis spiewaymy, Jemu chwalg claymy, mo-
Aviijc hez miary: Lplz pochivalou Panie,
pozdrowion Krolu, za Lvvoje dary, Arnen.

JprzyLiezeli do Betleenr gasterze, hey, hey, pa-
slerze! pasterze, pasterze, pasterze.

skoczno Dzieci.jteczku na lirze, liey,
hey, na lirze! na lirze, na lirze, na lirze.

Oddawali swe uktony w N oborze, liey, hey,
w ohorzc! w oborze, w ohorze, w ohorzc.

Tobie z serca ochotnego, o Boze! hey, hey,
o Boze! o Boze, o Boze, o Boze.

/ Aniol

o Narodzeniu Fanskim. 3g



Aniol Pauski sam cglosi! le dziwy: liey, liey,
te dziwy! te dziwy, te dziwy, le dziwy.

Jvtorych oni me slyszeli jak zywi; hey, liey,
jak zywi! jak zywi, jak zywi, jak zywi.

Dziwili si<y na powietrzu inuzyce: liey, liey,
nuizyce! muzyce, inuzyce, imizyce.

I myslili co to bjdzie za Dziecie: liey, liey, za
Dziecio! za Dziecie, za Dziccie, za Dziepie.

litöreuiu siy wol i osiot klaniajij : liey, liey,
klaniajij! ktaniaj;j, ktaniajij, ktaniajij.

Tx - zey Krolowie podarunki oddajij: liey, liey,
oddaja! oddajij, oddaja, oddajij.

I Anieli gromadami pilnujij; liey, liey, piinoja!
pilnuj%, pilnujij, piin n ja.

Panna czysla i z Juzefem ]iin sln ja: liey, hcy,
piastujij! piasluja, piasluja, piasluja.

Poznali go Messyaszcm Lyc prawym, liey, liey,'
hyc l

5o Piesni
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byc prawym! byc prawym, byc prawym, &e.

Narodzonym dz.isiay Bogiem laskawym, bey liey,
iaskawyml laskawym, laskawym, laskawym.

W iuy Symi nayslicznieyszy,
Witay .IEZU näywd/.i^c/nieyszy.

Id H li li li li li, menin matemu,
Cos z Nieldeskiey wysokosci,
Spuscil sicj do mycli wm;l rznosci:

Li li li li li li li, menin Dzieci.plku malerau.
Tys BOG cliwaly nieslychaney,
I'erazes Syn moy kocbany:

Id li li li li li li, rnemu Dziecifjtkn drogiemu:
Ktöremu Nieba czesc daja,
Piersi Cdi; me napawaja;

Li li li li ii li li. menin wd/dt;c7.nemn.
W itaycie oczki slodkiego.

G Usle-



Usteczka Syna drogiego,
Li li li li li li li, memu slodkiemu,

O Anleli przybywaycie,
Snu Dzieci(;ciu przyczyniayeie!

Li li li li li li li, memu
Spiewaycie piesni ■wdziecznemu,
JEZUSOWI maluskiemu,
Li li li li li li li, memu siicznemu.

Nynayze JEZU kochany,
■Nyuay swiatu pozadany,

Li li li li li li li, memu siicznemu.
JEZU krynico swiattosci.
r/ »11.

J i • \» » •Zrzödlo przedziwney stodkosci,
Li li li li Ji li li, memu drogiemu.

Ludzie wszyscy przyhywaycie,
Wszyscy Uzicciijtku spiewaycie:

Li li li li li li li, memu JOzieci.jlku slodkiemu.
Li

3a JPiesni
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Li li li li JEZUSOWI,
Dzieciijtku Zbawicielowi,

Li li li li li li li, memu ålicznemu.
Rok biezy, we ztobie lezy, a klo? klo?

Dziociijtko raate, dayciez mu cbwaJe na ziemi.
Lezy Dzleciijlko, jako jagniijtko, a gdzie? gdzie?

VV Helleeni tniescie, tylko sig spieszcie, zuay-
dziecie.

Jakoz poznacie, gdy Go nieznacie? ba toc to,
I’odio uwily, nie w axamity, übogo.

Wot z osteai wslajij, pokton Mu dziw to
jest!

Bo znaj;i swego, Stworcej prawego we zlobie,
AuicH graja, slicznie snlewajq, a co, co?

Bqdz poc iwalone, z ranny zrodzane,Dzieciijtko.
l’aslerze, w podiytn übierze, a dokq,d?

Ca Gdzie
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Gdzle rnozmicrzony, z Panny zrodzony, EOG loj.y.

Krolowie jada, z wielka gromada, a zkad? zkad?
Od wscbodu sloiica, szukajac koiica zbawienia.

My le/. powstaymy, Jeniu spiewaymy, a jako?
Tobie niecb lajdzie, cz§sc, cbwala o Jczu!

W organy graycie. ni/.ko padaycie, przed ztbhem.
JSiech czczone niecb slynie Dzie-

cialko.

Valve parville, Dzieciatko dostoyne, nate hodis,Uz Btogostawioney Dziewice MA HYI, quae curn
credidit Angelo nurmianti

, wnetes raczyl wstapic
w zywot o dementia! d!a odku-
picnia i pocies/.enia muorin ludzkiego omnes San-
eli ylngeli dzisiay w Niebie -vveseli, nos etiam
concinnarnus veraciter na zlemi, Ailien,

VV dzicri
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'Yyr dzieri Bozego narodzenia weseli ludzie, blogo
im byd/ie , ch.waly BOGU wyspiewupj. wesolo

wszydziel
Aniot Pasterzom zwiastowal, ze siy BOG zjawi!,

Ly lud swoy zbawit, Kröl Herod siy zafrasowat,
dziatk i wy gladzit.

Bili, siekli, mordowali srodzy katowie, -wlasnie
zboycowie; krzycza, dziatki, placzij matki, kloz to
wypowie?

Od piersi ich wydzierali i roscinali, B.ycerze ma-
li, z malkana sif pozegnali, zal to nie mäly.

Snac krwawe l'zy wylewaty matki placzliwc,
gdy juz nie zywe dziatki widzialy, a w czlonkach.
rany zelzywe.

By cc* matki zalamuja, wlosy targajij, i omdle-
waia, Niebo gtosem przebijaja, serdecznie Ikajfp

O Herodzie okrutniku, wielka to wina, ze twego
Sy-
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Syna miqdzy dzlatkami zabito! co za przyczyna?

Chciales trafic na Chrystusa Syna Bozego, ale
Go z Jego nie wykorzemsz Jvroleslwa, boö Nicbo
Jego.

yjngelus Pastoribus dixit vigilantibus: Nuntio
vobis magnum gaudium, Salvatorem hominum,

in terris genitum.
Pastores dicto credulU, lietldchem petunt se~

duli, kumile introeunt stadulum, inveniunt par-
vulum intra praesepium.

O Mira Wafivitas, inaudita novitas! concepit
salva virginicate, rnira fecunditate MARIAA I'i~
Uuni.

Sic Dominus maximus
,

Rex potentissimus,
Aulam non habuit candidam,ncc marmore splen-
didam, nec stapete cinctam.

Jarn



Jam sunt impleta, per figuras notata: Aaron
jam nunc virga fronduit, atque floruit,fruotuni-
que edidit.

Audite Patrem Deum, quantum commendat
eurn: Hio est Piilo s meus dilectus, Coelo, terris
praefectus; huic obedite.

Sit laus nost.ro Domino, sine ullo terminä: Ge~
nitori (A Vnigenito, cuni Spiritu incljto unicae
Triadi.

Pasterzom mowil, Chrystus sig nam naro-
dzit w Bclleem miasleczku J3awidowym, w po-

koleniu Judowym z Panienki MAR.H.
Clicjjc si§ dowiedziec tego, poselstwa wesqlego,

z ochota do Betleem biezeli, JDziecie w
lezli, MARY.4 z Jozefem. '

'•
•

0 dziwne narodzenie, nigdy niewyslawione! po-
cz^la

o Narodzeniu Panskim, 5/
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czqla Panna Syna w czystosci, porodzlfa w calo-
sci Paniexistwa swojego.

Zstapit Pan chwaty Avielkiey, nnizyl sif* wysoki
Palaen kosztownego, zadnego nie miat zbudowane-
go, Pan wszego slworzenia.

Juz slq ono spelnilo, co poti bylo, Aaro-
jiowa röszczka rozwita, kav iät z siebie wypuspila,
i owoc przyniosla.

Sluchayciez BOGA Oyca, jako G o nam zaleca:
Teu jest Syn niöy naymilszy jedyny, wam w Ha-
ju ohiecany, lego Avy sluchaycie.

BOGU brjdz ezese i chwala, kloraby nie uslala,
jak Oycu, tak i Jego Synowi, i Duclio-
wi \v Troycy jedynemu.

vesper,Rex gloriac, da nohis hodie lar-
gurn vesper.

Hu ie



Huic Regi dona Magi: aurum, thus CA mjrrrham
obtulerunt.

Aurum Regem, thus Sncerdotem, myrrhamque de-
signat passit nem.

gzczodry wieczor, Krolu Niebieski dayze nam
dzisiay szczodry wieczor.

Termi Krölowi trzey.Krölowie zloto, ka-
dzidto ofiarowali.

Zlotem Krola, mirra cztowieka, a kadzidlem Ka-
plajra uwielbic cbcieli.

Mamy przyjaciela, Cdirystusa Zbawiciela wieku
*dzisieyszegp, Siowo nieslworzone, z Panny na-

rodzone zyvvola czyslego.
Przyjaciel to drogi, co Niebieskie progi «puscit

zdaleka: aby pobitego, na poly Sywego uzdrowit
cztowieka.

Kto-

O Narodzeniu Partskim. 5g
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Ktöry z Jeruzalem szedl byt z wielkim zalera

do Jerycba wtosci, tara go szatan srodze zraniw-
szy na drodze, odart z niewinnosci.

Ten Przyjaciel prawy, krom wszelkiey zabawy,
dodat mu ocbtody, na dobytek swego Ciata nay-

wziat go do gospqdy.
By wiecznie nie zgin;jt, rany mu przywinqt,

Przyjaciel serdeczny, ku jego potrzebie, skarb,
ktöry raiat z siebie, dat mu dostateczny.

Przetoz cztowiek kaidy, niech zawzdy,
tak sis starac o to, by tego wiecznego, Przyjacie*
la swego, szscowat nad ztolo.

Ju/.ze pospieszaymy, z Jerycba biegaymy! prosto
do Betleem, Betleem do chleba, ktöry przyszedt
a Nieba, ten jedz.-jc nie mdlejera.

jyascetiie Christo Domino stupescitnatura, Do-
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us toriani Tnfantulus vagit, yiu.thor saecu-
lorurn in fine saecu/orurn Jit creatura.

Naseente Christo Domino stupescit ntititxa. Vir-
go Dcum castissima parit, fons. de rivo scatet,
vireä radicem profert, authorem factura.

Nascente Christo Domino stupescit natura,DEl
Patris Kerbum Insonum iacet, po/ens fasciatur:
immensus coarctatur in praesepio.

Nascente Christo Domino stupescit natnra,
pnx vara nohis caelitns datur. jineeli laotantur,

Pastbres veneraniur Deum in stabnlo.
Huic & nos Infaniulo laeti concinnamus, ja-

centi in cunubulis dicamus naie JESU Sulve, a
culpis absolve, ut teenm. regnemus.

narodzenie, jest nad przyrodzenie.
Przeczysta Panna zostala Matkrj; Panierislwa

nie zbyia, a Syna powifa Jednorodzonego.
Ten



Ten Syn nowonarodzony, jest BO(r niezmiem-
ny, z Nieba, we zlobie lezy, Anielskie
wesele, nieinowbjtko w ciele, jako cztowiek placzc,

■ Staynia Mu jest miaslo Nieba, taknie Dawca
cbleba, wieczne BOGA. Oyca Slowo zinilklo: z by-

obcuje, ktöry swiat sprawuje i wieczuie kro-
luje.

Moc wielka w pieluszkacb, Dziecbpeczka
r§ka gwiazd§ na powietrzu now| stwarza; Anieli

Pasterze przybiegaja, Krolowie dari dajip
Imy Boga Wcielonego mile przywitaymy, u

jasleczek dziwnych Jego spiewaymy, za Bana Go
znajijc, na twarz upadajac czesc cbwal^, Mu
dayray.

JE&U Badz' nam milosicrny, prosi Ci§ lud wier-
ny, spraMr nas twey uczestnikami laski, a z Iwojey
opieki, o<lt;jd az na wieki niecli nie wypadamy, A.

lie-
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ftesonet in laudibus, cum jucundisptausibus , Sion

cmn fidelihus, apparuit, querngcnuit RUdRIUI,
suut impleta, quae praedixit Gabriel. Pja, eja,
Virgo DE UM genuit\ quod Uivina valuit de-
mentia. Jlodie apparuit in Israel, quod annun-
tiatum esi per Gabridcm. Sion lauda .Dominurn,
Salratorern omnium

, Lavatorem crirninum, appa-
ruil. quem genuit JilUßlyl.

gpiewaymy dzis w Kosciele Panu BOGU n wese-
lam wszyslko Boze stworzenie: porodzila Zba-

wiolela MARYA.
Spetnilo si9, co powicdzial Gakryel. Eja. eja,

Panna Syna poczyla. i dzlwuie porodzila nam grze-
sznym. A juz nam uarodzit nasz Zhawiciel,
■vvszyslkiego swiata prawy Odkupiciel. Eja . eja.

Sai-
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£alve JKSU parville, o Christe Infantide! In
hoc naialitio, Kirginis puerperio, exultemus &

laetemur pia cum tripudio Domino.
'l'uba, taho. can.ite,' modulos concinnite , in hoc

natalitit)
, Ftrginis puerperio, &c.

Coeli pluunt gratiam,
terra promit gloriam.

In hoc naialitio, Dirginis puerperio, £/c.

BP 1- sl§ a Pamiy narodzit, nas 7. jenstwa wyawo*
hoclzii', tego dnia vvesotego, narodzenia Eozego,

raduymy siy, weselmy si^,Eogu dawaymy,
spiewaymy.

IV ieho petne radosci, ziemia nowey swiallosci,
tego duia wesolego, narodzonia Bozcgo, raduymy
sis, weselmy siq, Bogu elnvaiij &c.

Anloiöwie spiewajtj, do y/esela wzywajij, tego
dnia wesolego, narodzenia Bozego, &c.

Coe- [
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Qoelum gaude, terra plaude esse DEJ magna-
lta gaudeamus laetemur,

Virgo Ulater, natus Pater, Sator faius , Deus
ratas: gaudeamus & laetemur.

Pirtus jacet, Perburn tacet, Pastor pastus, In~
Jaiis vastus: gaudeamus & laetemur.

Novi Regis ,
duces gregis, vitae crucem, vident

lucern: gaudeamus & laetemur. .*

Novum melos
, ferit Coelos. In polum migrat

solum: gaudeamus pf laetemur.

"Yyesola swiatu nowina, BOGr na okup zeslat Syna:
weselmy si£, raduymy si§.

Z Fanny raczyt narodzic, JBostwo swe ciatem
ogrodzlc: weselmy sp;, radumy si^.

Koskoszy görne zostawii, by nas w swe dziedzi-
ctwo wprawit: weselmy si§, raduymy si§.

Chwa-
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Chwala tiplz BOGIJ zywemu, \v Troycy Swiolo'

jedynemu: wesclmy sis, raduyrny si^.
Psallite Unigenite Ohrista DET Filio, psallite JRe-

demptori, Uomino.Puerculo jaccnli in praesepio.
Pueri psallite, Senes concinnite, laudoin date .Do-
mino, cum dulei juhilo, psallite unigenito, (S^c.

gpiewaymy, ezese, chwai§ daymy JEZUSOWI
Jvrdlowi, spiewaymy z Pajuiy narodzonemu, ma-
luczkiemUj we zlobie poiozonemu.

Dziateczki , slarcowie, niewiasty,
Dziccialko to wilaycic. pokien Mu oddaycie &c.

Jfit parta Christi parvia, fulget dies referta pie-
na gratia, fulget dies isiä, diei solemnia cele-

bret Ecclesia.
Genus superni luminis fulget dies. processit aivo

Vir-
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Virginia , fuiget dies istu ,

(Hei solemnia celehrct
Ecelesia.

Honor Matris & gaudium, fuiget dies imrnen-
sa spe eredentiurfi,fuiget dies istu, diei solemnia
celehrct Ecclesia.

Gloria Tiin Domino, fuiget dies, qui naius es de
Virgiuc , fuiget diei istu, diei solemnia celebret
Ecclesia.

rama Boza sir olwiera, dzieri wesoly, w klorey
sli; Jaska zawieia, dzieii lo jcst vresoty; nicch

flnin lego wc*»ele Imuni w powszechnym Kosciele.
Suiallosc suiatn nicu idana, dzieri lo jesl weso-

}y; 7. zywola Banny wydana. dzicil to jcst wesoty:
n:ei-li dnia tego weselc Imuni w povvszechnym
kosciele.

Malco ratmlc ezese i chwala, dzieri wesoty:

, JD niech,
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meeh dnia tego wesele brzmi w powszcclxnym Ko-
sciele.

Tobie Panie dajem pienie, dzien wesofy, na twe,

narodzenie, dzien to wesoty: niecb dnia le-
go wesele brzmi w Niebie i Kosciele.

JPsalliie senes, psallite juvenes, nunc nato llegi
Goeloruin: psallite senes psallite juvenes per

saecula saeculorurn, in tjmpanis, & organis, in
vyrnhalis ,

& ciiharis
,

psallite llegi Coclurum.
Gloriani sines. gloriam juvenes, nunc nato lie-

gi Cöelorum, ajferlc senes, afferte juvenes, per
saecula saeculorurn

, &c.
szysey spiewaycie, pokton oddawaycie dzis
JiOGTJ narodzonemn : spiewaycie slarcowie,

dziatki i w arly i cymbaly, w b<jbny,
traby i organy, Krölowi nowemu.

Quern ■ I



(~)ucrn Pdstores laudavere, quibus Angeli dixere:
Absit voins jam timere, naius esi Hex gloriae,

Ad quern. Reges amhulabant
, myrr/iam, aururn,

thus partanani; immolabant haec devoti , Ilegi
Idea Sncerdoli.

JExultemus cum MARIA
, Coelique Hierarclua,

hjmnum demus voce pia, dulci cum symphonia.
Christo Idea Tncarnalo, per MARIAM. nobis

nato, virtus , taus, honor sit & gloria.
Sioslry stuchaycie, o Jezusie Ladayeie, le-

go nam clzis porodzita, k tora Dannij zawsze Ly ta.
Trzey Krdlowie przyjechali, przez sl<;

wybadali, lego nam dzis porodzita, klöra l‘ann;j
zawsze byta.

Trzey Krgjowie przyjcchali, gwiazda znamie-
nowali, do Betleem przyjechali, dary Mu oixarowali.

D 2 Wesel-
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Weselray sls dzls z MVRY \, Niebieska Hierar-

chija, dziy.kl vvinue oddawaymy, milosc nieskonczo-
na z näy my.

(jtivvala Oycu Naywyzazemu, i Synowi VVciclo-
nemu, i Dncbowi Przedwiecznemu, Bogu w Tröy-
cy jedynemu.
paari nativilas, solemnis est festivitas , gloriosa

Deitas emicuit.
JPlaudilc Paari vona chorali , Li , IL li, Puer. Li

,

//, //', pulchcr , voce chorali.
si§ nam narodzil , jak zdawfla obiecan

byl, Krölewslwo Niebie.skie nam otvvorzyi'.
Wesclcie siy d/.lalkl 1. inatego D/.iecialka, Li, li,

li, Dziecie, Li, li, li, nadobnc. dzis narodzone.

Tnfinilac bonitatis ,

JLt irnmcnsac Majcst eilis,

Säe-
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Sccnarn recludit praesepium:
Hic ignis friget, hic amor riget,
Hic JJeus jfacct, hic Verbiini tacef.
Jlic immorlalis,

nascitur murtulis.
Famiis venti qui portatur ,

Jlic a ventis flagellatur.
Lux vero, uocie ohruitur
Soles gemelli, pluunt o Coeli ,

Amore pienne difflannt genae.
Arius tenelli trepidant puclli.

Quern nec arnpla terraa cns/ro,
Alec Cuelurum capiunt astro,

Parvia contegitur fasciolis.
Fro Coeli uida vi-lis est caula ,

Jlluslre icctum, vix tegit lectum
,

Faiens Jrigori, pt riurn Jururi ,

Orhein terraa qui creavit}

Co e-



Co eli molcm t/ui fundavit ,

Non hahot. locurn. qui in diversorio,
Cui Coelum sod.es, non hnbet aedes.'
Qui nos crnaenat , qui no s saranat,
JFles sub acerbis lioreae proce/lis.

Mgredimird de äuris,
Chstinati cordis rnuris.

Fitiae Sion, egrcdimini,

F idcte helium , ftegem jutelluin,

Hui solia grarnen, nti tkronus siruinen:
Cu/its misellus soreus esi assellus.

O mi Deus! o meorum
Di •irna venk gnudiorum !

O j4ngel.oru.ui lantilla!
O mi Amntur, o suspirator!
'/'une inisnlle. Hex es puelle?
Tune Creatur , Coeli Imperuior?

O lm

52 J?leini
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O immensae charitatis!

Inexhaustde bonitatis
Tuae,

mi Jenille
, fjuis est numerus?

Quis te amor ongit? Quis ignis tangit?
(t mundi Lumen! o Cocli Narrien!
Sn/utis Au.c.tor

, Patrone, & Faulor.
O cunahulq! o fenum!
O praesepe JJco plenum!

O Virga potens! o Ptielle!
Paolle nato, DFUS incarnate!
Itiä ignis crescit, cor emolescit,
Pectus liquescit ,

amor ohslupescit , Arnon.
'/. Lacinskiogo: Infinitae Uonitalis.

J\di dobroci niezinic.rzoney, i xniiosci nieskoriczo-
ney, vvidok nam stawi.-j jasieczka! ogieri chto-

dnieje, mllose zarnilklo Slpwo, w pielu-
sz|cach
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szkach owo Bog niesmiertelny, cztowiek juz smier-
lelny.

Ktoremu wiatr skrzydli sciele, tego siecze w
ludzkim ciele, sliczny blask ciemnosci, pa-
ra stoneczek, dwoje pomeczek w milosci si§ to-
pif}, jagody kropia; drz;j Dziecineczki, przeziebte
cztoneczki.

Ktoremu krag zletmki maty, i ciasny firmament
calyj w podtym sls kurczy powiciu, nie w Niebie-
skim dworze, w lichey obprze, dach nie gontami,
ale dziurami kryly: a mrozny wlatr Mu zewszad
grozny.

K,töry syvlat osadzit w kolo, i przesliczne Nxe-
bios czolo, ach nie ma nigdzie gospody! Monarsze
Nieba, kaclka trzeba, co srnutne cbwile, pogftdzl
mile, wc tzacii i srzonie, sain na Akvvilonie,

Z mu-



o JVarodzeniu JPatishim. 55
Z murow i wy zamieszkale, krnszac serca zaka-

mieniale, Gorki Syonskie wychodzicie! wpatrzcie
\v lego Krdla milego: z.a Tron Mu sianka, je-

dua wlazanka, osietek slnga, drugl wol od pliiga.
O moy Boze, mych radosci piervvsze zrzodlo ,

wesotosci Aniolow i roskoszy , 'möy Zbawicielu,
pocäeszycielii! Tys übozalko Kroiem, Dziecialko
Tworca i Panem. Ty Nicliios Hctmanern.

0 mitosci nlezmierzoney, o dobroci nieskoiiczo-
ney morze, Jezu möy bez grzechow! Co za npat
twego serca |est Bozkiego! swiala swirtltosci, Nie-
bios piqknosci, I laski i zbaavienia sprawco!

O jasleczka, o Sianeczko, o pctna Boga sprzecz-
ko, o Panne Matko i Synaczku! Bosfwo Wcielo-
ne, Dziecic pieszczone! ognia przybywa, c/.ick sir;
rozptyvva, serce omdiewa, miiosc siej zdumicwa!
Ailien.

71a



56 Jriesni
Ta Piesn n a t§ notg: Pasli Pasterze &C.

Jezu, z Pan ny narodzony!
Czemuzes w ztobeczku übogo ztozony ?

Co/, za przyczyna übdstwa twojego?
Znac, bys z sieroty czynit bogatego.

Czemuz w tak lichey rodzisz sis stajence?
Ziebisz w pieluszkach cialko twe Paniencq?

Placzesz, a na coz? znac, bys my weseli
W gornych Patacach wszyscy Ciy widzieli.

Piacze i Rachel dziatek swych, o Rozc!
Krwia zlarbowanych jako sliczne rdze:

A Ty czcrn z niemi wraz s[y nic farbujesz?
Znac, ze dia nieli swey 'Krwi gotujesz.

dada do Ciebie z wscbodu trzey Krölowie,
dary slawni Monaccbowie ,

Kloremi si§ Ty Inho kontenlujesz,
Lccz seica onyeh naybardziey szacujesz.

Tys
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Tys serca pragnal przez twojego,'
kkoliys natl nie nie miat miiszcgo ;

Wjpc po kolydzle Sercac oddajemy,
A za ziiaw ionia pragniemy.

"yPesota swratu nowiiia , Panna porodzita Syna;
Gray Mu gray, wesoto spicway.

Trzey Ivrolowic przyjecfiali, dary Mu oliarowali;
Gray Mu Pasterzu, gray, Bog ci pomagay.

Zlolo Baltazar oliarowat, Metcbior Kadzidlo da-
rowat:

Gray Mu Pasterzu, gray Bog ei pomagay.
A Gaspcr zas przydat, ten Co czlowiekiein

wydat:
Gray Mu Pasterzu, gray, ti o g ci pomagay.

Weseli si§ Jözel' z lego, i Paniia, z Synaczka swego:
Gray Mu Pasterzu, gray, weseta doday.

K.wo-



Kwoli Panu dzis Anieli, na powietrzm wesi
A my takze z niemi, spie\Vac b^dziemy:

Badz pochwalon rnity Panie, za Iwe syville Na;
ilzenie:

Gray Mu Pasterzu, gray, wescla doday.
JPiesn o Trzech .Krulach.

Qyviazda jasnieje nowa na ■wschodzie ,

VVslaway zapad-J y\v cieniac h Narodzie:
Predko, pr< (;clko, predko, pihtikö, Iwojogo
Szukay swiällä dzis tobie swila jacego.

\\ szyscy snem twardym uspieni,
Sami Krolowie Irzey obudzcni ,

Ha no, runo, jano, rano powslajij,
Zloty blask zfoley zorzy rniJe wilajij:

Hiezy po JNicbie smiecaca Gwiazda ,

iliezy za wodzem gromad.ua jazda;
JJie-

f> S JPiesni



o Narodzeniu Pansldm. 59
Elezy, biezy, biezy, biezy, a w tropy
Za nia Krölowie biega ilo ciemney szopy.

Taai/.e szukane dobro znaydnja,
"'nm przcd JNim padtszy, daii oTiarnja :

Czolem blj;j, czolem luja, jasnemu
Pod nizkim cienicm sloncu utajonemu.

»tonce przedwieczne przez twe zjawienie,
ivlore si§ zarzysz nam na zbawienie

,

Zäpal, zapal, zapaj, zapal, zmrozone,
I w cieniu zimney nocy serce zgaszone.

• f

stworzenle, spleway swe pienie,
li si§ narodzii Slworzyciel, a nas grzesznycb

Odkupiciel.
Spiewaycie plaszkowie, wdzieczni spiewaczko-

wie,
»gu swojeiiiu, dzis zrodzouemu.

Spie-
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Spieway Stowiku, wdzipczny njuzyku,
Dob;jdz swey liry wesoiey, spieway wesoto

Anioiy;
Spiewaycie ptaszkowie, &c.

Spieway Skowronku, Niebieski dzwonku,
K.u gorze si§ podbijajac, wiosn§ wczesnie oglas;

Spipwayr cie ptaszkowie, &c.
Zaspieway Kosie, na brzmi.jcym nosie,
JNiecli sif twoy kurant ozowie, Jezusa swiatu opi

wie:
Spiewaycie ptaszkowie, &c.

Wy Czyzykowie, i Szczygietkowie, /

Wesoto Mu zaspiewaycie, z sob;j dzis przywi
taycic:

Spiewaycie ptaszkowie, &c.
Krzykuiycie ruszcic swe gpby,

Ma-



Makolongwy i Drozdowie, niecliay si§ wasz glos
odzowie;

Spiewaycie ptaszköwie, &c.
Sowy, Fuhaeze, noeni s\n.macze ,

Klorzy sie w szopach. kocliacie, JEZUSA w szo-
pie dzis inacie;

Spiewaycie ptaszköwie, &c.
Pppugi, Szpacy, wymövviii placy.
Dobadzcxe dzis swey wymowy, möwcie: Witay

Krdlu nowy;
Spiewaycie ptaszköwie, &c.

\V ykrzykniy Kawko, kekuy Knkawko,
Nieczekay Maju letniego, oto masz Faxia swojego,

Spiewaycie ptaszköwie, &c.
Wszyslkie male piskiltä,
Spiewaycie Fanu swojemu, dzis z Fanny Nilrodzo-

nemu,
Czer-

o Narodzeniu .iPanskim. 6/
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Czerkaycie Wrofclowie, Koscielni strozoave, Pam

swojemn, dzis zrodzonemu;
Mate Dziateczki, zieniskie kwiateczki,
Spiewaycie z Panny Dzicci^ciu, A idin i ziem

Panieiieiu:
Spiewaycie Mezowie, starcowie, Bogi

■\\ieczneiuu, \v Troycy jedynenm.

JPrae caeteris na-swiecie laudernus Beihlehcm
ie nam dzis pokazaio Chrisit/m (Joe/i liegem Jn

JJcthlehcin asiana cnm hove kiykali Pan a s\veg(
h alitu oria zagrzevvali.

Angelus Pastorihus kazal, do Bellcem, zeliy szl
szukac Pana relinquontes gregem, t/biijue nie mie-
szkajac do Bclleem biegli, Paua lego, klörego szu-
kali. zualezii.

JCt accepta kohiaika. i boclionek Pk leka. Joa/ina-
Hani
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bar// videre revclatu z JNicba. ylltcr sumpsit go-
molke i kukle w lobole; dicens: Mac tracLahitur
to mile pochole.

Venientes Jiclhlchem padli na kolana, cum gau-
dio salutant nöwotnego Pana.

Salva noslcr o JEZIJ maluczki; totus
delectabilis, bardzo rumianinczki.

Cur lak übogo Iczysz inclytc Parville? cur non
habes pulvinar, nec mickie koszule?

Lactn eum JJomina, uwiii <«o w pieluszki, jac
Go sianlficm conlegam, lezz§ möy malu-ski.

Da HU Kuba bracie gomolki z kobialki, nec ha~
bemus aliut

, riisi te powalki. lUillamus ei inleka,
albo favum niiodu, ne forte moriatur I’anic len
od gtodu.

Rcverlamur do domu,Kuba bracie mify, by no-

E bis
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bis lupi gregem nie poszmatowaby, gdysmyr jnz
ogladaJi Pan a tak zacnego, ktöryby nas domiescif
Krölestwa wieczncgo.

JZI curn essent in via oni pastuszkowie, cc.cc ab
Oriente jada trzey Krölowie. Postoycie bracia Hii-
li, wiecie, gd/.ie o Bogu? a Kuba wnel dobywszy
kozlowego rogu:

JPrtie gaudio zatrabil. Jestinantes jedzcie! Pana
tego w Betlccm szukajijc, znaydziecie.

Ueo gralias bracia, zescic povviedzicli, o Panu
Cncli. terrac jnz wiedzieli.

Vcnicntes Krölowie, Dzieci.alko znalezli, aper-
tisque thesauris

, co z solia przywiczli, afferenlcs
parvilla na zienii§ upadli, aurani, kadzidio z mir-
r;j Mu dawali.

'A my co nic mainv aururn. ti cc kadzidfa
cupihmus exemplum od niemcgo bydla, huniiliUr

pa-



padajac prosmy dulcem nai uin-, ahy nasze spiewa-
nie Jiylo Jenni gratum.

pnmalnsku Jozeiie, pomalnsku! proszij:
Widzisz , ze ja nie mogq, Biezec lak

w drog§.
Wyrozumiey, wszak widzisz. co nosze:

W myin zywocie main Boga, przeto mi przykra
droga. (

Bo jnz Czas nadchodzi. ze sijuz narodzi,
Jviörego mi zwiaslowal Anioi, gdy pozdra-

wiat.
A tak mysltj soine, i möwic loluc

O gospodij; spokoyna, m nie vv laki czas przy-
st< yini.

Bo leraz av miasleczku i lada domcczku.
E 2 Tru-
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Tindno o kaclk bsdzie, gdy gosci pelno wsz§-

dzie.
Wola pijanice, szynkarskie szklanicc ,

Ni/.eli ml 9 nboga, slrudz.on.a, wielkjj drogij ,

Wnid/.my, rada inoja, do lego pokoja;
Do tcy szopy na pokoy, Jdzef Oplekun mdy.

A tam my oboje, i ie dwoje,
B(;dzieray mieli pokoyj Jözefie dozorco mdy;

Juz mi c/.as, godz.ina, wielka lo bowina!
swiala porodzic, len nas ma z lloglem

zgodzic.
Clioc Palac tiliogi, ale kleynot drogi,

Nicbo, ziemia, rnorze ogarnac Go nie moze-
A Jdzef May, zacny, stuz.y jako baczny,

l’aiuie cicszy 1: bo lo jego kleynot
]>y+.

VV tym Panna lioin nie czujaca,
Uyrzy
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Uyrzy luz lezacogo Synaczka zrodzoncgö,
Na lo si(j zdumiala Jözefa przyZwala,

JJi/iUSA ukazujijc, i lo mu oznaymujac:
May Jozelie drogi! toc lo w tcn rnroz srogi,

Uzicbnie nam Dziecialko, Nieliieskie Paniniko.
Pizynies. proszy, siana, padiszy na kolana,^

Maluskiemu Dziecialku, Bozkiemu I’aciiolatku.
A Jdzef Mq.z zacny, na Dziecialko liaczny,

Wzlfjwszy sianka nie wiele, we ztobie Mu po-
sciule.

A zas bydlaleczko, wol' i oslaleczko
I’ata naii svv.j chuchali, Dziecialko zagrzewali.

Wilay I\rolevvicu. JNic.ldcski Dzicdzicu!
Ikjdz pooli vvalou Lez miary za Twe niezmicrne

dary.
Kröl Hciod krölpwal, i nad Zydami pa-

nu-
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nowal, \v ten czas si§ Chrystus narodzil, by swo-
je wyhraue zLawil.

Gdy Go trzey Mydrcy szukali, hardzo si§ pilno
pytali, do Jerusalem przyszli, azeby Go lain
znalezli.

Rzek!: gdzie jest narodzony, Zydowski Krol ob-
jawiony? widziclismy gwiazd§ Jego, ktora nas wie-
dzie do Niego.

Przyazlismy cbwale lemu dac, Imic opo-
Avindac. Albowiem ten tak wielki Pan, ie jest Bo-
gieni, objawit nam.

Gdy to Krol Ilerod uslyszal, onycb o poAvrdt
upraszai. Zinienil cere, bardzo znucil, a Jerusalem
zasmuciJ.

Tedy zebrawszy Biskupy, i Slarszc do
kupy, -rzckli. ie av Betleem Miescie, AAiedz to
Krolu rzeczywiscie,

Cbry-



Chrystus JEZUS narodziJ, jako Izajasz mu-
nit, Wzkjwszy Kröl Medrcow «solmio, ivypyly-
wal icli tajemnie.

AzeLy mu powicdzieli, kiedyhy vvidzie-
li. A gdy sig o tym dowiedzial Dworzanoni swo-
im rozkazaJ.

Krölom rz.ekl; gdyGo znaydziecie, za powrolem
mi powiecie, a ja tez do was przyl>§d§, i wielidc
G o z wami ]yd§.

Gdy od Krdla odjechali, znowu oglada-
H, ktora przed niemi swiecila, mieysce wiasne
o li javv Ma.

Tam, kiedy do szopy weszli, za jednym razem
znalezli Dziecic JEZUSA raaJego, i MAKY.A Ma-
tk§ Jego.

Whjc na kolana npadli, dary swoje lemu kladli;
inirre, kadzidlo i ztolo. odcbrali task(* za 10.

Ma-
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Majfjc "Bozkie oswiecenie, we snie irtkin olijawie-

i»l e, jnz nazad nie wracaycie, insza sig droga
udaycie.

Hi:roil si£ o tym dowledziaf, rozgnicwany, swym
powiedziat, by do Belleem jechali, wszystkie dzia-
iki wyscinali.

Tantci bylo narzckanie, Jament, rak zatamywa-
nic, zal, suiulek slrapionych Malek, co plakaly
suoich. dzialek.

Prosiorny Cir, JBZU Chryste, zmituy si|, spraw
sorcc czystc; day nam z jNieba oswiecenie przez
tycli Mydrcow nawrdcenie.

Przyciq,gniyzc nas do siehie, bysnty z Tolia by-
li w N ielilc, bysmy \v tasce opiywali, Ciebie wie-
cznle wycbwalali, Amen.

Zro-
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Zrodzita nam Syna, Mesota nam dzisiay nowina,
Anieli w Nieliie spiewaja, Eoga nam opowiadajij:
Panno nad Pannami, modl d/.is do Wiego za nami.
Apostoli si(j raduja, wykrzykuja.
Spicvva Chör Panieriski, ze Krdl sis narodzit Nie-

bicski.
Gwiazdy z Nieha wielkie wesele

zlad maja;
Wi(£>c z swcy powlnnosci, wych\valaj!| Pana swia-

itosci.
Wdziyczne czyniac olrröly, swiat si§ weseli z 0-

clioty,
Z Jezusa mategp, nam koclianka wdzi^cznego.
Pasterze trzody opuszczäja, weselacy scigaja,
AV Belleem szukaja, Jezusa z darem witaji}.
Wot i Osiot czesc oddaja, klykajac Pana wyznaj.-}.
Para zagrzewaja, Dziecie Boga wychwalajij.

Ze
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Ze Avscliodn sloiica KroloAvie, z wialklego kraju

PanoAvie:
Daiy Mu gotuja, a avilajac Jego, szanuja.
Wszyslkie te rzeczy oil wieka, dzieja si§ dzis dia

cztowieka.
I wszystek ginin Chrzescijanski, sercem, myslij na

dzieri Paiiski.
Niecli Jezusa swego, malego, na wieki.
Weselcie si«j Aniolowie, Ziemscy, INieblescy Po-

sio wi e,
Weselmy niille, zaden niech na ivieki nle zginie.

witay JEZU Dziecia,tko, o Chryste niemoAvliilko,
tego dnia wesolego, narodzenia Bozego, radiiy-

mysiy, Aveseliny sit(>, Bogn dawaymy, spie-
Avaymy.

w traby spioAvapjc, piesni
dodajac, tego dnia Avesolego, &c. jy



Bog si§ z Fanny narodzil, &c. Jah na knrcie 44.
tey doble, lezat w zlobie, Syn wiekuisty, z Fan-

ny Frzeczysley.
Ta Dziewica , Krölewlca nam porodzila, grzcch

IS im zgiadzila.
Osiel z wolem, bija czolem, nizko padaja, Pasterze

grajrj'.
_Tr/.cy Krolowie, swoje zdrowie, z upominkami,

nios;i go sami.
I Anieli, s!j wcsoli, rvidzac swojego, Paria naszcgo.
Swiqty, niepo j(;ly, Jemu spiewajij, cze.sc,

cliwalf(‘ daj.'}.
Takze i my z wcsolemi pddzmy plesniami, a nic

liasniami.
Frzywilawszy, pokton dawszy, z serca szczercgo,

szanuymy Jego.
Z ra-
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raju miasia ( powtörz) wygnana jes

niewiasla, wygnana jest &c.
Dia jabtka skuszonego, przez podanego.

Ewo %■ Haju, jnz cio, lu dobrze znajij,
Tora Adam ie, Ibra, z lak roskosznego Dwora.

Adam z Raju, gdy slangi w ziemskii
kraju.

Obeyrzat si§ po chwili, alle daley, niz w rnili.
W Raju mial dosc wszyslklegö, na ziemi nic wta

snego,
Pyste krainy orat, nieslelyz z ptaczem wotat:

Acb biada mriie nydzriemu, cztowickovvi slrapiö
nemu !

Do Raju Iralxc nie mpgiy. liom przez grzceli sli
eil drogy.

\V Rajuni miat dosc roskoszy, ztple pnä polai
klosy,

m-



Niellyin nie umiat orac, za wotami ho la wolac.
IJys byla dobra /onka, slucbaiabys Malzonka.

Slrzegfaby siy rozmowy, niecnotliwey wyzowey;
A/,am ja nie dobry IVIaz, widzijc, ze ciy zdradzit

WAZ?
Niecbcialem ci§ zasmucic. ■vvolalem jaldka sknsic.

Data.s si§ zwiesc jam stucbal biateyglowy.
lirdziem cierpiec niewola na svviecie ze zla dola,

W bolesci bydziesz rodzicj i w ntrapieuin cbodzic,
Ja ziemiy kopac rnnszy, chcac pozywic swa dusz§.

O vvyzu niecnolliwy, izes lak niezyczlivvy,
Nnsienie biateyglowy otrutes ztcini stowy!

Juz siy dzis wypeinia ja Proroclwa, i nslajij
Dawida z Izajaszem, gdy Panna z Messyaszeni

Z Itelleemskiey Stolicy, ncieka na Oslicy,
Glicnc nas pojednac z Bogiem, w lakiin upndkn

srogiem.
, Na
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Na te cbwalebne gody, idijc w obce Narody,

Z JozcTem 1 Marya, J£ZU czolern Ci bija
AdamoAve Synowie malutcy i Oycowie ,

I /, cöreczkarni Matka poklyknawszy przed jas
ka.

wczora z wieczora, z Niebiesklego dwora
Przyszla nam tumina: Panna rodzi Syna,

Boga prawdziwego, nieogarnionego ,

Za wyrokiem i.lozkim, av Betleem ZydoAvskim
Pastnszkowie mili, aa- poln av len czas byli ,

Gdy Aniol av polnocy, sAviallosc z Nieba tocz
oznaymujac, szopy pokazu j;jc:

Crdzie Panna z Dziecialkiem, z av ole m i osl
tkieni,

1 z .lözetVmi starym, nad Jeznsem matym
Cluvala Boga swego. dzis narodzonego.

PastnszkoAvie mili. z lego siy cieszyli,
Uraz



Ora* z Aniofami. i oraz z Krolami
Biezeli do szopy, luz za niemi w tropy,

Pragnac widziec sivego, przedwiecznego,
Cieszij podarkami, wi§c i ])iosneczkami:

Witay Zbawicielu, i pocieszycicla!
Witay Krolu nowy, Synu Dawidowy !

Ty nas masz wybawic, i w Niebie poslawic.
W OlcWani Oycowie, i Patxyarcbowie

Dawno Cis c/.ekali, Rorale wolali.
O ziobic! gdy Messyasz w tobie ,

W pieluszkach zwbjzany, zdawna obiecany !

Jezu naymileyszy ze •vvszech näywd/.iycznieyszy,
Zrniiuy nad nami, grzesznemi slugami.

runela w Belleem ziemia,
Nie bylo, nic bylo Jozcfa doma.

Kedyzes, kedyzes Jo/efie bywal?
VV helleeni, vv helleeni Dzieciadku spiewal.

VV ot
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Wol i osiot, wol i osiot przed Nira
Bo swego, bo swego Stworc§ poznali.
Becz;jcy, ryczacy Panu spiewali,
Bastei-ze, Pastcrze w rnultanki grali.
Zmituy zmituy sits nasz wieczny Panic,
Bez Ciebie, bez Ciebie nic nie slanie.

"yydtay JEZU ukochany, na zbawienie nasze da-
ny, witay railo witay moje Pa-

niateczko, Paniijteczko.
vVitay zdawna pozadany. od Prorokow obieca-

ny, witay nasz sliczny Panicu, wilay Niebieski
Dziedzicu.

Opnsciles swietne Tn»ny. nawiedziles ziemskie
strony, abys cztowieka ratowal, ktöry dia grzechu :
szwankowal, szwankowat.

Lezy w zlobie potozony, pieluszkaiui uwiniony;
coz



co» to ja wiilzp, moy Boze ? SÅob Mnjestat. zlob
Uve }oze, ztob l\Ve Joze.

Matka Cie cieszy piersiami, i zagrzewa pielnsz-
kami, przeslan plakac mile ilziecir, przestan Im-
chloc sliczny kwiecie.

Witay. wilay me Dziccialko , wilay, wilay Pa-
cliolalko, badz pocbwalon JEZU ninie . nadobniu-
sleiiki möy Synie, möy Synie.

po Kolydzie omnes ad vps pöyd/demy.
Jesli gra/is dobrze siy miec liyd/.ierny.

Gloria , taus Jioajn wpr/öd zaspiewaymy,
Gospollarzom Lnrgum vesper przyznaytny.

Zaczniyeiez juz m i 1 1 Pratres ,
Zac/.yni si<! v\am na praemium zdobcde.

Proscie Bo."a , donel noh is Purtunani ,

Cum salatein pozadamy hane unina:
P Mieclt-

o JSfarodzeniu Panshirn. yy
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Hiechze Deus Mogosfawi, a sporze

jDorni , w gumnie. \v spizarni, na oborze.
Na nowy Rok rpittit Tibi gaudia ,

Rt prospervt wedtng mysli omnia.
Dzisiay prosmy Salvatorein z M.ARYA,

Uobroilzieje longarn vitani niecli zyj;j,
A po smierci super Roelos wendrujjj,

Copiosam niech mercedem uczuja, Amen,
\\f ztobie lezy, ktöz pobiezy
** . l A 1maiemu ,

JEZUSOWI Chrystusowi,
Dzis do nas zesiapemu ?

Pastuszkowie przyhiegaycie ,

Jemu przygrywaycie,
Jako Panu naszemu. Pastusz'; &c.

My zas sanii z piosneczkami
Za waini pospieszemy,

Ostafnie trzj
wiersze po-
ivtörz. Ka idä
strofa ma tr

sobie siedcm
iv i e r s zJ.

A ta-
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A lakiego malenklego
Miech vvszyscy obaczemy,

Jak nbogo narodzony,
Placze w stayni polo/iony,

Go dzis ncieszemy.
Naprzöd tedy, niechay
Zahrzmi swiat iv wesoiosci,
Ze postany, nam dzis tlany
JLminanuel w nizkosci,

Jego tedy przywithymy,
Z Aniolarra zasplewaymy :

Chwa}a na wysokosci.
AV ilay I’anie

,
coäi sir;, stanie ,

Ze roskoszy Miebieskie
Opusciles, a
Ma te nizkosci ziemskie ?

Fa Mi-
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Mitosc twoja lo sprawita ,

By (jziowieka wywyzszyta
Pod Nieba Empireyskie.

Czcm w ztobcczku, nie w lozeczku,
Na sianku polozony ?

Czem z nie z Panienty,
VV slayni jesles ztozony?

By czlek sianu przyrownany,
Grzesznik na/.wany',
Przezemnie byf zbawiony.

Tvvoje Paiislwo i Poddaiistwo
Jest swiat cafy, o Boze !
Tys polny kvvial, czemu Cig swiat
Pfzyjac niechce. clioc moze ?

Bo swiat doczesne wonnosci
Zwykl kocbac, rn nie zas z swcy zlosci
Jvrzyzowe soiele loze.

VV Ra-
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W Ramie glosy, pod nicbiosy
Wzbijaja si§ Racheli ,

Gtly swe syny, bez przyczyny
W krwawey widzi

Wszakzc innic dia nieli kapanie
W krwawym czeka Oceanie ,

Zktjcl Niebo b§da mieli.
Trzey Krölowie, Monarchowie
Wschodni kray opuszczaja .

Serc ofiary, z trzeraa dary
Tobie Panu oddaja.

Darami si§ kontentnje ,

Bardziey serce Icli szacuje $

Za to niech Niebo maja, Amen.

Qrafps tiunc omttes reddamus Domino Deo
, qui

sua Nativitate , nos Überavit a äja/iollca jtote-
stute.



state. Hale oportef , ut canamus cum Angela
srmper Gloria in exceins.
D 1 (;knjeräy. wszyscy Panu Bogu naszemu , k ldrc“

go Syn Ghrystns Jezus swym narodzenlcm nas
/. mocy szatanskiey wyswobodzit. Jemu dziekujac,
z Aniotami spiewaymy; cbwata na wysokosci, A.

JPieiti po Narodzenin jPanskim o godach
tv Kanie Galileyskiey.

Messyasz przyszedl rm swiat prawdziwy, i Prorok
wielki z wielkiemi dziwy, ktdry przez swoje

znaki , dat wodzie dziwne smaki, w Kaiiie Gali-
leyskiey.

Kydy weselne gody sprawiono , Pana Jeznsa na
nie proszono, i Zwolerinikow Jego, by strzegli Mi-
strza swego, w Kanie Galileyskiey.

A gdy do slotu polrawy noszij ,
Pana Jeznsa,

ahy J

84 JPleini



o Mqce Panskicy. 85
aby jadi, proszti, wszyscy dosyc maja, tylko Wi-
jia czckaja , w Kanie Galileyskiey.

Maluchna Jego gdy to uyrzala , OMuhieiicowi
dogodzic chciala , proslta swego Syna, Ly uczynit
z Avody wina

, w Kanie Galileyskiey.
Pan Jezlis chcij,c tym przyszlachcic gody, kazat

av naczynia nalewac vvody, hey gody, zacne gody,
uczynit wino z wody, av Kanie Galileyskiey.

rrzez narodzenie twojego Syna, upros nam Pan-
ne stodkiego wina , o AA'ina , wina, upros u lAvego
Syna w Krölestwie NieLieskirn, Amen.

P I E . S N I
O MF/CE PANSKIEY.

Oycze Boze Wszechmogacy, kldry z mitoscl go-
*4-
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rijcey, zeslates na te nizkosci , Syna swego z wy-
«okosci.

■lvu wielkiemu pocieszeniu, wszemu ludzkiemu
plemieniti : wydales Go na stx‘acenie

, na cztowie-
cze odkupienie.

Mieymyz wszysqy na bacznosci , drogij smlerc
mitosci, i smutek Matuchny Jego , ktöry

ciWpiata dia Niego.
Gay Go we Czwartek zegnata, tak Mu, mdwiac,

pfzekladata : wez mis do Ogroyca z sobrj, poyds
xada nä smlerc ■/. ToL;j.

Pan na JNiij smulnie pogladat , po swey Matce
lego zadat; mHa Matko ! racz mi§ puseie ,

Nnoc ci
blizko; juz nam czas isc.

Smutrie byto rozlaczenie , z swym Syneni , tey
mitey Fannie; miala serdeczne bolenie , palrzijc na
Jego l^kanie.

Gdy
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Gdy do Ogroyca przybie/at , 'padt na zicmiq ,

Krzyzem le£at: tain swij widziat,
ktorij nazajutrz cierpiec miat.

Miat w sobie przeciwne sity, dwie, a ohie wiel-
kle byly : okrutnie z sobs walczyty, mato Go nie
mnorzyty.

Bo Mu sitä , okrulna smicrcii| grozita :

ale mitosc : bo la w JSim mocnieysza
' byta.

na kolana potein , jät siq pocic krwa-
wym polem, möwi%c : Oycze! mozeii byc ? racz
len kielich precz oddalic.

Jezu möy niel(jkay wstari, nie «nia-
cniay si<j , masz niedaloko Judasza , z lu-
dcm od Annasza.

Wiedzie na Gig lud niematy, z kiymi , z miccz-

mi.



mi, 7. poohodniami; we zbroje sis übierali, przclo-
zeni iin kazali.

I przyslijpit Judasz cudnie , pozdrowit Pana o-
bfudnie, polym zdradliwie calowat, Pan siij schy-
lit, twarz mu podai". v

Gdy sis mial z Zydy potykac, ppczat z niemi
■vvprzöd rozmawiac : pytai ioh, kogo szukacie? jesli
mie ? o.to mi<j macie.

kniemu przyskoczyli, o ziemis G o nde-
rzyJi. ; z glowy, z brody wiosy rwali

, opak Mu
rqce zwlazali.

Zwiazawszy Go tak okputnie
, wiedli Go do

miasla cliutnie
, Go w Gedrowj,

ponurzyli Go i z glowij,
Sami zdraycy szli po moscie , Pana wiedli

w proscic: o czym acz w plsniie nie mamy,
lak naboznie rozmyslamy.

An-

SS JPiesni
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Annasz G o srodze przywitaJ: gdzie mnsz Ucr.nic?

tnk Go pytat; nle maio s ludowi szkodzit, gdys go
swjj naiikij xwodzit.

Pan pokornie odpowiedzial: Panic Annaszu' hys
wiedziat : zawzdy ja jawnie w Kosciele, powiada-
lem prawdij siniele.

VVyciagnawszy Zyd prawics , a miät
rgkawicg: wyciijt Mu pojiczek , Pan uasz
Upadt, zemdlat wszystek.

A zaz tak Panoni odpowiadaja , gdy o co pyta-
ja? czemu nie masz w uczciwosci, Piskupa lego
iniJosci ?

na przeym§ wszyscy sludzy: jedni z lylu;
w oczy drudzy, wlosy Mu z lirody targali, na Je-
go twarz plwali. '

Gdy Mu oczy zawkjzali, piorokowac Mu kazali:

go-



<yo Picsni
godzac Mu piijsciij do szyjs , zgadniy JEZU! kto
Gi<; bije ?

Siedzial Annas/, w nocna cbwilq ,
i mial wdz.i?>

c/.na kiototlly , patrzac ua swojego, na
Zbawiciela naszego.

VV l(;c prowad/.on do Toznicy, Pan nasz we-
pclinion do phvnicy : jaki tam byl nocleg Jego ,
Kosciot nie sm ie z-jawic lego.

VV Piatek wywiedzion z piwnicy, jakoby lotr
z imyczerinicy, prowadzon byl do Kailasza, od
okrulnego Annasza.

VVidzial lain Pan nrifosciwy, iz Eiskup niespra-
wiedliwy, faiszy we nari swiadki zwodzil : bo Go
na sinierc wydac godziJ.

Bo Kaifasz z swemi swiadki, plelli nari wrszyst-
kie niestatki : slafa prawda niestworzona, przeii
Eisknpem polworzona.

Pi-



Pitalowi Go postali, osadzic mu Ho kazali ; daii
Mu taricuch na rami§, len i>y i' sniieroi przysztey
znarniig.

Wszak wiemy Pitacie, iz len taricuch da-
wuo znacie , kazdy , co go nosi, od smier-
ci sis nle wypcosi.

Daley Mu cierpiec nie mozem: ho czyni Sy-
ncm Bozym ,

i ivrölem si§ lez mianuje , co ni-
gdy nle znaydnje.

siat przed Pitalem zwiazany. zhity, sktdty, ska-
lowany ; nie widziat Pitat zadnego

, wigznia lak
zranionego.

Go postat Herodowi, Galileyskiemu Kro- 1

lowi: 010 masz swojego, wyzwol jako nie-
winnego.

Rzekt Mu Herod niewslydiiwy. ukaz mi tu ja-

kle

o MgCe Vanikivy. g-t
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klo dziwy: Zydowfc mi pqwiadali , iz Iwoje cuda
"WIda li.

Widziai Pan Krdla pysznego, nie rzekt mu slo-
w» zadnego : cliciai' z Kim Herod gadac dwornie,
ale Pan milczat pokornie.

Kröl Herod serca pysznego , wzgardzit Jezusa
milego : na Jego Avysinianie , wdziat naii
z pawtoki odzienie.

Pastwili Mu sif; nad gtowa , z o s Ira korona
cierniowij : uezynili Mu Zydowie , ran w

Gtowie,
Odeslat Go Krol arcy - niesprawiedli-

wemu : na cos mi poslat niemego? przyymiy zasig
swego.

Widy.iai Pilat, iz niewinny, rzekt : jest u mnie
inny ; niech stanie si§ >vola wasza , skazg

na smierc jöarakkasza.
Ka-



Kazal Jeztjsa milego , bic n slupa kamiennego ;

bili Go ztoczyrice sami, biczmi
, laricuchy, miotla-

ini.
Gdy slq nad Nim spracowall , ci, ktorzy Go ka-

towali, a powrozöw Go rozwiuzali , Pilatowi Go
posiall.

Wywiodl Pilat übilcgo, juz na poly umarlego :

oto made KröJa swego , wypuszezam Go wam zy-
WfiffO.

Niemitosiernl Zydowie, okrutnieysi niz katowle!
na Pilata zawolali, ukrzyåowac Go kazali.

Pilat V rozumie pobladzil, Zydorn Go kwoli
osplzll; skazal na smierc nicwinnego, JEZUSA
Syna PoScgo

0 Pilacie bojazliwy! czemps tak niesprawledli-
wy ? oto Baranek niewinny ! idzie na smierc bez
przyczyny.

Zy-

o M%ce Panskiey. go
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Zydowie Go poclnvycili , na Go Avprowä-

dzili ; gozdzmi Go na Krzyz 1 przybili ,
io-

Iry poslawili.
Wisiat na Krzyztt zraniony, zldty, skioty, ze-

krwawiony, nie majac odpocznienia, od Av/.jtjcia ai
do skonania.

I byt potym slrach niematy, gdy sl§ opoki pa-
daty : ziernia nad obyczay drzala , jakoby si§ prze-
pasc miala.

S lat o siy nad przyrodzenie ,
po wszern sAviecie

zamierzknienJe; zywioty zasmucily, gdy'/. umie-
ral nasz Fan iniiy.

O Panie nasz mlJosciwy ! znainy, zes tak dobro-
tliwy, dia mifosci ludu twego , pozbybes zywob
swego.n

Gdy tak nas bardzo mitujesz . iz gorzka sinie

po-
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fiodeymujesz; racz 'nas tez tym dax owac, day sie-
lie namilownc.

W eznijz to kazdy w swa gtow§ ,
>

sinicrc Jkzvsom k , rozmysJay sohie serdecznie, l»q-
-dziemy z JNim krolowac wiecznie , Amen.

"YYspominayrny one sJowa., kldre Chryslus wier-
nych Glowa, przy swojey srogiey rzeki

majan gozdzmi skidi e r^ce.Pierwsze slowo byio Jcgo , za grzeszne do Oyca
svrego : Oycze odpusc im ztosci : ho czynia z nie-
wiadomosci.

llrugie rzeki zbdycy dobremu , po prawicy \\i-
szacemu, powiadam ci : dzis do Haju poydzlesz ze
mna z lego kraju.

Trzecie Mabce rzeki o Janie: oloc si«j len SY*
G neiu
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nem stanie ; pölyni r/.ekl o Matce ; Janie! wez J;j
na swoie slaranie.

Czwarle .lego slowo Lyio: pragne; ho sl§ w Niin
wzniecilo pragnienie z wielkiey milosci, uwolnic
Oycow z ciemnosci.

Piijte rzekl z wielkim wolaniem : Heli Lamasa-
Jialani ,

lo jesl: czenuis mi§ , möy P. nie ! opuscil ,

gdy main karanie.
Szoste r/.ekl: jn/.ci sis slalo , co Proroctwo opie-

walo ; juz siq wszyslko wypelnilo ,
czego ludziom

trzeba hylo.
Siodme ostatnie zawotal, gdy si§ juz skonac go-

lowat : 80/ e Oycze ! w rqce twoje
, jiolecam juz

I)uszs rnoj§.
(Jdpusc tez nam Cdirysle winy, polec nas Malce

za syny; niech juz wypelni Panie ! twoje prze-
ciw nam staranie.

Niech
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Kiecli mltosciij nasz;j w Tobie , •wzmecim Twe

pragnienie ksobie : azebysmy z tolrem w Niebie ,

11a wieki chvvalili Ciebie , Amen,

dzis wierni Chrzescijanie, jako Pan
Chrystns cierpial, za nas rany: od poymania nie

miat odpocznienia az do skonania.
Naypj/.od w Ogroycu wziijl pocatowanie ; tam

Judasz zdrayca dat byt Zydorn znamie ; 010 Zydo-
wie inego Mistrza ?nacie, logoz imaycie.

Wnet si§ rzucili jako Iwi okrutni, Apostolowie
cd Nicgo uciekli : tam z wielkim pideni wiedzion
do Annasza, pociecha nasza.

Pierwszey godziny pized Pilatem slawion , nie-
sprawiedliwie od Zydow oskarzon : rozkazat Pilat,
aby byt blczowan , len Niebieski Pan.

Krzykriyli wszyscy o trzeciey; niecbce-
Ga my
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my tlaley krzywdy cierpiec takiey, nlecliay na
Krzyzn svvöy zywot poloåy, ten to Syn Bozy.

Z ostrego ciernia korona uwlll, naszemu Panu
na glowy wtloczyli: si§ , przed JNim
poklykali , Krölern Go zwali.

Szedl z Krzyzem 7, Miasta Pan szostey godziny;
odzienie z JNiego Zydowie ztupili, potym Go na
Krzyz okrulnie przybili , oclem poili.

Polecit Ducha Eogu Oycu w , wola jpc
nmarl ; zacmilo si§ slorice

,
ziemia sitj dzie-

wLjtcy godziny, nie Lez przyczyny.
do Pieklovv moq swego Bostwa, lamze

wyhawit Oycow z ; ciala uraar-
fych z groLow powslawaly, widziec si§ daly.

Nikodem , Jozef proshy uczynili , Ly Cialo z
Krzyza hezpiecznie zlozyli: Pilat ieh proshy ni
w czym nie przchac/.yi : Lo lak Bög raczyl.

C.za-



Czasow nieszpornych byf z Krzyza zdeymowan,
pr/.ez swoje slngi wszego stworzenia Pan : Matn-
cbna .lego Cialo piastowata

, rzewno plakala,
Drogim Palsamein Cialo pomazali, a z naholeii-

stwem w Syndon wlozyli je w grob osta-
tnley godziny, placz uczynili.

Placz my tez dzisiay wierni , dzi§-
knjijc Panu .liogu za naydrozsze rany : iz dia nas
raczyl lak okrulnie urarzec, clicac nas soLie miec,

Ailien.

szlacheluieysze , \v zadnyni Jesie lakie nie jest
,

jedno to, na kldrym sam Bdg jest; slodkic drzewo,
slotlkie gozdzie, roskoszny owoc nosilo.

Sktoii drzewo syville , a ulzyy cztonkom
odrnieii leraz 011$ srogosc, klöras raialo

» przy-

o Jllfjcc Panshiey. gg
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z przyrodzenia, spnsC lekkuchno i cichuchno Cia-
to Kröla Niebieskiego.

Tys samo byio dostoyue nosic Iwiata Zbawicle-
]a, przez citj przewoz jest naprawion, klory swiatu
byl zagubion; klöry Krew polala., co z Ba*
ranka plynyla.

W jaslkach' , kiedy ptakat, juz tam byt
wszyslko ogladal , iz tak haniebnje umrzcc miat,
gdy wszyslek swiat; odkupic cbcial 5 w ten czas

Riestychana to jost dobroc , za kogo na Krzy/u
umrzec! ktöz to moze dzis "vvykonac, za kogo swo-

dusz§ dac ? sam to Pan Jezus wykonal; bo nas
"vviecznie umilowat.

to serce bylo , coby dzis nie zaplaka-
}o, Stworzyciela swego , na Kxzyzu zawie-

szo-
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szonego, na sToncti npieczonego , Baranka PVielko-
nocnego.

MAIIYA Malka widziata czlonki, ktore povvila,
a powiwszy, calowala ,

z lego wielkij raclosc mia-
la : lerazze vvidzi zczerniale , slawy, zyiy w Wim
porwane.

JN ie byl laki
, ani zadnemu smutek na

swiecie, jaki czysla Panna iniata w on czas, kiedy
naizekaia : nsdzna ]a sierola ! aie znam, do kogo
siq dzis sklonic ma m ?

Jednegom Synaczka miala , con» Go z Nicba byc
poznata, i legoni dzis poslradala . jednam juz sama
zoslala; cigiki liol cierpi me seree , od srnulku mi
sii; rozsiesc chce.

VV radoscim Go porodzila , srputku nigdym nie
za/yla; a terää wszystkie bolesci, sciskapj mis be.z

lito-
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lilosci , obymze ja mogia to miec , zebym teraz
mogia umrzec !

Bys mi Synu! nizko wisiat, wzdybys niejaka po-
moc miät, glöwkebym twoj§ podparia , krew zsia-
dfs z lica otarla ; ale Ci§ nie moge dosiadz, ToLie
Synu nic dopomodz.

Anielskie siQ siowa mieniij, Symeonowe sit,; pei-
ni;j , on mowi : peina mitosci, a jam dzis peiua
gorzkosci: Symeon mi to powiedziai , iz me serce
miecz przebic miai.

Ni ja Oyca, MalM, Brata . ni zadnego przyjacie-
la, zkadze pocieszeniö mam miec? wolatabym sto-
kroc umrzec, niz widziec Zyda zlosuego,
przebic Syna rnego.

Matki! co Synaczki macic, jako sis wicc vv nich
koehacie ; kiedy vvam z nich jeden umrze, ci^zki

ma



•ma 1.0 l wasze serce , coz ja , com miala jednego, a
nle mogs miec inszego?

O Synu möy. me koclianie ! toc smutne nasze
rozstanie ! Przedtym we mnie radosc byta , leraz

Lolesc zdnjczyla : Boze l z Nieba wysokiego ,

weyrzyz na Syna Iwojego.
Ktörzy tey Pannie aluzycie , smutki Onoy roz-

myslaycie, jako omdlewala, (jaosto serde-
cznie wzdychala : przez te smutki, ktbres miala ,

niech Ci wieczna chwala , Arnen.

jpiaczze dzisiay duszo wszelka, Izy wyleway obfi-
cie • rozmysiayze wielka, Pana swego ser-

decznie : JEZUS rnily wszystkie krzyvvdy za nas
cierplat , ach okrutnie!

Weyizyz na Krzyz okiem swoirn na JCZIJSA
knvawcgo; zaluy sercem bardzo gorzkim Stwnrzy-

cie-

o M<f >ce Panshiey. u>3
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ciela swojego : o JEZU inöy ! ja czlowiek twoy:
weyrayz na grzesznego.

Cierpiat JEZUS rany wielkie : slowa przykre ,

niesluszne. wylanie krwi hardzo wielkio
, guy lii-

c/.owan okrutnie; i kurone; gdy wcisniono na glo-
vve nlelitosciwie.

Nie jest taka ,
ani zadna liolesc na swie-

cic : wierzac to nabozni ludzie, Bogu ezese, chwa-
dayeie : JE/ÖS stodki w mykaoii gorzkieli, dat

liic/.owac swij Swiel;j plec.
Eztonki wszystkic J.EZUSOWE okrutnie sa zra-

nione, rece , nogi ku Krzv/.owi przyldli okrutnie!
Kre.vv wylali, lice zeplvvali ,

i kyty \v Nim potat-
gal'-

Nie Lylac tain Sat? n a litolc naii .IE/USEM cier-
pnjcyci , ani te» Sadna poczciwoae przed iiogiem I

Wszech-



YVszechmogacym: wielka kolesc. Satosc nie-
pizyjaciolorn to widzaoyrni

MARYA rzeavno plakata
, Syna swego zalujac ,

larclzo rzewno narz.ekafa ,
na rany Jego pälrzfjc :

o JEZU moy, Synu mity, jakozes zyw lak cier-
PW !

> .0 drzewo Krzyza swiylego, nie trzymay Syna
tnego! Drzewo slicZne poswiecone, Baranka Krvvia
skropione : pöclay mi Synaczka mego , Baranka
VN ielkonocnego.

Brzez twe rany, mrfy Panie, klores cierpial
okrutnie, o Lekarzu tlus/.y wszelkiey, i stworzenia
wszdklego ! o JEZU mdy! ja cziowiek Iwoy \vey-
r/yyze na mnie gr/.esznego!

Ö sen; e me, czemns i tak nielitosciwe ?
iii« rozmyslasz nu;ki wiolkiey Rana swego serde-

cznie!

o JUgce Panstciey, 105
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cznio ! miiy Panie, wspomniy na mi§ , day mi za-
plakac nabo/.nie !

O Panie möy naymilszy. JEZU Chryste Jaskavvy!
Tys jest Bdg i Kroi naywySszy dzisiay w mykach
rzewiiwym; prosiin Ciy, odpusc ztosci, domiesc uas
w wieczuey radosci, Airien.

Jpn/ris Sapientia, Väritas THvina ,

Deus Homo captus esi hera matalina ,

A notis Discipulis aito äerelictus.
A Judaeis laaditus, venditus & afjlicius.

Jfura prirna, Dominion ducunt ad Jdilatum,
Et u falsis leslibus multum accusatum ,

Colaphis percutiunt manibus liira tuin.
Vultum Del conspuunt lumen Coeli gratum.

(drucifige clamitant hora terliarum ,

JUusus induilur vaste purpurarum.
Ca-
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Caput e/ns pungilur, corona spinarurn,

Crucern portat humcris ad locum paenarum.
Hora sexta, JESUS est Cruci conelavalus-

Alque curn latronibus pendens depulatus.
Prac tormentis

,
sitiens

, f(dia sa/uralus,
A gnus critnen diluens. sic ludificatus.

Mora nona , Dominus J.ESUS exspiravit ,

EH clamans, Spiritum Patri commendavit.
Lutus Ejus laiteen milcs perforavit,

Terra tunc contremuit, «S7* .SW obseuravit.
He (imee deponitur /tora Vespertina ,

Fortitudo latuit in nientä Uivina.
Taloin moHem subiit vitaa medioina.

Heu Corona gioriae jacui.t supina!
Mora Completorii datur sepulturae \

Corpus Uhrisii nobile, spes vilaje futurae.Conditur aromate, complentur Scriplurae,
Ju-



iöS jPiesni

Jugis sif mernoria, mortis suae durae,

Jins ego -cantilenas curn devotione,
2'ibi Christe ojfero pia ratione :

JJt, qui pro me passus es amoris ardore,

Sis rnihi solarium mortis in agone,
ylinen'.

Ide m -P olon i v e.
JtyJjjdrosc i prawda wieczna Oyca Wszeclimocnego,

J36g Wcielony poyman czasu rannego.
Od swoich Zwoleiinikow zaraz opuszczofly,

Pgdfjc Zydom w moc przedan, Avielce byt slra-
pi°ny.

Przed Piiatem Pan w dzieri plerwszcy go-
dziny,

Ta m lafszywi swiadkowie kfadli Nan swe winy,
Opak rsce zwiazawszy, okrutnie Go tili,

PJwaniem , wedtug l*roroclwa , twarz
szpeciJi.

W irze'
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VV Irzecbj godzin^, Zydzi. nkrzyzny, woTaja ,

Przybrawszy Go w pmpnry, I’ana posmiewajg.
Jego cierniowjj Korona skrwawili

,

Krzyz ilo inieysca na sobic dzivigac przymuslli.
Szostey godziny, Pana na Krzyz rozcl^gniono,

Gil bolu pragnacego, zöl'ci;j napojono.
Do lotrow byf przyrownan, przy nich zawleszony,

Wyrzekl' sif; Go on I'otr z lewey
slrony.

O (Izlewialey godzinie, Hell! Pan zawotal.
Gdzie umierajac, Oycu Ducba oliarowat.

Zrzödlo w boku przcklötyrn nam otworzylo,
Ziemia srcdze zadrzala, slonce si§ zacmilo.

Z Krzyza av l.en czas byl zdjety, gdy nieszporna
chwila ,

Dingo Bozka Wszechmocnosc zlym po avoll byla.
Tak sroga myko podjal Pan wszego slAvox-zenia ,

Do-
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!lochodzac slraconego ludzkiego plemienia.
Pod wieczor, Ci aio inasciij pornaszczono ,

Wedle pisma w zamknionym grobie polozono:
AY ley niece jest nadzieja zywota wiccznego ;

Przeto uioeli niewychodzi nigdy z serca rnego,
godzlnna, Clirysle Iwojey rn^ki,

czyniijc Ci za nii; wieczne
A Ty jakos srogai smierc zniost dia mnie grzesznego,

Nie wypuszczay ml 9 z baski ilo skonania mego ,
Ainon.

O,Duszo wszelka nabozna, ku rniicniu Rogu
skionna ! weyrzyy na Syna Bozcgo , na Zbawi-

riela naszego.
Ogladay na Krzyzu .lego, sromolnie zawieszoiie*

go 5 okrutnie rozciagnionego, wszyslkiego zekrwa-
w innego.

Weyrzyy na Glow§ skioniotKj , ostra Koroi
zra-
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zranionego g?ogows . 1 tez cierniowa. gAvaltem na
Gtow§ wcisnionij.

Oczy Jego Jvrvvia sptyngty, uszy i usta wy-
schngly, wszyslkie zyly av Niin porwali , Kre.w

z Niego wylali.
Byce Jego przenaysvviqtsze gozdzmi okrntnie

przybite , bok i serce przebodzono , ostatek Krwi
wypuszczono.

Wszyslkie Ciato , jak skorupa
*is padat'o: wszyslkie sity z Niego Avyszty, na zba-
Avienie wszeikiey dnszy.

0 Duszo, jakozes droga! wielkim inytcm zapta-
cona: Avszystek skarb INieba i ziemi, Bostwo wy-
dato dia cieldc.

Nieprzodawayze sis tanic dia grzechow na poltj-
pienie ; boc nie jest rzecz tarisza inna , jedno klo
av grzechu uinicra.

H Te-
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T§by rzecz mini cztowick baczyc . ze na mv ie

cie krotko ma zyc y lat przeciw wiecanosc
jakoby u/ieil hyi w rownosci,

Przeto snj grzeckow waruymy : JEZUSA si
rozmituymy : by nam dat dobre skonanie. p
smierci duszne zbavvieniö, Amen.

D a y nam Cdirysle wspomozenie , <!ay bolesci w
stjivvifnie Fanny IM ARYI Matki Iwey.

K tora vv on czas boiesc niiata
, kiedy na Ci§ pc

gbjdata, na Krzyzu zawieszonego.
Slala Matka bolesciwa, pod Krzyzem bardzo sms

tliwa, na klorym Jey Syn vvisiat.
Stojac kniemu wzniosta oczy, zadajiic z Nieba po

m«cy, od Boga Oyca wiecznego.
Fotym do Synn wotata narzckajtjc , i wzdychak

cbctjc pocieszcnia jakiego.
M6-



Möwiac : rpoy Synti naymilszy ! klo smutne serce
ppcieszy? przemövy stowo tagodliwe.

Stysza*, iie z totren» gadasz , a ua mnie nic niepa-
mietaaz, ktöram Cieiiie porodzita.

Weyizyz na moje uliöslwo , i siero-
ctwo, ktöre 11119 zevvszijd nadchodzi.

Przemow, przemow stowo ku ynnie, a wnet nu§
bolesö ominie, k tora jestem hapetniona.

Pan JEZUS na Krzyzu wiszijc
, na bolesc swey

Matki palrzac, a sain tez nie nmieyszij cierpiac.
3Nje rzekt do Niey ani I’anno ; ho lemu czasu nie

ky to, tagodaego rozmow ienia.
Ale Jey rzekt jakos srogo, nade W'szystko przykre

stowo: Niewiasto! 010 Syn Tuille.
Potym rzekt do ZwolesSnika ,

do swojego mitosni-
ka: Janie! 010 Matka twoja.

H*- 3Na

o Mftce Panskiey. i/J
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Na poty vvszyslka nmarta

, zemdlawszy, mato nii
padla od smutku bardzo wielkiego.

Przez Two Chryste day nam grzechov
odpuszczenle, a potym duszne zbawienie, Amen

JCZU Chryste, Panie niily, Baranku bardzo der
pliwy, wzniostes na Krzyz rsce svvoje , za nie
sprawied Ii wosc in o je.

Ptacz Go cztowiecze mizerny, patrzac, jak jcst mi
tosierny, JEZUS na Krzyzu umiera ,

stoiice ja
snosc sw a zavviera.

Pan wyrzekt ostatnie stovva , zwista Mu. z ramie
nia giowa, Malka pod Niin frasobliwa, stoi pra
wie led wie zywa.

Zastona sir popadata, ziemia rwie , ryczy ska-
ta; Setnik wo'ta ; Syn to Bozy, tiuszcza
z soba trwozv.

Na-
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Nakoniec Mu bok przebilo, krow ptynie z vroda

oM'it| ;my sig dzis obleymy tzaini, JEZU zmi-
■hiy si§ nad nami, Amen.

Planctus Peaiissimae V. MAPIAP.
£lahal Mater Dolorosa ,

juxta Crucem lachri-
mosa: dum pendebat Pihiin.

Cujus anirnam gementem, contristatem Cf dolen-
tem, pertransivit gladius,

O auam tristis & ajjlicta , fuit Ula benedicta ,

Mater Unigeniti !

Quae maerebat, & dolebat , Of tremebat , eitin
videbat , Nati paari a s inelyti.

Quis esi homo, qui non fleret , Christi Matrem
si videret, in tunto supplicio?

Quis non posset contristari , piam Matrem con-
templan, dolentern cum Pilio.

Pro
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Pro peccatis suae geniis , vidit JESTIM in tor-

illeni is, Of Jlagcllis suhditum.
Vidit suuni dulcem JSaturn ,

morien/em desola-
ti tm. dum omisit Spiri!uni.

Pju Mnler , fon s amoris ! me sentire vim dolo-
ris. fac ui /ecuni lugeam.

Far. , ut ardeat cor rneum ,
in omando Christum

/Jouni, ut ei eornplaceam.
Sanota Jilatcr isinä agas 5 Crucifixi fis*e plagas ,

rordi rnro valide.
Tui naii vulnerati , lam dignaii pro me pali

paenas mecurn idivide.
Pat: me vere tecuin flere , Grucijixo cqndolere

donec ego vixcrn.
Juxta Crucem iecuni sidre , te lihenter sociare

in pianc/u desidcro.

Vir-
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Virgo Pirginutn praeclara , uuhi jäin non sis
amara, fac me tccum plangere.

Fac ut portein Christi mortein, Passionis fac
consortem ,

& plagas recolere.
Fac me pingis vulnerari , Cruce fac inehriari ,

uh amnreni JUU.
Fnflammalus, & accensus , per Te Virgo sim dc-

fensus. In die judicii.
Fac me Cruce custodiri , morte Christi praemu-

oiri. confoveri gratia.
Quando corpus moriatur, fac ut aniinne donetur,

Faradisi glorin.

Malka bolesciwa ,

I’ud Kr/.yzem harti/.o smullhva
,

Na klöryrn Jey Syn m isiat.
Ktörey ■svzdycliajijcfj ,

Utra-



Utrapiom) . bolejaeg ,

JMiecz bolesci przeniknijt.
O jak smulna i slrapiona,
Malka la btogostawioaa ,

Syiia Jednoeodzonego!
Klöra ptakata i Ikala,
Z zalem dr/.ata, gdy widziata,

Myk§ Syna mitcgo.
Ktozby ia iät byc tak okrutnym ,

Cpby vvespot aie byt smutnym ,

Z JVlalkij Boza slrapioaij ?

Ktoby si«j nie musiat stnucic,
By jeno mögt okiem uyrzec

Malke z Syneai ?
Za narodu sweg.o ztosci

,

Widzi .1 ['//,ISÄ iv gorzkosci,
JNa myki podanego.

Wi-

/ iS l*iesni
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Widzi Syua naymilszego ,

Umierajac wzgardzonego ,

(rdy oddal Ducha swego.
Mhz o Matko mitosci !

Day, abym z, ley twey zalosci,
Zapiakal i zabolat.

Day to, by serce me patato ,

I Clirystusa miiowato ,

Dym naderi nic nle
Matko racz to sprawic ,

Wszystek w serce moje wprawic
Uol ukrzyzowanego.

Syna twego zranionego,
Dia muic tak um^ezonego,

Podziel ze mna hoi Jego.
Day mi z Toba pfakac szczerze ,

Z ukrzyzowanyru w tey inierze ,

Po-
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Pöki zyj§ uimerac.
Day mi stac pod Krzyzem z ToL;j,
I w spölnym zalu byc z soba

,

W tey railosci umierac.
Panno z Panien nayzacnieysza,
Bys nie Lyla zaiosiiieysza ,

Nleon Ci placzu pomog§.
Day mi JM ckc Pariskcj nosic,
Rany Jego glosic ,

I czcic one jak mogy,
Day mi nosic Rany Jego .

Dczuc smak K.rzyza , s\yi§tego ,

Przez miloso Syna lvvego.
W ogieri zdany zapalouy,
Przez Cit; niech' Lydc broniony,

Pan.no! dnia osf.atniego.
Niech mi Paiiski Krzyz zaslona,

Nicch
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Niech ini smierc btjdzie obrona,

W klorey nadzieja cata.
Gdy dusza \\ynidzie z data

,

Spraw, by si§ w Niebo dostafa ,

Gdzie vvieczna czesc i chwala , Amen.
Lament Nayiwiqt: Pänrty Maryi JBolesney.

Jnz Cu; zegiiam naytnilszy Synu Chrystusio ,

Seica tn ego pociecho , sliczny JEZIjSIE.
Goz ja pocznyi uira piona ,

Mialka twoja opuszczona ,

Straciwszy Giebie ?

Wez n»j«2 raczey na smierc z soba .

\Vol§ razem umrzec z Toba,
Pv iz zyc bcz Ciebie ;

Jnz od Kalu umieram, na Ci§ pa! rzajac,
I nic wiejn. co czynic main, satuina zoslajao,

' W1



jako te zle syny
Biora Ciebie bez przyczyny:

Dosyc zaiosci.
Bijac , liukijc pozdrawiajfj ,

Bany zadawaja,
Nie masz lilosci.

Niestetyz mnie slrapioney, zem doczekala
godziiiy, zem

Ciebie Syna ,
W rece Zydom oddanego ,

By Cis ra^czyli!
Srogosc swoj§ ,
U sirupa Ciebie ,

Srodze dr^czyli.
O oki'utny narodzie ! zapami^tafy,
W obrzydliwych afosciacb swycdi zakamienlaty,

Cze-

12? Piesni
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Czemu vv srogim biczowaniu ,

W tak okrutnym katowaniu ,

Nie polblgnjesz ?

Odrzuc srogi gniew na ,
1 Ig koron§ ,

Ktora gotujesz,
Miecz okrutny przebija inoje vvn^trznosci,
Widzjjc okrutna srogosc Zydow skiey zlosci

Ze Ci§ w purpure obtoczfj,
Ostre ciernie w

Mc nie zalujac.
Na Pilata srodze vvola ,

By Ci§ na smierc sqidzit, zgota
Nic nie

baricuch wlozyli na slicznfj szyj§ ,

Ktöry, gdy komu wlozs, wiecznie nie zyje

>

Ja-
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Jako?, i dekret wydany,
Klemu i Krzyz zgotdwany,

O zla godzipa !
Ma ktory masz byc wlozony,

lotry policzony,
novvina !

I mv tym jeszcze bezeeai ,
Ale zalosci mnie zadawajijc ,

R§ce, nogi wyciijgaj^,
I do Krzyza przybijaja ,

Smierci czekajij.
A byc zemdlonego,
I niechcaic Ci§ miec zywego ,

Zolc Ci podaja.
Co? ja poczng na swiecie , kiedym pozbyla ,

Ciebie Synu naymilszy ! smutnie straclla ?

Miech.
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Niecbze umrij z ley przyczyny,
Ze mi wziyly ludzkie winy,

Syna mojego !

Klory po lo zstapil z Nieba,
Ze, odkupu bylo Irzeba

,

Z wyroku .logo.
A po smierci, niech bedzie ktory z Htosci ,

Wiozywszy w grob mc ciaio i smutne kosci,
riapisze im takie slovva :

Ze tu Matka Jiizl sowA,
Zalem strapiona.

Ktörey smierci jest przyczyna,
Ze pozLyla swego kSyaa ,

Tn-polozoua, Amen.

Qgrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny,
VVidzq Tana mcgo, aa Iwarz upadiego\

Te
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Tesknosc, smulek, slrach Go seiska ,

Krwawy pot z Niego wyeiska :

Ach JEZU mdlejacy,
Prawies konaj.jey !

Kielich gorzkiey m^ki, z Oyca twego l\§ki,
Ochotnie przyymujesz, za nas ofiarujesz ;

Anioi Ci sir; z Nieba zjawia ,

0 niijce z Toba rozmawia:
Ach JEZII strapiony,
Frzed Myka !

Uczniowie posn^li, Ciebie zapommell ,

Judasz zbroyue roly, stawia przede wroty,
1 wnet do Ogroyca wpada ,

Z wodzein swym zböycow gromada?
Ach JEZUSA iruje ,

Zdrayca . gdy caluje!
A lubo z swym ludem , obalony cudem ,

Go



Govzey, niz padt, wslaje. .IRZIJS /V vvydaje :

Uopiero sir iNan rzucaja ,

lancuchy w k iadaj.p:
Av h JEZU poyman y.
Za ztoczyiic§ mi,my !

W domu Annaszowym, Arcy-kapJanowym.
VV lvvarz txacony, upadt tez zemdlony,

Kaöasz Go av zdradzie pyta,
A /-a liluzaiercy poczyta :

Acli .1 EZ¥ zelzony.
1 czci odsadzony !

VV Het jak niegodnego, pravva oyczyslego .

Przetk sad poganina , slasvifj Hzvuuunina,
Tatu Naii potwarzy aa kiadajq ,

O slracenie nalegaja ;

A eli JEZXJ zhanLiony,
Jak lotr obwiniony!

I A S -

a Mpcf Pnnskiey. is?
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A Sedzia nieprawy, chroniac si§ tey sprawy,
Zwala na druglego , przeciwnika swego :

Herod sig z tego nasmiewa ,

W bialij, szat§ przyodziewa :

Ach JEZU wzgardzony,
Na smiech wyslawiony !

W nieprzyjazni Ly li , przez co si§ zgodzili ,

Krol Herod z Pilatem, kai z okrutnym katem
Zas na llatusz prowadzony,
Pan powtornie osadzony :

Ach JEZU strudzony,
Tain i sain wloczony !

Stroz sprawiedJiwosci, swiadkiem niewlnnosci
JEZUSA si§ stajo Pilat. lecz wydaje

VVyrok swdy na przywhjzanie
Do slupa, i biczowanie :

Ach



Ach JEZU fak zwawie ,

Cifjzkie Ci hezprawie !

Wnetze kaci wsciekii. z szat Go swych zewlekli,
Nagosc Mu , niz hicic , czyni zycie ,

Zatyni siek;j ua przemiany,
\V llanach czynia Rany:

Ach JEZU zm^czony,
We krwi swey zbroczony !

Nic w Tobie zdrowego , nic niezranionego ,

Ta tylko odmiana. »inosc , krcw i Rana
,

Widzie.c w zdartych piorsiach kosci
,

Widziec przcz nie i :
Ach JEZU Twe Cialo .

Co w len czas cierpialo !

Za nic okrucieristwo, majac to m§czehstwo ,

Nowe wynayduje . z cicrnia vvieniec snuje ,

\2 Tf>n
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Ten na swiqtcj Avdziewa,
K.revv z niey ranami wylewå :

Acii möy ,IEZD drogi
,

.lako hoi Twdy srogi !
K.rew nozdrzami, usty, jako przez upusty,
Krovv przez uszy, oozy, strnmieniem si§ loczy,

W tym sio z Niego urijgajij,
I’pzy purpurze irzcimj da ja ;

AcJi JJ./U wszecli K.rölo\y,
Krölu oraz Lolow I

VV lakiin (Jo nbierze ,
z solia bierze

,

W Piynku (Jo liulowi, na widok slanowi,
010 cztoAviek , taka poslac ,

Czy moze sii; av zyciu zostac ?

Ach JEZI! nikt Ciebie
Nie Avspart av tcy polrzebie !

Okizyk ua ('•)<_■ srogi, nczynii ginin mnogi;
Za
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Zabiy, strac . ukrzy/uy, z zywota Go wyzuy,

Bzccze Scd/, ia : Co uczynii ?
\V czym ktöremu z avas zawinit?

Ach JEZU nie hyio ,

Coby vvinito !

Co/, za wola wasza ■? tnacic Barabbasta !

Kogo z tych dwdch clicecie, zjcieni darujecie.
Krzykneli : Barabbas/, zycia
Godzien jest, a ien /.abi cia :

Ach JEZU Twa waga ,

jest zniewaga!
Zatym jakby smutny, Pilat lolr wierntny,
Kcce avo da myje ,

K.rew pijc,
Dekret Naii smierci wydaje ,

Ka av oly Zydow podaje:..
Ach JEZU na zlego ,

Trafiles !

VVi^c
#
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INan Krzyz wklada ja , z mlasta 'vypychaja

Przy Nim ku onydzie , dotrow para idzie ,

Wyszedi Barnnek niewinny,
Ofiarowan za lud avinny

Ach JEZU ztncczony,
Lccz niemniey vizgardzony !

Malka idzie \\ Iropy, Jiczijc krwawe .slopy,
]Na kazda izy leje , a od zalu indleje.

Na twarz upada vv tcy drodze ,

Upadiego , bijij srodz.e ;

Ach JEZU, ach Panie ,

Ach moje kochanie !
Ach w jak loni , zaden Ci§ nie broni!
Co chce , dokazuje zlosc , nikt nie ratuje ,

Dostates si§ w srogie ,
Jak Iwiey zajadley :

Ach



Ach JEZTJj zalosci
Nasua, ach mitosci !

Z wielk;j sit slahoschj,, pod Krzyza ,
Na

O göro straszna smierciami ,

Straszna trupiemi glowami!
Ach JEZ.U, przybicle
Twe tu skohczy zycie!

Z szat Go odzleraj^ , na ziemi§ ,
Krzyzem , , rwa , targaj|.

Kazdy kai gozdz svvoy przymierzy,
Mtotem silno wen nderzy :

Ach JEZU, liioy -Bo2e ,

Jak Twe Iwarde ioze !

Gozdzxe gdy przez dionie , szfy na obio stronie ,
Ze sqkowe byiy, wlokly z subij zyly ,

T<ti

133o M%ce Pansftiey.
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Tif/. ntt;k«‘ nogi cier på aty,
Gdy je gozdzie przebijaty;

Ach JEZU, möy Svviety,
Na Krzyzu rozpi^ty!

Z Krzyzem podniesiony, rta niin w dot
Jcdnym dziwowiskiem., raczey nasmiewiskiem

Slawasz Twym nieprzyjaeiotom ,

Ptaczu przyczyna Anioiom :

Acli JEZU, my sami
Ptaczom z Aniola.mi!

Mato z Aniotami ptakac
, ze stugami,

Wiykszoy spdtecznosci
,

trzeba w ley zatosci,
Z Matka Tw.-j gorzko ptaczemy,
Ciehie JEZU zatuiemy :

Ach JEZU zboJaty,
Krwia zlany, zsiniaty!

Lecz pidzno ptaczemy, jcsli nie widziemy,
Ze
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Zp wujkszcy tey , powod z naszey rgki ,

Grzechy Go nasze zmijczyty,
I srogfj smierciij zaiiily ;

Ach JEZU ma wina.
Twyeii bolow przyczynn!

Oprawce o szaty, jakby tul» bogaty,
\Vesoienu giosy, rzucaj.-j swe losy;

Igrzysko przed Nim sprawnjjj,
A lym samym G-o monia ja,:

Ach JEZU Two szsiy,
Gnj s<| käly!

Za nleprzyjaciele, prosby Oycu soiela.
l.otr gdy pokuluje. Ray mu ohiecuje,

IJkochanema Uczniowi
poleca Janowi:

Ach JEZU niech twoja
Malka jesl 1 moja!

Oy

o JVLv.ce Panshiey
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Oyca opnszczcnie, i w bolach pragnienie
Swoje oznaymuje, pomocy nie czuje,
I ovvszem nasmlewajai,
Ocet z zolciai Mu podajjj:

Ach J£ZU, pragnienie
Twe, nasze zbawienie !

Wszyslko si§ spelnilo, co Pismo raöwito,
Glos wielki podnosi, Oyca swego prosi:

Oycze! po skoiiczoney rn^ce.
Przyymiy Ducha mego w ri^ce;Ach JEZtIS umiera,

Oczy svve zawiera!
Matko Boga mego, dia mnie zabitego,
Cos w ten czas cierpiala, gdys na to patrzata!

Zwtaszcza gdy Mu z bokiem razem
«Scrce przebito zelazem:

A rh
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Ach JEZC, krew, woda,
Z nam oehtoda!

I ecz jaka Twa
Zadafa, nasz Panie, lak i Twe skonanie

Spolne z Tobfj Malce byto,
Na sercu J.-j umorzydo:

Acli .lEZU zm^czony,
Z IVlatk;j mnorzony!

Przy odeysciu Pana, wszech rzeczy odmiana,
W przöd slorica zacmienie, toz ziemi trz^sienie,

Opoki si§ na nöl kraja,
ZaJ svvoy nad Panem wydaj^;

Ach JEZU möy, skaty
Nad Tobij ptakaty!

W Kosciele zasiona. Bogn poswi^cona,
Na pöt sis rozdziera., pustki w «im otwiera;

Umar



IÖS Piv.sni
Ilmari! z mogit powstaja,.
Zo Syn Hozy z marl. 7,119 c daja:

Ach JEZU, ich sila
Smierc Two ja wzbudzila'

Dwav Swigci Mijzowie, swych ludzl wodzowie:
Jözer i Nikodein, z slouecznym zachödem,

Z Krzyza Go z zalem zdey nuija,
Ciato zranione, caiu;:

Ach .11,ZO. jak wiele
lian jest av Tvvoira Giele!

Kim Go jednak swonii, oleyki drogieml,
Ka pogrzch mascili. Matce uzyczyli;

Ona Go ohmywa Izaini,
Drozszemi niz olevkami:

Ach JEZU, Twe skronie
Skladasz na Jey lonie!

Skladasz Cialo z Jey wzi^te,
Ka
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Na ktorym /.li kaoi, nieludzkiey poslaci,

Mordujijc, nie zostawili!
Tak je srodzs poranili:

Acli JEZU, co sila
Zlych w Tobie sprawila!

Ju2 tez w pogrzebbwe, przescieradlo nowe
Pana uwijajtj, do grohu wkladajcj;

Matka siy z Synem rozst.aje,
Oslalnie Mu slowa daje:

Ach JEZU, przy Tobie
Skiadam serce w grobie!

f my swe skladamy, Panu kiedy damy,
Ze dia nas zmoczony, zmarl. i pogrzebiony:

A przy os*alnim rozstauiu
L nini, mowmy na pozegnaniu;

Acli JEZU, za m^kf
Tw<}, miey wieczutj Äitien.

PRO
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PROCESSYJA
NA KWIE TNA NIEDZIELE.* »

G' am appropinqunret 'Dominns Jeroso/imis, misit
duos ex JJiscipulis sois, dicens: ite in castellurn ,

quod contra vos es/. & invenietis pullum asinae
a/ligatum, supra quem nu/lus horninum sedit: sol-
vit.e & adducite milli: si quis vos interrogaverit
dicite: Dominns hoc opus habet; solventes autem
adduxerunt ad JESUM, & irnposuerunt suave-
stimenta, seditque super eum.
ry Nieba zeslany Syn Boga zyvvego,

w Jerusalem wjezdzal czasu swego,
Ze wsi Betanii, rzekt Uczniom golowe

SJowa takowe:
Dway do Miasteczka teraz pobiezycie,
Kiore przed soba lezace widzicie.

Mnia
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Mnie przywiedziecie, Oslicy Oslotko,

Mlode bydlqitko.
Jesliby v?am kto chcial trudnosci zadac,
Mojij macic opowiadac.
Posyc uczyni tey to Panskiey woli,

Zaraz pozwoli.
Wszystkie te rzeczy sis dia tego,
'/e to rzeczono z Pisma Prorockiego:
Cörko Syoiiska! Krol jedzie ku tobie,

W cichey osobie.
Co Pan rpzkaza}, studzy uczynili:
Jego na przyszeijszy, wsadzili:
Tluszcze Mu drog§ wielkie zabiegaty,

Panu spiewaly.
AUi extendebant vestimenta sua in via.

Xedni uczczenie takie wyrzijdzali,
Co na przeciwkp Panu wybiegali,

K^dy



/ /2 Proressyfa
Jkiidy miat jechac. posJaii na ziemi§

Swoje odzienie.
ylUi rarnos de arhorihus prosterveig.nt,

Drudzy posiugi takie wyrzadzali:
Röazczki ziclone z clrzcw oJmniywali,
Scielfjc na ziemif;; niechay piikille

Ozdobno wsz^dzie.
Et qui sequebantur, elämätant: Osannet!

Jie ne dietus. qui venit in nomine J)omini,
JBenedictum llegnnm Patris nostri David:

Osannet in excelsh , miserere nostri FiliiDavid!
A drudzy, ktorzy za Panem chodzili,
I)o Niego lakiin sposobem mowiii;
Zhaw nas, zmlluy sis, nie opnszczay Zydow

Synu Däwidow.
Cum audisset popuius. quia JESUS Venit Je-

rosolimam-, acceperunt ramos paini arurn, & a.bie-
runt



nmt obviarn ei, clamabant pueri dic*ites:

Skoro pospolstwo o tym ustyszalo,
Ze JEZUS jedzie, wnet Mu zabiezato,
Miosac gatazki z drzewa palmotvego,

Z setxa prawego.
Hic est, qui venturus erät. In salatein pupilli.

IVialki Zydowskie zabiegtszy, spiewaly,
Wdzbjcznemi giosy J‘aua wyzuavvaty:
Ten jest, co przezen ludzkie pokolenie,

Wezinie zbawienie.
Hic est taus nos/ra & redejnptio Israel,

Dziatki powtdre przez Ducha Swiqtego
Woiali; ten jest, ktöry ludu svvego,
Z mocy szalanskiey, jest Odkupicielerti,

I Zhawicielem.
Quantus est iste, cui Throni & TJominationes

occurrunt?
K O jak

Na Ka leina Niedzielg, i!5
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O jak-.znacznj, i jako Pan wielki,
Jako przemo/ny ten jest na czas wszelki,
Ktöremu zaszli w Anioiowie,

VYszyscy Tronowie!
IS!oli timere fdia Sian: ecce JRex tuus venit tibi,

Sedens super pullum asinae,
sicut scriptum est.

ZaJosna hojazri niechay precz odeydzie,
Cörko Syoiiska! 010 Kröl twoy jedzie
Ktobie, Krol cicby, znay z Pisma

Oslicf Jego.
Salve Hex Fabricator mundi, qni venisti redi-

mere non.
Zawitay Kröln, ZbawicieJu .swiata.
Ciebie przez dlngie czekalismy lala,
Tys przyszedt zbawic czlowieka grzesznego,

Tobie mitego.
Ante sex dies solemnis Paschae. quando venit

Do -



Dominus in Civifatem Jerusalem, occurrunl ei
pueri, Gf in manibus portabant ramos painia-
rum, & c/amabant voce magna, dicentes: OSan-
na! In excelsis. Benedicfus, qui venit in multitu-
dine misericordiae, Osanna in excelsis!

Kiedy hyt szösty dzieii przed Wielkonoc^,
110 Jeruzalem wjezdzal moc^,
Dzialki wycbodzij z Palmami ku Niemu,

Spievvajijc Jemu.
Niech chwala Bogu z ust naszych wyptywa,
Ktory na Niebie wysokim przebywa,
A Ty, co idziesz knam btogostawiony,

B<jdz pochwalony.
Gloria, laus f? honor Tibi sit Rex Christe Be-

demptor, cui puerile decus prompsit Osanna pium.
Chwala, czesc Tobie, o Krölu nanz

Ka Ph-

Na Kwietnq Niedzielq. i45



Panie, kloremu dziecinny gtos pieje, zmiiowanie
racz dac Iwoje.

Israel es tu Rex, Davidis & inelyta JProles,
qui in Nomine Doniini Rex benedicte venis.

Izraelski jestes Krblewic, Dawidow Syn i tel
Dziedzic, wszego swiata prawy JJziedzic, Ciebie
Krölu idziem chwalic.

Caetus in exceisis Te laudat Coehcus ornnis ,

Et rnortalis homo & cuncta crcata simul.
Anieli na wysokosci, w Niebie dzis

cbwala Ciebie: wszelka piec, i wszyscy ludzie,
wsze stworzenie cbwali Ciebie.

Flehs Hebraea Tibi cum Valmis obviam venil
cum prece. voto, Hvmnis, adsumus, ecce Tibi.

Lad /ydowski wyszedl klobie z Palma mi na
ozo.se Tobie, a my grzesznl Cbrzescijanie z na-
bozeristwem chwalim Ciebie.

Hic

i46 JProcessyja



Hic Tibi passuro solvebant munera laudis, nos
Tibi regnanti pangimus ecce melos.

Owo nasze obie Palmy niosac, idziem
ktobie, Twey mitosci prosim sobie, racz nam
dac krdlowac w JNiehie.

Hi placuere Tibi
, placeat devotio nostra Hex

pije, Rex clernens , cui bonae ennetä placent.
JB;plz Tobie lube spiewanie nasze, klöre czy*

nim Gbrysle gtosem, Krolu Chwaiy, z
oddal od nas wszyslkie ztosci.

Tueri Hebraeurum tollentes ramos Olivarum ,

obviaverunt Domino clarnantes & dicentes: Osan-
net in excelsis!

Dziatki Zydowskie z roszczki oliwnemi
Zachodz;j Panu z gfosy lakoweini:
Zmiiuy Panie, zbaw nas z twey mitosci,

Na wysokosci.
Fueri

JVa Kwietnq Niedzielp.
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Pueri Hebraeorurn vestimenta prosternehant in

via
,

<Jf clainabant, dicentes: Osanna Filio David!
Benedictus. qui vemt in Nomine Doniini.

Dziatki Zydowskle pokrywafy
Swemi szatarni, i tak pokrzykaiy:
Synu Dawidow, zbaw nas z twey mifosci,

Na wysokosci.
Occurrunt turbae cum floribus & Fal/nis Re-

demptori Domino.
ttuszcze z kwiatami wonnemi,

Na przeciw Panu z Palmami slicznemi,

Boga zywego.
2, Occurrunt:

Poczty ku Panu rozliczne,
Rzucaje-j kwiatki, drzewa, kwiatki sliczne,

Czy-
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Czynifj poslugi Panu pokornerau,

svverau.
3, Öccurrunt:

Wielka to mitosc oney ttuszczy byta,
lå praca Sadna jm przykra nie byla,
Dia Pana swego tak si§ uwijaj^,

Boga wzywaj^.
Et Victori triumphandi digna dant obsequia,

Filium Dei ore gentes praedicant, &“ in laudem
Christi voces tonant per juhlia: Osanna.

z wielkim tryumfem zacnemu,
Stuzyt swat temu Synovvi JBozemu,
Rozlegaty sie z wielkfj, chv\al<) gtosy

Az pod Nlebiosy.
Fulgentibus pnlmis prosternimur advenienti Do-

mino, huic omnes occuram.us cum Hyrrin is & can-
ticis glorificantes, (F dicent.es: Benedictus Dominus.

Ja-



Iso \ l*assjja,
Jasnosc wielka po swleoie, Falray sl§ Isnq i kwiecie:
INa oblicze padaymy, Boga na ziemi mamy:
Nuz Mu wszyscy zabiezmy, na saroacb raaosc nie-.

srny;
Bozlicznie Mu biagoslawiony
Witay Biogostawiony, zdawna oczekiwany,
Ciebia my wyznawamy, Bogiem byc naszym znamy.

•Scriptum est enim: percutiam Pastorein, & dis-
pergentur oves gregis, posti/uam surrexero, prue-
cedam vos in GalUaearn, ibi me videhitis; dicit
Domitms.

PASSYJA
WKM.UG Matrusza Svvif.tego, KTOHA ZWYCZAYNIK

w Poscxr. w Piatek smewaja.

Passio Doniini nuslri JESU Christi secundum Mo/hcimu
In illu tempone, dixit JESVS Discipulis suis:

scitis,
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f

seitis. quia post biduum Pascha fiet ,
& Fiiius

h.ominis tradetur, ut crucifigaiur, Tunc congre-
gati sunt principes Sacerdoturn, & seniores
populi, & consilium feeerunt, ut JESUM dolo
tenerent, & occiderent eurn. Dicebant autpm: non
in die festo, ne forte tumultus fieret in populo.
Abiit autem Judas ad principes, Sacerdoturn, &

ait illis: quid vultis mihi dare, Cf ego curn vobis
tradam? At illi constituerunt et triginia argenteos.
Redit eis ergo signum dicens: quemeunque oscula-
tus fuero, ipse est, tenete eurn. Et cum venisset ad
Jesum, ait illi: ave Rabbi, & osculaius est. eurn.
Dixit ei JESUS o Juda osculo tradis Filium
hominis! Ministri vero duxerunt JESUM ad
Principem Saderdotem, qui & ait illi, adjuvu Te
per Deurn vivum, ut dicas nohis, si tu es Ch.ri.stus
Eilius Dci vivi? ait illi Jesus: tu dixisti.

Af-
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A L T i: H A PAR S.

ergo Pilatus JKS UM, (jf stagella-
vit eum, Of milttes plecteutes coronam spineam

imposuerunt Capiti ejus, & veste purpurea circurn-
dederunt eum; ait Pilatus Judaeis dicens: Kcce
Hex vester! At illi magis clnmabant dicentes: Re-
gem non hahemus, nist Caesarem. Dixit ergo eis
Pilatus: quid ergo vultis, faciam vobis? At illi dixe-
runt: talle, talle, crucifige eum. Ait illis Pilatus: quid
enim mali fecit? At illi magis clamabant: talle,
talle, crucifige eum. Et crucifixerunt eum, Pf curn
eo alias duos hinc & illinc, medium autem JESUM.
Et quidam circumstantes dixerunt: Vah! vah! qui,
desiruis Templum DEI,& triduo reaedificas illud.

T E R T IA P A R S.
ffnbnf autem JKSUS pro crucifigentibus se di-

cens: Pater! äimille illis, quia nesciunt, quid fa-
ciunt.
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ciuiit. Ait ad eum latru ad dexteram pendens: Do-
rrdne! rnemento mei, dum veneris in Regnurn tuum.
AU illi JESUS: amen dico Tibi

, hodie rnecurti Qt-is
in Paradiso. Dixit autern Matri suae: Mulierl ecce
filius taus. Deinde dixit Discipulo: ecce Mater iua.
Lt circa horarn nonam clarnabant JESUS voce ma-
gna: Eli Lammasubatham! hoc est: DEUS m eus!
vt quid me dereliquisti? Clarnabant autem Judaei,
dicentes: Eliani vucui iste sinite, videamus , an ve-
ri at Elias liherans eum? Dixit autem JESUS: Si-
tio: & dederunt ei acetum cum felle mi.rtum, &

cum gustasset, nuluit bihere Et dixit Pater! In
manus Taas commendo Spiritum meum. Et iterurn
dixit: comsumrnatum est. Et inclynato capite emisit
Spiritum.

Qui passus es pro nobis, JESU Christe miserere
nobis.

No-
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NokTUBNY NA WIBLKt TTO7.IEN.

Kyrie eleyson. Alter: Domine miserere. Chorus:
Christus JDominus factus est übediens usque ad

mortem. Pueri: Kyrie eleyson , Christe eleyson. Sa-
cerdos: Qui prophetice promisisti ero mors taa,
o mors. Pueri: Dornine miserere. Chorus: Christus
Dominus &c. Pueri: Kyrie eleyson , Christe eley-
son, Kyrie eleyson. Sacerdos: Qui expansis in cru-
ce manibus traxisti omnia ad te saecula. Chorus;
Hex Christe , Factor omniurn , Redemptor creden-
tiurn, placare votis supplicum, te laudibus colen-
tiurn.
Jyius Tibi Christe, qui pateris in Cruce pendens

pro servis, qui curn Fatre regnas in Coelis,
nos t eos salva in terris, K. C. K. C.'K.

Christe audi nos, JESU salva nos.
MARIA sis propitia , Maria ora pro nobis,

Cu-



Cujus benigna gratia Crucis per aimo. vulnera,
virtute soluit ardua prima Par entis vincula.
Qhwata Tobie Chryste, zes cierpial za nas. za

grzeszno. sw<j Krew przelat, iä krolujesz z Oy-
cem na Niebie, zbawze nas na zierai, K. C. K. C. K.

CHRYSTE racz nas wysluchac, racz nam swojs
mi-tosc dac.

MARYA milosciwa, MARYA modl za
nami.

Quies Creator siderum, regnum suhiisti carneum,
dignatus es hanc vilissimam päti doloris formulani.

Sanota MARIA Tuus FHius JESUS Christus,
noster Uominus, mnritur in Cruce pro hominihus,
ut regnemus cum eo in Coelestibus, K. C. K. C. K.

Christe au di nos, JESU saloa nos.
MARIA sis propitia, Marin ura pro nohis.

Ligalus es, ut solveres mundi ruentis compedes,
per

Na wielki tydiien. i55
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per prohra tegens crimina. quae mundus au.vit
plurima.

MA RY A, iwöy mity Syn JEZUS Chry-
stus, nasz mity Pan, iimarl' na Krzyzu za wszystek
lud, mity nasz, tam doraiesc, gdzie krölujesz sam,
K. C. K. C. K.

CHRYSTE racz nas wysluchac, racz nam swojs
mitosc dac.

MARYA mitosciwa, MARYÄ modl za
nami.

Cruci Redemptur figeris,
terram sed omnem

cuncutis, tradis putentern Spiritum negrescit at~
que saeculum. In hortoflexis genihus Patrem pre-
cahafur. Coelico ab Angelo confortahatur; nam
ex ejus Corpore guttae manarunt mixteaque curn
sanguine in terram xtillarunt, K. C. K. C. K.

Christe and/ nos, JESXJ saloa nos.
MA~



MARIA sis propitia, Maria ora pro nobis.
Maxin Raternae glorlae. Victor rvsplendens cul-

mine cum Spiritus Nomine, defende. nos Rex opti-
rne.

Klijczat w Ogroycu, Oyca modlit, Aniot 7.

Nieba hyi Go pocieszyt, z Jego Ciala pot sie wy-
laf; zmieszat sie ze kivvia, a/, na ziemi s tai. K.
C. K. C. K.

CHRYSTE racz nas wystuchac, racz nam swo-
mitosc dac.
MARYA mitosciwa, MARYA modl si§ za

nami. y
Feriä sexta reliquum.

JDendens in Cruce noster, Salvator lancea latus
perforatur , lumea Solis obscuratur, scinduntur

Petrae, terra rnovetur. K. C. K. C. K.
Christe audi nos, JESU salva nos.

MA-

Na n'leiki tydzii h. isp
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MARIA sis propitia > Maria ora pro iwbis.

Zawieszon na Krzyåu nasz nlity Pan, Jbok Jego
jest przebndzon, swiatJosc sloneczna tain

si§ zacmiJa, opoki siq padaty, ziemia trz^sfa,
K. G. K. (k K.

CHRYSTE racz nas wystucbac, racz nam savo*
jij mitosc dac.

MARYA milosciwa, MARYA modl si§ za
nanii.

Maria Magdalena ibat ad tumulum, ohvilirnque
habuit Christian Dominion , in alienu specie sibi
apparu.it, hortulanum cernens, ipsum adoravit, K.
C- K. C. K.

Christe audi nos, JESU salva nos.
MARIA sis propitia, Maria ora pro nbhis.

Marya Magdalena gdy do grobu szla> w inszey
personie Chryslusa uyrzala, by byt ogrodnik,

) e-



ieszcze mniemata, chwate Jemu data, gdvljro po-
znata, K. C. K. C. K.

CIIRYSTE racz nas wystuchac, racz nam svvo-
jij mito.se dac.

MARYA bijdz mitoscivva, MARYA mödl za
nami.

Pilatus Judex iniquus JESUM condemnavit ,

Herodes cum servis ipsurn Uliisit. alba veste indu-
tum, Pilata remisit, flagellalus dicitur. ut crucifi-
gatur, K. C. K. C. K.

Chrisie audi nos. JESU salva uos.
MHHIA sis propitia, Mana ora pro nubis.

Pilat Sedzla ztosiiwy, JEZUSA osijdzit,- Herod
z swemi stugami z JNiego nasmievvat, w biate
odzienie jesl obleczon, do Pitala poslan, aby byt
biczowan, lv. C. lv. C. K.

L CHRY-

Na wielki tydzien. ist)



GTIRYSTE racz nas Wystuchac, racz nam swo-
ja mito.sn dac.

MARYA mitosciwa, MARAA rnddl si§ za
nami.

O dolose Judo. repletus scelere7 rnundi Salvato-
rern non tirnes tradere! oh hoc infemi crucinmina
tili non deerunt per aetarna saecula

,
K. C.K. C. K.

CHRISTE audi nos, JESU salva nos.
MARIA sis propitia, Maria ora pro nohis.

O niewierny Judaszii 1 cos lo udziatat, i£es swe-
go Pana zdradlhvie prreda!? przeto tolde
jest zrzadzona, aby twoia dusza w piekle gorzata,
lv. G. IV. G. K.

GIIRYSTE racz nas wystuchac, racz nam swo-
mitosc dac.
MARYA injdz mitosciwa, MARYA mddl za

nami.
PIE-
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PIE S N I
O ZMARTWYCHTFSTANI XI PAmKIM.

Przez twoje Swi§te Zmarlvvyohwstanie,Bozy Synu!
odpusc nam nasze zgrzeszenie; ■wierzemy, iz Pan
Chryslus zmartwychwstal, zywot nasz naprawil,
smierci wieczncy nas zbawit, swoj§ rnoc zjawif.

nam dzieri nastaJ, gdy Pan Chrystus zwy-
trzeciego dnia zmarlAvychwstaf; tego dnia

wesolego, prosletny K.r6la Niebieskiego, by nas
uchowal od piekta goracego, aby nas dorniescil ra-
dosci Kröleslwa Niebieskiego, bysmy z grzechow
powstali, Pana JEZUSA Chryslusa nasladowali, a
po smierci na wieki wieczne z JNlm krölowaJi,
A men.

Victimae F asehali. laudes immolent Christiani.
La Chry-
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zmartwychwstau jest, nam na pizyktad
dan jest; iz mamy zmartwychpowslac , z Pa-

nen! Bogiem krölowac. Allein ja.
Agnus redemit oves, Christus innocens Patrl re-

conciliavit peccatores.
Lezal trzy dni w grobie, dal 1 bok przektoc so-

bie: bok, i nodze obie, dia zbawienia czlo-
wiecze tohie, Alleluja,

Mars & vita, duello conflixere miro duae, Dilx
vitae mortuus, regnat vivus.

Trzy Marye poszly, drogie masci niosly, chcia-
}y Chrystusa pomazac, Jemu czesc i dac,
Alleluja.

Gdy na drodze byty, tak sobie niöwil'y: jest lam
kamien nie maly, a kloz go nam odwali? Alleluja.

Die nohis Maria
, quid vidisti in via? sepulchrum

Christi viventis, & dlariam vidi resurgentis.
Po-



Powiedz nam Marya. gdzies Pana widziata? wi-
dziatam Go po trzyma w
AHeluja.

jttngelicos testes, sudarium Vf vestes: surrexit
C/uistus spes. mea, pvnecedet vos in Galilaeam.

Gdy nad groliem staly, rzckt im Aniol lualy; nie
ioycie si§ siestr.zyce, uyrzycie Boze lice, AHeluja.

Crcdendurn est rnagis soli Mariae veraci, quam
Judeorum turbae fallaci.

Jezusa szukacie, lu Go nie znaydziecie, powstat
ci z martwyck ninie, oto Jego odzienie, AHeluja.

Eukasz z Kleolasem, oka jednym czasem, szli do
miasteczka Emaus, polkalci icli Pan Jezus,AHeluja.

Scimus Christurn surrexisse a mortuls vere.
Bijdzmy wszyscy weseli, jako w INiehie Anieli,

czcgosmy poiijdali, tegosmy doczekali, AHeluja.
Ta nobin Victor Rex miserere, AHeluja.

Sur-

o Zmartwychwstdniu Panskim. i65
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£urrexit Christus hodie
, Alleluja.

Humana pro sulamine, Alleluja.
Morlern qui passus pridie, Alleluja.
Miserrimo pro homine, Alleluja.
Mulieres ad tumulurn, Alleluja.
Quaerentes Christum Dominum, Alleluja.
Album cernentes Angelum, Alleluja.
Annuntiantes gaudium , Alleluja.
Mulieres o treinule, Alleluja.
In Galilaeam pergiie, Alleluja,
Discipulis hoc dicite, Alleluja.
Quod surrexit Rex gloriae, Alleluja.
In hoc Paschali gaudio, Alleluja.
Benedicamus Domino, Alleluja.
Lnudetur Sanota Trinitas

, Alleluja.
DEO dicamus gratias, Alleluja.

Wstat



Fan Chryslus zmartwych ninie, AHeluja.
Uweselit\swöy lud mile, Alleluja.

Ktdry cieipiaf duia trzeciego, Alleluja.
Dia czlowioka inizemego. Alleluja.
Niewiasty, gdy do grohu szty, Alleluja.
Drogie inasei z soluj niosly; Alleluja.
Niewiasty! co hoicie? Alleluja.
Do Galilei tam idzcie,, Alleluja.
Fowiedzcie to Zwolennikom, Alleluja.
Jz Krol powstat na wiek vviekom. Alleluja.
Tego dnia Wielkonocnego, Alleluja.
Ghwal kazdy Syna Bozego; Alleluja.

Tröyc(j wyznawaymy, Alleluja.
Bogu czesc, dawaymy, Alleluja.
n
'-'hb.ysxvs lJ an zmaxtwychwslat, zwyci^ztwo

otrzy-

Zmartwychwstartin Fariskim, iho
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otrzymal, i zburzyl smierc sroga, smier-

drogq, Alleluja, Kyrie eleyson.
Zwalozyl czarta zlego, i starl gtow§ Jego, czlo-

ivieka grzesznego, wydarl z inocy jego, Alleluja,
Kyrie eleyson.

Srodze grzcch porazil, a moc jego skazi}, zy-
ivot nasz naprawil, coc z laski swey sprawil, Al-
leluja. Kyrie eleyson.

O Chryste nasz Panie! przez Twe zmartwycli-
wstanie, day nam z grzecliow powslac, laski two-
jey dostac, Alleluja, Kyrie eleyson.

A po tym klopocie, day w wiecznym åywocle,
•widziec Öyca twego, Boga wazechmocnego, Alle-,
luja, Kyrie eleyson.
£urrexit Dominus, valele luctus, totus, concinnat

nrbis: Alleluja. Ut qui nos sanguine suo rede-
mit, illustrat, teneatque corda nosti n Christus. Qui

rinne
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nunc tartareas fregitque diras catenös, conclusos-
que Patren redernit ab umbris. Mortern morle siva-
rit. vitamque nobis donavit, & constrinxit inisevä
manus Plutoni.

D nia tego stwo-
fzenie chwal Syna Bozogo, klöry w wielki Piij-
tek za nas cierpiat, clicac. aby nas przy sobie w
swoim Krolestwie taiat. Oto juz zmartwyclrwstat,
jako nam przedtym powiedziat; Oyce swifjte, zda-
wtia z mocy szatariskiey wybawit. Dobrzec o
nas radzit, sw<j smierciq, nasz;j sinierc zgladzil ,

aby nas przez sw;j
swey przyprowadzit, aby nas po tym mizernym
swiecie, do chwaty raczyl.

esoly nam dzi» dzieii nastat, klörego z nas ka-
f.dy
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zdy z<jdat, tego dnia Chrystus zmartwychwstal,
AI leluj a.

Alleluja, Alle! n ja, Krol Niebieski knam zawilal,
jako sliczny kwiat zakwilnjjt, Alleluja.

Piekielne mocy zwojowal, nieprzyjaciele pode-
ptat, nad ntjdznemi zmitowat, Alleluja.

Do tezeciego dnia tarn mieszkat, Oyce
tam pocieszal, potym im z sobij isc kazal', Alleluja.

K.tdrzy w otchtaniach mieszkali, z tam
zawotali, gdy Zbawiciela nyrzeli, Alleluja.

Zawitay Panie Boze
cy! wybaw nas z piekielney mocy, Alleluja.

Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela uy-
rzeli, klorego zdawna zjjdali, Alleluja.

Potym swjj moc<j zmarlwycbwslat, piecz(jci i
grobu nie ruszai, na ströze wielki strach powstat,
Alleluja.

A gdy



A gdy Pan Chrystus zmartwychwstaf, milosni-
kom si§ ukazal, Aniotow do Matki posfal, Alleluja.

Anlolowie naymileysi! idzcie do Panny nay-
do Matki mey naymileyszey, Alleluja.

Ode mnie pozdrawiaycie, i wesolo zaspie-
waycie: Ikrolowa Rayska wesel si§, Alleluja.

Pölyni z sw.] wielkq, do Matki swey
przyslijpiwszy, pocieszyt Is, pozdrowiwszy, Alle-
luja.

Napelniona slodkosci, Matko moja i mito-
ici, po ouey wielkiey zatosci, ( A 1 leluja.

Witayze JEZIJ naystodszy, Synaczku raoy nay-
mileyszy! pocieszenie wszelkiey duszy, Alleluja.

lestein Juz bardzo wosola, gdym Ci§ zywego
uyrzata, jakobym sis narodzita, Alleluja.

Laskawie z Nina rozmawiala, blizny lego calo-
waia, w radosci «ie a Niin rozstala, Alleluja.

Chry-'

o Zmartwychwstaniu Pmiskim, if>;)
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Chryste przez twe Zmartwychwstanie, day nam

gr/.echow odpuszczenie, a pölyin duszue zbawie-
nie, Alleluja.

Coeli laetare, Alleluja.
Quia quern meruisti portare, Alleluja.

Resurrexit sicut dixit
, • Alleluja.

Ora pro nobis JJeum. Alleluja.

PIE g N I
O SWI IJ f Y M D UCH U.
creator Spiritus ,

Mentes tuomin visita ,

Impie Superpa gratia,
Quaa iu creasti pectora ,

Qui diceris Raracletus,

\

Altis
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Altissimi Vonum VEI.
Fons vivun, ignis, charitas,

, Et spiritualis unctio.
Tu septiformis munere,

Vigitus Faternae Vexterae,

Tu rite promissum Patris,
Sennane ditans guttura.

Accende lumen sensibus.
Infunde amorem cordihus,
Infirma nostri corporis ,

Virlutc firrnans perpeti.
Hnstem repellas langius,

Pacemque dones protimus,

Vuctore sic Te praevio,
Vitemus omne noxium.

Per Te sciamus, da Patrem s
Noscamus atque Filium,

Teque
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Teque utriusque Spiritumy
Credarnus ontui tempore.

PEO Paini s il: g!on ia ,

El Eilio
, (pii n mortuis

Surrexit , uc Paracleto.
In saeculorurn saneilla , Anton.

Po wielkonocnym czasie, tak si§ ma koriczyc;
PEO Paini sit glonia,
Ejusque soti Eilio ,

Cum Spinitu Panadeto,
JVunc per omne saeculum, Amen.

pr/.yisc Duchu Stworzycielu, serc ludzkieh
JNawiedzicielu, laskij napein z wysokosci, stwo-

rzenia swego wn^trznosci.
Tys Parakletem nazwany, Tys dar Bozy poza,-

dany, zdroy zywy, egieii milosci, i oley duszuey
»wiatlosci.

Tys



Tys daraml siedmioraki,. z Eogiem w mocy Tys
!’ednaki, Ty Oycowskie pelnisz slowa, Tys wszel-
åch jczykow mowa.

Racz dac zmyslom dar swiatlosci, przymnazay
\v sercach mitosci, krewkosc tez ciala uaszego,
stwierd/.ay moca Bostwa twego.

Znies nieprzyjaciela ztego, nabaw pokoju mile-
go, niechay chodzqc za twa rad;j, widzim Wszyst-
ko, co jest wada.

Day nam wesjplai zaplatc, bysmy mieli
cnotip racz dac zgod§, milowanie, oddal przeciwne
gabanie.

Oyca poznac Nieldeskiego, racz nam dac i Syna
Jego, i Ciehie Ducha Swigtego, od obu
cego.

EOGU Oycu wszeclmiocnemu, Synowi zmar-
Iwychvvstalemu, z Duchem czesc spole-
, cznie,

o Duchu Swi.Ptym. 7/5



czuie, niecli na wieki wiecznie, Amen.

jprosmy dzisiay Ducha, bysmy l>y 1i pra-
wey wiary, jako na nas przyslucba: aby byl

Pan Jezns przy ley cliwili, gdy siij dusza z ciafem
rozdzieli, tak nam Boze day.

O Marya cna Dzievvica! porodzifas Krölcwica,
Niebieskiego Dzicdzica; a porodzrfa'» Go bez bole-
sci, zbaw nas smutku i zalosci, Zdrowas Marya.

Swiety Janie Ewangelisla! pros za nami Pana
Jezusa Clirystusa, Pan ny Maryi Syna, by nasza
dusza byla czysla, kiedy poydzie przed s;jd Jezusa
Clirystusa Syna Bozego.

Armo sarnotrzecia! racz wystuchac avoia-
pycego z nas kazdego czlowieka, abys nasze grze-
chy odprosila, czasu smierci przy nas byla, za na-
mi sie modliia.

r«!&J PIE-

ij4 Fiesni o JDuchn Swirtym.
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O BOZ Y M CIE L E.
X'voj a czesc , chwala , nasz wieczny Panie ,

Na wieczne czasy niech nle uslanie.
Tobie dzis da-jem z woyskiem tycli ludzi,

Pokion i pienie , my Twoi siudzy.
wielce Twey wielmoznosci ,

c Za ten dar zacny Twey wszeclvmocnosci ,

Zes sie darowal nam nic niegodjiym ,

W tym SAKKAMENCIE wielce kosztownym.
Raczyles zostac w takiey Osobie :

Ula nas grzesznikow , niefolgujac sobie.
Cialo Twe , co krzyzowano ,

1 Krew naydrozsza. , ktörg, przelano.
Przyszedtsz.y na swiat Pan wieczney chwaly,

Uzytes wiele uiemaley.
M Da-



Dales si§ polym z wielkiey milosci,
JNa srogie lie/, ws/.ey lilosci 5

Zoslawiles nam ten to tiar zacny.
Na gdy patrzym w tym SAK.HAMENCIE,

Z pociechy wielkiey serce nam roscie.
Toble my, 110/,e ! le ra/, spiewamy,

Pried Tw;j svviatlosci.| /. padarny.
Uzycz nam laski, Wszeclimocny Boze !

Bez Twey pomoey czlek nic nie moze.

D? Cieliie , Panie ! pokornie wolamy,
Lzy wylewajqc , serdecznie wzdychamy!

Bacz do nas zstapic z Nieba wysokiego ;

A racz nocieszyc c/.low leka grzesznego ,

Ktdregoi Panie ! zbytnie umilowal ,

1 Ivrwi naysw itjtszey przelac nie zalowal.
Juz

i~6 Picsni )



Juz mieC7. Twoy srogi hardzo si§ rozszerzyt ,

By ztosci nasze sw;j srogosci.y zburzyt.
Lecz nic niedLajac, w ztosciacli naszych trwamy,

Jednak wzdy, Panle ! ku Tobie wotamy:
Bys nasze ztosci taskawie przehaczyt;

A. gniew swöy srogi zahantotvac raczyt.
TJzycz laski swey ku. upantiltani 11 ;

Day serce prawe ku swcnm wzdycitaniu:
Abysmy zaws/e w poko/.nosci zyli ,

Cieiiie z Swi§temi na wieki chwalili.

verum Corpus natum ex MAUTA Vtrgine,
vero passiini , immolatum in cruce pro homine,

cujus Inlus perforatum , unda fluxit & sanpuine,
esto nobis praepustatum mortis in examine . o
clemens! o pie ! o dulcis Jesu ,FUi Marine, Mi-
serere nobis !

Ma Wi~

o ]iozym Ciele. ipp
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■'yyitay Cialo , z Fanny czysley

narodzone, ktöre n* swiat jest wydane, na
Krzyzn , ktörego Itok przehodzony, nay-

Krwi;j oplyniony; raczze nam hyc na
pomocy, bysmy uszli ciemney nocy. O Panie ! o
Boze! o slodki JEZU Synu Maryi! zmiluy si§ nad
nami.

TTazde stworzenie spieway, a dzis zawolay: JEZU,
JEZU, JEZU, Panie laskawy, Boze prawy! kto-

bie wolamy,, zmiluy si§ nad nami, swemi slugami.
Acli tegosmy niegodni, laski twey pewni JEZU,

JEZU, JEZU, jesli nas twe stworzenie wzgardzisz,
w opuscisz, za grzechy na nas gniew swöy
wypuscisz !

110 kogoz ucieczem? do kogo pöydziem? JE-
ZU, JEZU, JEZU, niecli lasks tw% znamy na zie-

nu ,



mi, a po tym swiecie krolowac z ToL.ii, i z twe-
mi Swi^temi!

Zmiluy si§ naii nami Chryste, prosiemy JEZU,
JEZU, JEZU! racz nam dac upami^tanie, z grze-
chow powstanie, a potym z Totij wieczne krölo-
•yvauie

, Amen.

Jdzie , iclzie Bög prawdziwy ;

Idzie Sedzia sprawiedliwy,

IJderzmy wszyscy czolem.
Idzie , idzie Bög laskawy ;

Idzie Slwörca wszego prawy,
Stamjwszy kolem

,

Uderzrny wszyscy czolem.
Idzie, idzie Kröl przemozny,
Idzie wielce Pan ivieimozny,

Sta-

o jßozjm Cicle. 17f)



Stanawszy kolein ,

Uderzmy wszyscy czolem.
Idzie , idzie Swiatlosc wieczna ;

Idzie ku nam Moc przedwieczna ,

Stanawszy kolem ,

Uderzmy wszyscy czolem.
Idziesz, idziesz mily Banie ,

A gdzie Majeslat Twdy stanie
,

Miecli tain stanawszy kolem,
Na wicki bijem czolem , Airien.

Cliryste Krolu jedyny,
Baranku Bozy niewinny,

Cnol zrzddto zywocie ,

VV ley Ciala istocie '

Oblato Bostwa ,
r M'iaro Oyca wiecznego ,

Wszecb

ISO JPiesni
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Wszecb rzeczy mocny spiawco,
Wszego swiala naprawco ,

Twym Cialein racz nas posllac ,

Krwis , chciai dia nas wylac ,

Sprosnosci omyy winy nieczyste,
JEZU Cbryste ,

Amen.

"Yy.szyslka ziemia , wszystlue kraje ,

1 gdzie jasne slorlce wstaje ,

1. gdzie w bysire szmnne raorzc
Zapadajn pozne zorze.

Wykrzykniycie w slodkim pieni» ,

Kwoli Paiiskiemu Imicniu :

Slaw«j -lego wynaszaycie ,

Dobrodzieystwa wyznawaycie ;

Mdwciez , kumu slow dostanie ,

Tvvojs sIIq slavvitj Panie !

Twoy
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Twoy strach Toliie wszyslkie scielc ,

Pod nogi nieprzyjaciele.
Toliie niecliay clnvale daje ,

Wszystka ziemia , wszystkie kraje:
Toliie niecliay Lije czolein ,

Cokolwiek svviat olijijl kolein.
K n mnie wszyscy udaycie,
A sprawy Paiiskic poznaycie ;

Dziwny to Pan . dziwnle iadzi
O swey na swiecie czeladzi.

JVlorze w twardy grnnl obraca ,

By siro rzeki na wspak wraca ;

Anismy stop omoczyli ?

A lirody wielkie przeliyli.
On swiatem , jako chce , toczy,
Mad wszystkiemi trzynia oczy,

Zmieiinikoiu uciera rogi,
Nie
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Nie rozumicy, byc byt srogi :

Wyznawaycie Imie Paiiskie
Wszystkie narody pogariskie ;

Wiech po swiecie pelno wszijdzic
Jego zacney chwaty Lfjdzie.

Ten nas z swey dobroci zywey,
Odjiji’ od smierci skwapliwey ;

Ten uchowal trvvogi,
Szwanku , rsasze bbjdne nogi.

Prawies nas, o wieczny 80/.e !

Ogniem spi-obowal : nie moze
Srebra lepiey nikt doznawac,
I oguia dodawac.

Wegnates nas w dom pojcryty,
Wlozyles ciyzar niezbyly;

Na grzbiet bardzo spracowany,
A na

Przci



Przez ogieri, przez wody srogie
Szlismy: a Tys.nas übdgie ,

Ivrom urazy, i krom szkody,
Przyprowadzit do ochtody.

Przetnz
,

o Boze pravvdzivvy !

Nawiedzg Twuy Dom szczysliwy ;

I Ottarze krwiij napoja ,

Iszczqc obieltuc,§ swojr,;.
Spies/, sir; do mnle wierny zborze ,

Co stnzysz Panu w pokorze 5
A styszycio w svvoje uszy,
Jako iaskavv Pan mey duszy.

TJ legoin ja Vv swym frasunku ,

W swyeli troskach szukal ratuuku :

A serce dobrze tuszyfo :

Bo lemu foigi nie byio.
Klo vv swym sercu zakal nosi ,

Ta-

iB4 Plesni
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Takl Pana pro?,no prosi;

Mnie dal wedhig rney nadzieje ,

Niech Mu czesc wieczna dzicje , Amen.

JESU dulcis memoria
,

dans vera cordis gaudia,

sed super mel & ornnia
, e/us dulcis praesentia.

A 7// canitur svavius
,

nti auditur jucundius. ]\il

cogilalur dutcius, quam Jesus Utti I'ilius.
Jesu spes poenitentibus, quam pius es petentibus:

(junin bonus le quaerentibus, sed quid inve-
nientihus.

Jesu dulccdo cordium, fon s virus, lumen menitum,
excedens omne gaudium ,

(jf omne desidbnum.
Nec lingua 'valot divere

, nec liierä exprimere :

Expertus polosi credere
, quid sit Jesurn dili-

gere.
Jesurn quaeram in lectulo, clauso cordis cuhiculo:

pri-
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pr ivat im (Y in puhlico , qunerarn amore sedulo.

Cum Maria diluculo
,

Jesum quaeratn in tumulo ,

clamore cordis quaerulo , mente quaerarn , non
oculu.

Turnham perfundam fletibus, locum replens ge-
mitibus: Jesu provolvar pedibus ,

striotis hae-
rens amplexibus.

Jesu liex adrnirabilis ,
(Y Triumphator nobilis,

du/cedo inejfabilis , f otus desiderabiiis.
Mane nobiscum JJornine ,

(Y nos il/ustra lumino ,

pulsa mentis caligine , rnundum replens dulce-
dine.

JEZU sJodkie panii^lanie, serca prawdziwe ko-
chanie : nad miod

, nacl wszyslkie mniemanie ,

stodsze z Toba obcowanie.
Nic wyspiewac nic uslyszec \ve-

sel-



selszego, nic i pomyslic stodszego, nad Je-
zusa mUego.

Nadziejo , jakos laskawy ,
doLry Ciebie szukajijcym , a coz naydu-
]ijcym.

Ni i?zyk mo/.e wymowic, ani litera wysfowic ;

swiadomy, ten moze zeznac, co jest Ciebie ini-
iowac.

Bad/' ,lezu ocbladat, ktory masz byc i nad-
grod.-j: niecbay chwata moja w Tobie, przebywa
na wleki w sobie.

Jezu slodkosci serdeczna , zrzodlo prawdy, jasnosc
avieczna , przechodzisz wcsele wszelkie , nad to
pozijdanie wielkie-

Z Mary;j, rano wzdycbajac, Ciebie Jezusa sziikajijc,
z serca gtosem wolae, duszij , a uie okiem
szukac.

Grob

o JJozym Ciclc. iSy
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Grob lzami

, Jkaniem , mieysca
wzdycbdniem : Jczu möy, do Twych nog
usciskajac

,
nie odpadnQ.

Gieble Jezusa szukajijc , , usta przytulajfjc:
zebrzec odpuszczenia ,

i duszy mojey zba-
wienia.

Mitosc Two ja jest nayslodsza , a prawdziwie nay-
O jak pohoznym smakuje , ro-

zum wystawic jey nie unue! Amcn.

auda. Sion Salvatorein
,

Lauda Ducem & Pastorein
,

In Hymnis & Canticis.
Quantum potes , tuntuni aude ,

Quia. rna.jor omni laude
,

Ner, laudan; sujficis.
Laudis thema specialis ,

Pa-
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JPanis virus & vitalis
Ilodie proponitur.

Quem in Sacrae mensa Caenae ,

Turhae Fratrurn duodenae ,

jHatuin, non ambigitur.
Sil lans piena ,

sit so/iura
,

Sil jucunda, sit decora
, *

Mentis jubilatio.
Dies enim solemnis agitur ,

Ja (jua mensae prirna recolitur ,

Hujus institutio:
In hae mensa nori Jtegis ,

Norani I*aseha novae legis ,

JPhase rt‘tus terminat.
Vetust.atem noritas ,

XJmbram Jugat veritas
,

Nuoleni lux eliminaU
Quod
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Quod in Caena CHRISTUS gessit;
Faciendum hoc expressit
In sui memoriam.

Pooli sacris institutis 5
Panoin

, vinurn in sala!is
Gonsecramus Postiani.

Pogma datur Ghristianis ,

Quod in Carnern transit Pa.nis ,

jEt vinum in Sanguinem.
Quod non capis, quod non vides

Paininsa firmatfides ,

Praeter rerum ordinem.
Sub diversis speciebus ,

Signis tanturn ,
& non rebus ,

Latoni rcs eximiae :

Caro cibus , Sanguis pot.us ,

Munet tamen CJIIIJSTUS totus ,

\Suh
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Sub utraque specie.

Ammente non concisus ,

Non confractus , non divisus ,

Integer accipitur ,

Samit unus , sumuni mille ,

Quantum isti ,
lantuin llle

,

Ncc surnptus consumitur.
Sumuni boni , sumuni ma.li ,

Sorto totrion inaequali ,

Vitaa • vei interitus.
Mors eSt ma Us . vita bonis ,

Vide paris sumptiunis,
Quam. sit dispar exitus.

Fracto demurn Sacramento
,

Ne vaoilles, sed memento ,

Tanturn. esse sub fragmento ,

Quantum toto tegitur.
N Nul-
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Nulla rei *it scissura ,

Signi tantum sit fractura ,

Qua nvc status , nec statura
Signati mimiitur.

J7cce Panis Mnge/orum ,

Factus cibus viatorum :

Fere Panis Filiorum ,

Non mittendus canibus.
In figuris praesignatur ,

tlnin Isaac imnwlatur ,

uJgnus Paschac deputatitr ,

JJatur Manna Patribus,
Bone Pastor , Panis vere ,

lESU nostri miserere :

Tu nos pasce . no s tuere ,

Tn nos bona fac videre
In
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Tn terra viventium.

Tu, </ui ennetä seis Cd vales
,

Qui nos pascis hic mor tales ,

Tuos ibi cornmensales
Coharedes Cd sodales
Fac Sanctorum Civium , Amen.

J)ange lingua gloriosi
Oorporis Mysterium.
Sanguinisc/ue pretiosi ,

Quern in rnundi praeiium
Fruetus Fentris generosi
liex ef/undit gentium ,

Nohis datus
, nobis natus ,

Ex Intacta Firgine ,

Et in mundo conversatus
,

Sparso verbi seinine ,

JNa Sui



Sui moras incolatus,
Mira clausit ordirte.

In supremae nocte Caenae.
jßecumbens cum fratribus ,

Observate lege plene
Cibis in legalibus ,

Cibum turhaa duodenac
Se dat suis manibus.

Perbum Cåro
, Panem verum

Perho Carnein efficit:
Pitque Sanguis Christi rnerum ,

Etsi sensus defficit ,

jidfirmandum cor sincerum ,

Sola fides sufficit.
pantuni ergo Sacramentum

Peneremur Gernui:
Et

uji Piestä
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Et antiquum documentum
JVoro cedat ritui,
JPraestet fides suplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus & juhilatio ,

Salus ,
honor

,
virtus quoque

Sit & henedictio ,

Frocedenli ah utroquc
Compar sit laudatio , Amen.

jftex Christe primogenite ,

Angele VEI mystice ,

•Virtutumfons Vita
,

Mundi Garo viva.
Divinitatis Hostia

,

AEterni I'atris Vietima ,

Omni-



Omnium Plasmator ,

Mundi Restauralor.
Tuo nos Corpore refice ,

Sacroque Sanguine ahlue f
Sordes nosirae culpae ,

JKSU Christe ,
ylinen.

PSA L M Y DAWID O W E.
Psalm 1.

ktory nie byi zlemi w radzie,
Ani stop swoich torcm grzesznych ludzi kladzie.

Ani siadl na stolicy, gdzie tacy siallajq ,

Co siij z nauki zdrowey radzi ;
Ale to jego umysl , to jego staranie ,

Aby we wszyslkim pelnit Pariskic przykazania.
Ozierili po Niebie wieitzie, nocli swoje konie,

On

iq6 Psalmjr
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On ustawicznie w Pariskim rozmysla Zakonie.

Taki podobnym drzewu porzecznemu,
Ktöre go rok przynosi owoc Panu swemu,

Liscia nigdy choc zla cbwila przyydzie,
Temu wszyslko, co pocznie, na dobre wynidzie.

Ale zli, klörzy Boga, i wstydu nie znapy,
Tego szcz^scia, nigdy tey zaptafy nie maj;j,

Rövvni plewom , ktorc walaja po ziomi ,

A wiaUy, gdzie jeno
Dia togo przed sijdem byc muszjj poharibieni,

Ani \v liczbie z dobremi b(jd| policzeni.
Pan bowiem sprawiedliwych we wszelki czas broni;

A przewrotne, zte ludzie, licba pomsta goni.
Psalm, IP. Cum invocarem

,
exaudivit.

Wam Boze! swiadku mojey niewinnosci,
Ktörys mis zwyki wywodzic lawsze z mych

trudnosci *

Cbtiey
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Cbciey sis teraz na<]e itinä slrapionym zmllowac ,

A moje smutne prosby taskawie przyymo wac.
A wy, o niezyczliwi i !

Dlugoz sis na ma
Dlugoz rzeczy znikoinycb nasladowac cbcecie,

I lada wialru glupi chwytac b^dziecie?
Takze wiedzcie, kogo sam Pan godnie rniluje ,

Tego w zadney przygodzie Pan nie odsl^puje,
Nie mlij möy Pan nlgdy z laski swojey,

Dawal mieysce, i dawa, i da prosbic rnojey.
Radz§ tedy, zebyscie przed oczyma mieli

Patiskq, bojazti, a gniewac Gö niechcieli.
Co noc, to rozmyslaycie dnia przeszlego sprawy,

Tom przystoynie uczynit, tom Bogu nieprawy.
Witjc ni baranern, ani wolem Go blagaycie ,

Ale przedeii sumnienie czyste przynaszaycie.
Co gdy juz tego pewni byc mozecie ,

Ze
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Ze sl§ na swycli nadzlejacb nic nie zawiedziecie.

Möwiij drudzy: dobrego niicnia nam polrzeba .

0 Panie! Ty chciey tylko swoim okiem z Nieba
Na mis weyrzec grzesznego! to sai osiadtosci,

To skarby, to pociechy, to moje radosci !
Insi nieeliay szpicblerze napetnione majij ;

Niechay swoje piwnice. winem zastawiajfj,
Ja w laski twey bc-de spai bezpiecznie;

Bo Ty sam, moy Panie, opatrujesz wieczuie.
Psalm VI. Dornine ne in furore luo.

gniewu i czasu twey zapalczywosci,
Nie racz Panje, karac z moicb wszetecznosci;

Ale si§ raczey zmituy nade nu\a strapionym ,

A ulzyy nieco bolu kosciom udreczonym.
Ciaiem i dusz;j sitkain, juzem ledwo zywy,

Dokad rni§ clicesz , zaprowadz , Boze litosciwyi
Odinieii uraysl, a weyrzyy na moje ci^zkosci,

A wröc
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A wroc dusz§ do progn ostatniey ciemnosci:

Bo po smierci, klo na Li§ wspomni, i kto w gro
bie

Potozony, mdgt dzieki ozynic Tobie?
( Juzetn ustal, wzdychajijc do Ciebie, möy Boze !

Na kazdfj noo umyjs tzami roojg loao ,

Posciei plaozem napoja, placzem
Oczy, a kr/.yvydy ludzkie sity mi

Odstijpcift pxecz ode rnnie, ktörzy zle czynicie ;

Odsttjpcie , upadkiem si«g mym nie nacieszycie.
Bo Pan gtos plåozu mego przypjJ w uszy swoja,

I taskawie wysluchat aniutne prosby moje.
A ludzic niezyczliwi si§ musza ,

Widzjjc na oko, ze prdzno o miy kusza.
Paalin XVIII. Caeli enarrant gloriam JJci.

(ij.hipia maidrosci, rQzumje szalony, gdys na «my-
*le tak just zaslepiany, ie Boga nie znasz

, tym
cie-
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cielesnym okiem, pöyrzyy przynaymniey po Niebie
«zerokieui.

Jest kto
, krom Boga , o kimbys rozumiat, zeby

albo rriogi, alho wifjccy umia} 5 ten sklep zawiesic
nie rsk<j czyniony, ziotemi gwiazdami
nalkniony !

Uzicii ustawicznle nocy nasladnjac , noc takia
dniowi w»ajem ust§puja,c > Opalrznoic Pamka jaw-
»ie wyznawa jij , toi, i porzsidne Mieba powiadajq:

ftie ludzkim gioseni, ktöry nic jot-t laki, aby Go
czlowiek mogt slyszec wszclaki 5 iecz spin iva swo-
j:j , Ducbem jednostaynym , ktory wszyslkiemu
«vviatu nie jest taynyin.

ogieil sloneczny, ktöry kicdy wstaje, jako z lozni-
cy swojey oblubieniec, niosfjc na glowie M\ietno-
zloty wieuiec.

A gdy
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A. gdy bleg jego poyrzysz przyrodzony , nie jest

tak wielki olbrzym nie wsci^gniouy, kiedy do
kresn przed wszyslkiemi biezy, gdzie dar
cy obiccany lezy.

Od wschodn granic wynika ku biegu, a zostawa
si§ na zachodpim brzegn ; jako swiat wielki , nie
masz mieysca tego, gdzieby schronic przed
promieniem jego.

Ale porzadek i ozdoba rzeczy, nie tak za soba
ciijgnij wzrok czlowieczy: jako pobozny Zakon
Paiiski snadnie dusze nawraca, i myslarni wla-
dnie.

Jego sWiadectwa nie sij obludnosci, dziateczkom
matym dodaja inadxosci; scrca weseli Jego Panskie
zdanie, oc/.y oswicca jasne przykazanie.

rzecz bojazii Paiiska, pöki swiata nie
]ey zazdrosciwe lata , wyroki Paiiskia

wszyst-



Dawidowe. 200

wszyslkie s;j prawdziwe, -wszyslkie slateczne ,

wszyslkie sprawiedliwe.
Miod nie tak slodki, zlolo nie w ley cenie

, i
perly nie sij i drogie kamienie : z nieli tivo-
li sfuga twoy poznawa , pewien nadgrody, gdy
pr/.y nieli zostawa.

Kloz grzecbow swoich liczb§ wiedziec moze ?

z tajemney zmazy oczysc , mdy Boze ! pozbaw
niiij pychy, lak oczyszczon b§d§ , i grzeehu ze
■wszech naybrzydszego zb^d§.

Bay Boze , aby z ust inoicb spiewanie ,
takze i

serca mego rozinyslanie ku mysli twey bylo ,

o Pocieszycielu ,
i twierdzo moja Zbawi-

cielu!
I’salin XXI. Deus, Deus meus.

£Joze, czeinus czehuis mi§, moy wieczny Bo-
ze I opuscil w möy czas oslaleczny ? zwi^dniat

juz
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juz moy kwiat Sywot oplakany, nie mam si§ cze-
go jac czlowiek stroskany.

Caty dzieri wolakem, Boze möy! do Ciebie, a Ty
prosb niecbcesz mych do siebie : cabj noc
■woiam, lecz woianie rnoje nieprzejednane mija
ucho twoje,

Ale o Paniej Panie dobrolliwy! Ty on mieszka-
i Stroz piiasta zkqd na

wszyKtkie strony, brzmi glos twey chvvaty prze-
blogoatawiony.

t Przodkowie nasl si§ szczycili ,
a zawsze

przez Ci§ wspomozeni byll ; ktobie woiali, ass
wy&luchani, w Tobie ufali , ani zasroraani.

Aie ja com je&t, com jest przebog zywy robak!
nie cztowiek , robak : iSmiech tylko
Judvki . wzgarda ostaleczna podlego gminu i przy-
gana wieczna.

Kto
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Klo potka , kazdy ze mriic sis nasmieje, nos

marszczy, krzywi, chwieje : Bogu ten
ula, niechze go ratuje j niechay wyzwoli , kiedy
go niituje.

Tys z £ywota ■wywiodt matki mojey: je-
«zczem u piersi ulat w I'asce twojey : jeszczera
w pieluszkach si§ ku Tobie, i obralem
Ci§ wiecznym Bogiem sobie.

Mechcieyze mi(j dzis \v oslatniey potrzcbie.,
möy wieczny Banie! odrzucac od siebie ; smierc
mam, przed sobij , i nieznosn.j > a nie masz ,

ktoby za mn| podniosl r^k^.
W ilcy ini§ srodzy otoczyli ,

bycy zawarli otyli : na mis rozdarl»
straszliwe, jako lew srogi zwierze iywe.

sis jako woda prawie ■, kosc nift
».ostala zadna w svvoim stanie ; jako wosk ptyhifc *

kie-



kiedy sloiice grzeje , tak moje serce w tesknicy
niszczeje. '

Moc moja w&zystka , i sitä wrodzona wyschta
tak, jako skornpa spalona: na poty zmarlwiat j§-
zyk upragniony, groh swoy przed soba widz§
otworzony.

Zaskoczyla mi§ wscieklych, psöw gromada , i
oWegta mi§ nlecnolliwych rada : przehiii rece ,

nogi mi przebili , ■wszystkie me kosci przez skonj
zliczyli:

Mysl nacieszywszy, pasfj, oczy swojc , na nicsty-
cbane patrzrj moje: pod/ielili inojemi sza-
tami ,

o sukniij inojs miolali kostkami.
Ty mi§ , möy Panic ! nie racz ,

Tys
moja sila, Ty miij clicicy ratowac; szaldi okra»
tneyy psöm 'wsciekiym , hvom srogim , nieday mif
strasznym zwierzom jednorogim.

A ja

2o(> Fsalmy
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A ja twe Imie braci swey objawi§ , w posrzöd

KoscioJa chwatq lw% rozstawi^; o klorzy Panu
w bojazni sluzycie, i Jakobowym domem
szczycicie.

Czyiicie czesc Panu , Jego moc wyznawaycie,
Jcgo w sxvych sercach bojazil zacbowayciP: bo len
nic gardzi prosbij übogiego ,

ani pizede mn.] skryt
Olilic/.a swego.

UstyszaJ placz möy, gdvm ralmiku prosit, pr/.ez
to Go bodna wszyslek Jwiat gtosiJ, i pi-zed Ko-
sciolctn , przed Jcgo wiernemi , blagac Go bsd<j
oliarami niemi.

Ccd.j jesc ludzie gtodem ntrapieni ,
ale i bed(|

hoyiric nasyceni : dadzij czesc Panu
, ktorzy G o

sznkaja, icb serca wcale wleczuy wiek prze-
trvvajij.

Svviat si§ obaczy, jako ziemia wielka , podda sig
O Pa-
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Panu w moc kraina wszelka : wszystkle Narody
przed INIm bijdij padac \ Paiiska jesl zwierzchnosc ,

len ma swlatem wladac. /

Bogacze ziemscy za stot Jego i dobrowol-
nie botdowac Mu : owo ktokolwiek winien
ciaio w ziemiq , da chwal§ Panu 5 po nim jego
plemie.

I tak do korica , pöki swiata stawac , to
sobie przez r^ce 1 podawac ci zawzdy, ktörzy
w kazdym wieku ,

cziowieku.
Psaitn XXIX. Exa/taho te Domine.

"o§d§ Ci§ wielbit, möy Panie! pöki na swie-
cie stanie: bos miq vv przygodzie ratowal, t

smiecbow ludzkich uchovyaf.
Panie ! wotaiem ku Tobie , a Tys rni§ wspari

w moy



Tv mey chorobie: dodales mi swey( pomocy, zem
nie uznal wieczney nocy.

Stugo Bozki, spieway swemu Obroiicy naypew-
nieyszernu: uczyii czesc powinna z Jego
nay.SAvit*tBzey pamlcci.

Goiew Jego nietrwalszy piany, a laski wiek nie
przebrany: kogo w wieczor zafiasuje, tego rano
umituie

Nie po prawdzie bylo, tak dalece mi§
strapiJo, zem smial rzec: w tey cblubic sloj^, ze
gie odmiany nie bojy.

Panic! twoja Jaska bvta mnie tak mocno utwier-
dzita: ale skoros twarz odwröcil, wnetes
hardosc skrocif.

Cozem ja mial pocztjc sobie? jedno glos podniesc
ku Tobie: cd za korzysc, mocny Boze! z mego
zginienia byc moze?

O 2 Zalic

J)atridotve. 2oy
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Zalic proch czeSc fcpdzie dawat, alho do-

hroc wyznawal? o Panie! racz si«> zmilowac, a
innie similnego ralowac!

XJzyles zwyktey lilosci, ohröciles placz av rado-
sci; zdjjjtes ze nmie wor zalobny, a wtozyles
ptaszcz ozdohny.

Przeto Cl 9 wesolo lutnia moja avielhic
Two]a chwala, wieczny Panie! w ustacli

moich nie ustanie.
I*salin XXXI. Beati, cjuorum /emissä

sunf pcccata.
komu grzechy odpaszczono,

1 w zlosci ponurzono.
komu nie przyznanrt wady,

Ani zadney domacano zdrady.
tait swoje nieprawosci,

Ledwiem mögl nosic swe mizerne kosci;
Ani
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Ani widome sumnienia szczypania,
Bndzi dzis \ve innic j.rvvne narzekanie:

Dzieiili na Niebie swiecil, nocli 'wstala?
Twoja
(Vorzalcm w ognin, ledwie tak gor?jij
Sloneczne kola, kiedy Iwa

.Woialem lady, Boze litosciwy!
Snoy grzech przcd Toba ohjawic brzydlhvy;
Niechcialem daley pokrywac swe zlosci,
A Tys oflpuscil moje wszelecznoscij

Przetoz gdy czlowiek cokolvviek do siebie,
Takiego czul, niech prosi Ciebie;
By dobrze morze zalac cbclalo,
Za tw.y pomocij on zoslanie calo.

Ty mi§ w przygodach moich bronic raczysz;
Ty w utrapieniu mnie zobaczysz;
Ty w ustach moich wzbudzisz wieczne pieniej

Ja-
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Jako gdy cztowiek czuje wyzwolenie.

To byto ku mnie, Boze möy iaskawy!
Twe slowo: dam ja tobie rozura prawy,

drogq, ktörey simasz trzyinac,
A oka swego z ciebie niechc§ zdeymac,

Nie b,pizza tedy lyin, co jest koii, an(
Tyni, co mul: ho ci w rozum ohrani,
I polrzobuj;|i rnunsztuka i wodz^,
Ahy je cztowiek miat po «oli w

Sila josl biczow na grzesznego, ale
Pobozny cztowiek hqdzie zawzdy «’calc:
Przeto w Faiiskp uzywaycie
VVesela dobrzy, i spiewqycie.

Psalm XXXIIT. JJenedicatn Dominum.
ja zawsze wielbit Imie Boga mego,

Nie wynidzie z ust -moich nigdy chwata Jego;
Fa-



Panem si§ ciilubic jedynaczka rnoja,
Bo j$ w sw!j obi’one do swego pokoja.

Co sprawiedliwi. bedai sis radowac,
I za Jego dobroci Mu dzi^kowac.

Ozwat mi Pan zaraz, gdym krzykni|l do Niego,
I uspokoii wszystkie troski serca mego.

0 jakoz jest wesoie oblicze Iwe Panie!
Na ktöre gdy kto weyrzy, wnel czerstwym

stanie!
Ten übogi zawolat, a Pan z Nieba swego

Uslyszat i wyrwal gu z trapi^cego.
Aniol jego za kazdym sprawiedliwym chodzi,

I z niebezpieczeiistwa go kazdego wywodzi.
Skosztuyciez wszyscy ludzie, jako to Pan dobry,

A jako w miiosierdziu swoim bardzo szczodry,
0 szcz?sliwy£ to cziovviek. klöry swe ufanie

Poloiiyl w lak laskawym i swobodnym Panie!
Böy-

Dawidowe. 2 15
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Boycie si<j Pana wszyscy stuzebnicy Jego, ■'

Bo nie czuje glodu dom sprawicdliwego!

Ale Pan singoin swofrn dal ostatele caly.
Sluchaycie mi«j dziateczki, a ja was naucz§,

A w bojazni was Panskiey vkruciuchno wycwicz§,
K. to chce micc diugi zywot, widziec dobre lata,

A poboznie zazywac pragnie tego swiata:
Nie obehodz si§ vviqc z nlkim obludnemi sfowy,

Ilamny ode zley i wszeteczney inowy.
Przestail zlego, czyn dobrze, a szukay pokoja,

A tak bsdzie piywaia w dobrach dusza twoja.
Oczy Panskie patrzajfj na sprawiedliwego,

Uszy Panskie siuehajij glosu poboznego.
Ale niezboznika Pan i z grunlu wywroci,
I wniwecz jego obroci.

Sprawiedliwy zawola, uslyszy Pan z Nieba,
-I wszs-
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I przy nirn slanie, gdzie po-

trzeba.
Blizki Pan ■wszystkim ludziom serca skruszonego,

I koclia w cztowieku ducha pokornego.
Wide zlego przycbodzi na spraaviedlivVego,

Ale go Pan wyhaavia zawsze ze wszyslkiego,
Strzegac, aby nayrahieysza ze wszech Jego kosci,

Nie byla obrazona z Jego Opatrznosci.
Zabija ziosc grzesznika, i pogin;j wszyscy,

Kldrzy sprawiedliwego majq w nienawisci.
Ale Pan swoich wiernych stug zdrowie odkupi,

I "vvyzwoli je mocne od niezbozney kupy:
A oni/-wybawieni, uczcza Pana swego,

Slawi.-jc zawzdy i wielbiac lmie Jego.

JJPsalm XLI. Quemadmodum desiderant.
ako na puszczy psy szczwana, »tru-

mie-
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mienia szuka Lani imordowana, tak mocny Boie!
moja dusza licha, do Ciebie wzdycha.

Ciebie åywegd, mocny Boze zdroja,
na pragnie dusza moja; przyydzie wzdy ten czas,
ie osob;j, przed Tob^.

Lzy mani za pokarm, pntrawy ptacz wieczny,
kiedy ml§ coraz pyta lud wszetec/.ny; gdzie le-
raz On twoy, nesl/.niku wygnany, Bög zawolany?

Co czlowiek styszijc,, umiera na poly, ipomnirjc
na on krzyk ludzi swych wesoty, ktörym prowa-
dziq zwykl az do proga. zywego Boga.

Czninz smucisz duszo mojal czemu omdle-
w, sz? • Panu ty ufay, ktoremu jeszcze ja bsd§ z ra-
dosciij dziokowal, ze zachowal.

Niech jako cbce, trwozy dusza moja, wie-
czna )est Panie we innie painike twoja: lego i Jor-
dan i Hermon.sk te skaty, sluchaly.

Na
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fNa link twycli progow, wszech sity,

jedna za drugfj swe nurty ztozyty: wszystkie iwe
ducliy, wszyslkie twoje waly, w tue uderzaty.

Ale dzieri idzie, kiedy Pan nade uka-
ze, a ja piesri przyjemnft i posrzod nocy zaspie-
wam moznemu, Obroiicy swtmu.

A teraz rzek<j: c/.emus nii§ niöy •vvieczny Eoze
zapomniat, kiedy wszeleczny czlowiek frasu-
je, a serce juz ledwie zywc.

W jedne
coraz zli ludzie pytaja: gdzie leraz On twoy,

wygnany! Jiog zawotany?
Czemu

vrasz? Panu ty nfay, ktoremu jeszcze ja z

NPsahn XLII. Judiaa me Deus.
iewinnosc Panie liloja, przyymiy wv Prze-
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Przcciw potAvarzy zywey, i powiesci falszywey,
Chciey sif; za mnie zaslawic , mnie z rijk srogiclx

ivykawic.
Panie ! w klörym ohrona , moja jest pofozona ,

Czemu mi§ trosklivvego, pcliasz od Oblicza svvego?
Czenui cliodzac narzekam, nieprzyjaciot siq lakani?
Wiech Iwey pomocy Panie , swialio prawdziwe

sianie ,

Za klönyin i ja poyds, i twych vrysokich doydg
Palacow , gdzie mieszkanie , gdzie Ty masz prze-

hywanio.
Tam do Oitarza twego , do Pana mego.
Pan jest nioje koclianie , klöremu Mam wyznanie:,
Grajfjc w tagodne slrony, ze JBog niezwyci^zony.
Dachu möy ! czemu mdlejesz ? czemu we mnie

truchlejesz ?

Ufay Panu , ktöremu , jako Bogu wiecznemu
Je-
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Jeszcze ja main dziekcm ac , ze mis raczyt zacho-
wac.

jPso/m L. Miserere mei Deus,

JJoze ! w milosierdzin swoim nieprzehrany,
li tvvych nog upadam ja cziowiek slroskany,

Zmiiuy nade, inna , zelniy inoje ziosci ,

Omyy oczysc ml<; z moich wszetecznosci.
Znam möy grzech do sieliie, a widz»j go prawie,

I Tohie nietayno , ale Ty faskawie
ilacz ze obeysc , ahys w siowach swoich
Prawym hyi nalczion , czysty w sadach. Iwoich.

Mnie jeszcze zlosc w Matce zostaia ,

Mniec grzech jeszcze w rnleku swym Malka podala.
0 Panie, Ty szczeros'c serdecznie miiujesz ,

1 skarh swey nifjdrosci lakim pokazujesz !
Pokropisz Hizopem ,

a oczyszczon ,
Omyy , a sniezney jasnosci nahgd^.

Ze-
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Zeszli mi poselstwo wesote , a kosci
Twym gniewem strapione , uzyjjj radosci.

Odwroc od mycK grzechow twarz swojs,
Ani chciey na nieprawosc mojf 5
Stworz we rnnie moy Panie ! serce bogoboyne ,

A w piersiach mysli wskrzes przystoyne.
Nie ödrzucay rnii» od swey Oblicznosci ,

Ani bierz ode mnie dncba swey
JPrzywroc mi dohra mysl, przez moy grzech
A podhiy pod rozam z.tfj, przekleia.

A ja w swym npadku, przez podzwigniony,
Bediy wszern na przykbad jawnie wystawiony,
Aby w rnitosierdziu twoim nie wa,lpili ,

Ale si§ do Cicbie raczey nawrocili.
Wybaw z mey niepoboznosci,

Aby mögi jezyk sfawic twe lilosci ;

Otwörz wieczny Boze nieme usta moje ,

A ja
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A ja opowiadac

Bys ofiar po/adat , paliibym oliary,
Ale wiem

, ze mato dbasz o takie dary.
Ofiara przyje.mna Bogu, duch strapiony,
Serce unizone , umysl ukorzcny.

iaskawy taa miaslo swoje wieczny Panie ,

Ze tym ryculey w swoicli nnirach stanie,
Tam przyymiesz <mar§ cnoly, lam kdadzione
Na twdy Oliarz cielce poswi^cone.

..Psalrn LA ff. Te deeet JTjmmis. Deus in Ston.
Joroin na ziemi i na wieikim Niebie , cbwada

w Syonie wdzieczna czedca Ciebie: tam oblu-
bienice Tobie poslubione ,

uczczone,
Do Ciebie

, ktdry prosbami Jndzkiemi nie gar-
dzisz, wszyscy, co po ziemi okr;}gley cho-
dza, uczestnicy wieczny ch, darow sionecznych.

Teraz ( niesletyz ) dawne nasze zdosci nas do!e-
ga-



223 JPsalmy
gajfj ; ale av twey litosci nkdziej§ tnamy 3 ze nam,
cboc nieprawym, faskawym.

l klo si§ npodobal Tobie
, i kogos

ohrat przy jaciclem sobie': aby przebywat av two-
im domie. , czlovyiekiem Avzi^lyra.

I my twey wieczaey dobroci ufamy, ze w tym
Kosciele rychto stanac inamy, i uzyjemy rosko-
szy Aviecznego, Palaen tvvdgo.

Okazze lask(j i swe zmifowanie, dziwne nad
Judoni swoim i ufatiie

, Avszcch ziemskich granic
i niepraebranego , brodu rnor-kiogo.

Ty Avieiovvtadny ! göry nieztnierzone av ich
gruncie Irzymasz ; Ty rnor/e sznlone i ludzkie
ztoaci kröcis/, niecijc av oy ne , av czasy spokoync.

Tvvych gromovv srogich lud/.ie silokeja, ktö-
rzy i av dalszych krainach mieszkapj. Ty uwese-
lasa rauny swit pozorny, i zmrok wieczorny.

Za
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Za twym dozorem wilgotnosci siaje obfitgy zie~

mi , na jey urodzaje. Rzeki wod pelne , zksd
wszystkie stwcrzenie , ma swe zywienie.

Ty nocnij na suclie zagony spuszczasz i
wczesny deszcz nieprzeptacony ; Ty mogoslawisz
nieprzeliczonemu , piodu zleipskiemii.

Rok wszyslko-rodny, wicniec znakomity.
na gtowie tw;j uwity, a gdziekolwiek Ty
stop§ swa polozysz, obfitosc mnozysz.

Puslynie kwitiiij , gory sif; raduj;j, \v polach
stad mno/.two , zboiSem obfituji nizkie doliny, a
peien nadzieje . oracz shiicje.

JPsalm LIE. Exaudi Deus orationem.
Qbroiico «cisnionych, Bol.e litosciwy! »

Uslysz modlit\v§ i gtos zalosliwy,
Nie , aie avoiani , takem ja dzis z strony

Kieprzyjaciela sv\ego 'wielce zatrwozony.
i' Wszyst-
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Wszystkie svvoje fortele na mi§ wynnrzylx,

Wszystkcj swij na mi§ wyrzucxli.
Serce si§ we nmie trWozy, sitä ;

Sm-xerc przed oczyma lata, a mnie stracb zdey-
muje.

I czasem sobie: hy to czlowiekowi
Wolno bylo latao , jako ,

Leciaibym co naydaley pusle lasy,
I tambym swöy vviek travvil. i przetrwal zle

ezasy,
Zamieszay, Boze wieczny ! ich rady ztosliwe.

Rozdziel naxnowy x-dzne , klamliwe.
Widz§' miasto w ich rzfjdzie na poly zginione,

Miasto na zbytki zgodne, w rnyslacb. roztar-
gnione ,

Wc dnie i w nocy mury swawola obcbodzi ,

Z r-vnku nxesprawiedliwosci i xxcisk nie schodzi;
W do-
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W domach. siedzi wszetecznosc, a zas ulicami

Lichwa chodzi ludzkiemi umoczona tzami.l
By ir.i§ byt nieprzyjaciel jawnie moy szacowal,

By byt len , co mi mysli, przesladöwat:
Nigdyby mi tak ci(‘/.kie, jeyn ztorzeczenie

Nie byto, ani jego zta chyc 1 slrapienie ;
Ale Ty na miy jedziesz

, ktöregom ja z wiela
Okrat soine, i zawzdy mani za przyjaciela,

Abysmy (Wych. tajemnlc sobie sis zvuerzali,
1 do Panskiego liomu w mitosci schadzali.

Bcg clay, zdrayc<j kazdego zla smierc nie niin^ta,
Aby go zyvva ziemia rozsie.pr.a polkilla !

Ja sitj uclekal, Panie moy, do Cjebie ,

A Ty mey nlewiimosci mieysce dasz u sicbie.
Ratio bydr; i w wieczor/ i w potinlnie piosit,

swöy gtos ptaczliwy do JNieba podnosit :

A Ty Panie ! wysiuchasz, i obronisz snadnie,
P 2 Ciipc
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Choc na mnie nagle woysko naywjqksze napadnie.

Wysluchasz ( mam nadziejq pe\vn%) i obronisz,
A ludzie niecnollivvo swoja ponista zgromisz :

Prozno siq tam spodziewac , kqdy obaczcnia :

Ludzie niepobpzni i zlcgo sumnienia.
JRzuciles siq na niewinnc

, zapomniat mnowy,
Powiesc .lego miodowa , a mnyst bojowy,

S loiva tak mu z ust pl'yn;j , jako oley ciclxy ;

Ale klo clice mvazyc , sa smicrlclne sztycliy.
■Wlaz na Pana swoy cie/ar , a On ciq raluje ,

Sprawiedliwego nigdy Pan nie odslqpuje.
Cbytrego upad czeka , w pot wieku zostanie

Mezoböyca, ja w Tobie rmfm nadziejq Panie.
Psn/m LXXIV. Con/itebor Tibi Deus.

my wiecznie wyznawac bqdzicmy, 1 twoje
cuda swialu opowiemy : a Ty nam szczqsclc bq-

dziesz nasze sprawy, Boze laskawy.
Kie-

*

\
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Kiedy sis skoticza zamierzone lala, przyydzie

sijdzic ( Pan opowiada swiata: ) tam ptacic
dokrze cnolliwemu , zle nieprawemu.

Strwozona ziemia wcspöt ze wszyslkiemi hqdzie
topniaia, klörzy sq na zieral ; ale zas przez mi§
jey stupy zw.plone , Jitjdij. zmoonione.
Kaycie siq grzechovv , upominam , kaycie , ani

pozorem nazltyt potrzasaycie : Bög niech ma
pokoy, ani mowcie hardzie 5 Jemu ku wzgar-
dzic.

Prözno si§ slawy lakowym od wschodu , alho
spodziewac od stoiica zachodu; ani z poludnia, ani
ona przyydzie od Äkwilona.

Bög Panem. swiata, i sara wszyslkim avlada :

hardego z mieysca wysokiego skiada 5 a niewolni-
ka posadzi w koronie, na zfotym tronic.

B Paua w rgku pelna czasza sloi przykrego
mu-
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mustu , tym zie ludzie poi, lejijc irafdrozdze i jad
niewidomy, w gardzicl I'akomy.

A ja twij dobroc , Boze , wyznawam wiecznie, i
swcgo czasa hardemu , konieoznie ro-
göw, tam pierzcimai klopoly, ozyj;j cribty.

P sahti LXXPI. l uce tuen ad JJominum.pana ja wzyvvac bydy , dokijdem zy u y,
A On av uszy swe przyyinuje glos piaezliwy :

Do lego m si«j ja ucieki c/.asu trndrtusci ;

Do logoin n;ce siiaginjt av nociie ciermiosci. j
Das/.a na lon czas ani sie olos/.vqdata ,

Ale do Dana svvego z placzein Avzdychala }

Wolaws/y, naiv.okaAvszy, glosu niesiaje ,

Sen, Iroski Avidzijc , indziey skrzydia podaje.
Przychodzily mi na mvsl dawnioys/.c lala ,

Co Pan dia Avszystkich uczynit pierwszego swiati.
Wspomnialem tAvoje piersi, klöremi

Li-
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Litosc Panska nade mn.-j znaczna na ziemi.

1 myslitem w sercu swym , na wicki
Juzem wypadl nieszczysny z Paiiskiey opieki£;
Ani siq da przywiesc , nby samerau
Basky; jeszcze okazal sludze swojemn.

Czyli juf, miiosierdzie Jego listako ?

Czy sie wlekuistego slowa przebrako ?

Czy zgola Pan znponiniai , co to zakowac?
Ani kask§ w gniewie swym olice okazowac.

Co möwiy ? Paiiska ry k a mesin odiniany,
Ja przecie jakomkolwiek zairasowany,
In ie zapnmng wyznac twojey madrosci .

Twych uczynkow ozdobnycli, twey wiclmozno-
sci.

Wsponinq na Iwoje sprawy niewyslawione ,

Sprawy, dawno rozumem nieogarnione.
„ rozwazal twoje postcjpki ;

B^de
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B§d§ opowiadal sady twe

te drogi, W szecbmocny Boze,
Tobie swiat nic röwnego podac nie moze.
Okazates swa moznosc i dziwpe sily,
Kiedys z Egiptu wywiodt swöy 6w lud mlty.

Widziaty Ci o , o Boze *. wody, widziaty
X sip

, a morskie przepasci drzaty.
Chmury z hukieni lunety deszcz niestyebany,
Luiiat i grad gvvattowny z wichrern zrnieszany.

Twoje ogniste strzaty, twe slraszne gromy
Lataty, a Nicbieskie Irzaskuty domy ;

lloity spj po Niebie av krag btyskawice ,

A styacb zdeymowat wszystkie ziemakie granice
Na morzu sciezki twoje , na wodach drogi ;

Ale nie poszlakowat zaden twey nogi ,

Przew r iodte6 jako stado za Moyzeszowym ,

1 za poAVodem iud swdy Aaronowym.
Psafm
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Psalm XC. Qui Habitat in adjutorio.
sie w poda Panu swemu ,

A caiym sercem pravvie ufa Jemu ;

Smiele rzec moze: main obroricg Boga ,

Nie bydzie n nmio zad na slraszna trwoga.
Ciebie On z towczycb poiowu wyzuje ,

1 \v zarazliwym powietrzu raluje.
W ci enin svvych skrzydel zachowa ci§ wieoznie ,

Pod Jego pidry ztozysz sit; bezpiecznie.
Statecznosc Jego tarcz i pukiejrz mocny,

Za klöryrn sl.oja,c
, na zaden strach nocny,

Na zadruj trwoga, ani dbay na slrzaty,
Klöreml sieje przygoda w dzieri biaiy.

Ztad wedle ciebie tysiac glö.w poleze ,

Zlad d-rugi lysiijc , ciebie nie
Miecz nieuchronny, a ty przecie swerai"

Oezyma uyrzysz nad gvzesznemi.
J rze-
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Ja

I rzektes Panu ; Tys nadzie ja moja
,

li Bög naywyzszy jest ucieczka twoja.
Nie ciq zadna zta przygoda ,

Ani si<j znaydzie w dorau twoim szkoda.
Aniotom swoim kaze ci9 pilnowac ,

Gdz-iekolwiek stapisz , ktör/y cie piaatowac
Na

Na ostry karnien nie ugodziC noga.
Bgdzicsz po zrnijach bezpiecznie gniewlivvych ,

I po padaloach doplai' niecierpliwych.
Na Iwa srogiego ,

bez qbrazy ivsiydziesz ,

A na ogromnym smokit jezdzic btylziesz.■
Stuchay ! cd mdwi Pan: iz micj milnje

,

A przeclwko m nie szczerze poslypnje :

Ja go takze w jego kazda trwogij,
Nie zapamn;lam , i owszem wspomog^.

Gtos jego u mnie nie bijdzie vvzgardzony,
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Ja 7. nirri w przygodzxe ; ode mnie obrony

Kiech pewien , ppwien i zacnosci,
I lat sz§dzhvych, i mey iyczliwosci.

Psalm XCIF. Penite cxullcrnus Domino.
T)6ydzmy z ochot;i

, Pami clnvalt; clay my,
A Jego wiecznie wyznawaymy.

Stavvmy pized ISim Zliaivcrj wszcch trudnosci,
Szafarzem zdrowia i wszelkicb radosci.
Spicszdymy soine z i z dziekarni,
Takze i Avdziycznym luin dzniykiem ,

z picsnianu.
Pan lo jest wicdki . Kröl niezwyciyzony,

Nacl wszysikie ins/.e Bogi przetoiony :

W Jego sa reku ziemskie glytbokosci ,

I niedosttjpne görne Ayvsokosci :

Jego jesl rnorzc
,

a On je sam sprawil,
I wszystko-rodnf} ziemiq On postawil.

Poydzmy, sciagnaivszy swt do Pana ,

Nio
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Nie omieszkaymy npasc na kolana,
Przed Majestajem Jego Wielmoznosci ,

To jest nasz Stwörca
,

to jest Pan Jitosci!
A my lud Jego , o ktorym On w czasle
Zawzdy przemysla , i klöre sani pasie.

Dzis, jesli w uszy swoje uslyszycie
NayswiijtoLliwszy .glos Jego, pomniycie
Sor ea przylozyc nie swych. Oycow wzorem

,

K.törzy miy szczerym na puszczy uporem
Slucliac' niechcieli ; ale doswiadczali
Moznospi mojey, az tez jey doznalx ,

Pr zez Jät czterdzieacje ien lud miy frasowal,
K, l6 remu ja tez lak dingo folgowal
Zem rzekl nakoniec : ci Judzie .szalejij ,

Ani uwazyc moich slöw ,
Przetorn tez przysiagt , gaie wc m zapalony,
Z« ich mial mimjc pokoy namieniony.

Psalm
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JPsa/m C. Misericurdiam Gf judiciurn.

Boze mezmierzony, brznviec liudat moje
strony; Ciebie dobrego, uad dobremi,

surowego, nad snrowemi.
Do tegom zawsze byf jnkoby zywot

wiestlz uczciwy, zdarz tylko Panie sludzc swemn ,

a cbciey dopomodz mi ku temu.
Serce niewinnc cbce zachowac ,

wszelkjcb
spraw zjych warowac ; przewrötni iaski nie maj^,
prozno na mig pogl^dajfj.

Niepoboznego nienawidz§ , sis, jakoni
zyw brzydzp; gniewu mojcgo niecb len czeka, klo
pokatnic o bliznim szczeka.

’/• hardym nie wylrwam , i z tcmi, ktorzy bra-
kuja mizernemi. Cnotliwy przy mym boku si§-
dzie, niewimiy tez mi sJuzyc b^dzie.

Mieysca w mym domu nie zagrzeje, klo faN
szcra
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szcra robi: tcy nadzieje klamca niech bedzie ,

£

z mey strony, nie ma byc nigdy powazony.
K.oniecznie na to usadz§ , ze wszystkie grze

szne z svviata zgladzg : a miasto Paiiskie lak umio
t§ , ze nie zoslawiQ ,

lylko cnot<;,
Psalm CI, Domino exnudi orationem.

"JJslysz prosby moje , Boze liluscivvy !
A nlechay Ciq möy gtos dosiyze troskliwy :

Nie ocTvvracay czasu zley przygody mojey,
Ode mnie smutnego twarzy tvvojey;

Ale nakloii ucba, Oycze dobroiliwy!
A nie opiiszczay miq w möy czas nies/.czesliwy.
Kiedykolwlek wolatn sciöniony frasunkiem,
l;rzybadz. proszij, l'anie ! z swym ratufr

kiem.
Jako dym ,

tak lala moje uleciaty,
Kosei , jako gtöwnia , moje wygorzaly:

Na
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Na chleb nie , a tez serce moje
Uschlo, jako trawa w srogäe letnie znoje.

Przez wzdychatiie , pr*cz moy placz ser-
decziry;

Przez nieznosna zatosc i frasunek ■wieczny,
Krwi w so hi e nie czu j(> , nie masz we mnie ciala,
Kosci tylko Medne , a skdra zostala.

Jestem , jako w lasach Pelikan schowany,
Jeslem , jako Puhacz w pnstyniach mieszkany :

Nie smutniey narzeka \vr6Lel w gniczdzie maly,
Kiedy go inaciory ploclie odlecialy.

Niepr/yjaciel, patrziic , cicszy dusz§ ,
A szydzac, przez osobq mojij;
A ja miaslo ehleta szczerym zyw popiolem ,

A izy pij§ , siedzijc smutny za myin stoJexn,
Przez twdy gniew snrowy ( bos mn;j zapalczywy

'/• gory dat o ziemu;) wiek möy nieszc?§sliwy,
Schy-



s5B Psalrny

t

Schylit ku nocy, j.tko cieii nieczorny ;

I useilleni prawie , jako kwiat ngorny.
Ale Ty na wieki trwae b^dziesz, moy Panie

A pamiijlka livoja nigdy nie ustanie ;

Ty siij nad Syonem inasz jeszcze zmitowac ,

A snadz ja/, czas przyszedl, zeby go ratovvad.
Juz ku muroni jego serce obro.cjli,,

Sludzy twoi juz pnstvii uzaliii :

si§ Ciebie wszyslkie-kraje baty,
1 wszyscy Krdlowie s!q twey clnvaly.

A to, izc znowu inlaslo swe naprawisz,
I w swyra Majestacie widomie sit; stawisz •

A gardzic nie pokornycb prosbami,
Ani ludzi wielee zasmuconycb Izami.

Wiech to pismem bydzie napisano zlotyin ,

Dia wieku przyszlcgo, aby swiat napolym
Mia! Paiiskiey dziwney Opatrznosci;

A sla
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A sfawa 3ego ku wiecznoscl.

Albovviem na Niebie, siedzijc Pan wysoko ,

Raczyl svve ku ziemi na doi spuscic oko ,

Aby placz ustyszal' okowanych ,

A rozvviijzat na smierc ostatnia, podanych.
Aby na Syonic ciz Mu ,

I moc vv Jeruzalem Jego wyznavvali ,

W ten czas, gdy lud wszystek, vvszyscy przelozeni,
Kn lvvey sluzlde Paiiskiey brdfj zgromadzcni.

Tcraz acz lrapit dlugiemi drogami,
I lal moicb bfqdnych skröcit frasunkami.
Przecie knienm vvolam : nie uragay czteku
Smiilnemu

, möy Panie ! vv potovvicy vvieku.
Tvve lal a sij vvieczne ; Tys Nieha budovvat,

I rakoina swemis ugruntovvat;
To vvszyslko zginie , a Ty w swey catosci ,

Boze moy! trwac po wszystkie wiecznosci,
Q Wsayit
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Wszystko to zvviatszeje, jako ptaszcz pochodzony,

I wezmie : Tys nieodmieniony,
I lät uieskonczonych , ktörycii uC/.estniki,
Uczyn bez pocliyby svvoje niilosniki.

Psalm CXII. Lnudate pueri Dominion.
Dziatki niewinnc , Panienki nczciwe ,

VV ychwalaycj<! Imie Pariskie swi^tojbliwe:
Ten niecliay zavvzdy w usciech waszych slynie,
Pöki wiek swym torem ptynie.

Gdzie zorze wschodzi} , 1 gdzie zapadaja ,

niech Imie Paiiskie wyznawaja ;

Pan in a narody wszystkie pod nogami;
Pan rzqd/.i ziemiij , 1 lez Nielnosatni.

Klo kiedy z Panem lym sis zröwnafpktöry
Dziwnie. wysoko siedzac , przecie z göry,
I co na Niehie., i co jest na ziemi ,

Oczyma widzi nieuclironnemi ?
X Ten
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Ten uLogiego , w/.iawszy z gnoju prawie ,

Umie posad/ic na iawie ,

Matto; nieplodna i zdjetjj troskami ,

Lulieini cieszy za czasem dziatkaini.
Psahn CXXPI. Äisi Dnminus aedificaverit.

omu sain Pan nie zhuduje ,

Pro/,no cztowiefc o nim frasnje ;

Jesli miasta sain strzedz nie Ledzie
,

Prözno c/.uje straz po walach wsz^dzie.
Prözno z dornu yrzede dniem v» yciiodzisz ;

Pröino zmrokiem ostatnim przychodzisa $
Nie zarobisz ani pozywienia ,

Nie z Nielia wspomozenia.
Ale konin sam Pan litosciwy,

Daje mu sen oczom po/adliwy ;

Daje dziatek w dornu wdzi§czne roje ,

Toe jest, Panie
, przezegnanie twoie.

Qa Nie
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Nie tak grozne ,

nie tak straszllwe
W r§ku strzaiy pop^dliwe;
Jako kiedy przy Oycowskiey glowie,

si§ cnolliwi Synowie.
ten , szczqsliwetni,

saydak strzalami takicmi
Obwarowal , gdy przed sijdem stanie,
I prawa mu , i serca dostanie.

JPsalrn CXXXIII. Eccc nunc hcnedicito.
'jperaz , o wicrni Paiiscy sJu/ebnicy !

Ktorzy irzymåcie straz \v Jego
Tcraz , jako to noc milczy, ■wiecznemu ,

oddaycie winnai Bogu swemu.
B§ce ku Jego mieszkaniu sci^gaycie,

A winna chwabj Jcmu oddavvaycie j
A On wam takze blogosiawit ,

Ten ,
ktöry Niebo i ziemi§ postawif.

JPsalm
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JPsalm CXXXVI. Super Jlumina Sabilonis.

giedzaic po nizkich brzegach babiloiiskiey wody,
A na Syoiiskie , palrzac ogrody,

Coz mam inszcgo czynic ? jedno plakac smulnie
,

Powieszawszy na wierzbach niepolrzebne lulnie.
Lecz poganin niebaczny, w tey naszey zatobie ,

Przecie Pio»nk§ Syoibka kaze spiewac sobie.
Przcbog! jako to ma byc , aby Pienii Paiiskich
Gfos miat byc styszany \v krainach pogaiiskich ?

Jeslibym Gi§ zapomniat, o kraino swiyla !
Niccli moja SAvey nauki zapamiqta :

Niecbay mi uscbnie
, kiedy C.iy przepomn§ ,

Kiedy Gi§ na poczatku wcsela nie !
Pomniy Wszechmocny Panic! co nam

Edomczycy, jako av nasz dzieri wolali:
Zagubcie ien zly narod, ogniem miasto spalcie ;

A ich mury do gruntu samego rozwalcie.
A i ty
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A i ty Babilon strzez dobrze swey glowy,

Bo piz vyisi upadek naii lobq, gotowy.
Szcz^sliwy! ktöry za nas odmierzy twe winy,
A o kamieii uderzy twe nieszczQsne syuy.

I‘sairn CX2CXIJA. liripe me JJomine.
ron miQ möy Panie ,

od ludzi zfosliwych ,

Brori od potwarcpw sprosnych, niewstydliwycb,
Klözv.y w swym sercu zdrads tylko ;
A na mitj woysko ustawnie szykujs ,

Ostroscuj z§bow podobjtii w^zovvi,
Jade.m bystremu röwni padalcowi.

Uchoway mi§ ,
I’anie , od r.jk niezboznych j

Broii miy od moicli nieprzyjaciot moznych
,

ivlörzy uplatac zadaja me nogi ,

Sidtami sciezki i drogi :
Baoie , Tys Bög möy ! Tys modliwy nioje
'tacz przyjac w uszy mitosierne swoje.

Ty»
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Tys rn6y Obrorica , Ciebiem ja taskawym

Znal przeciw sobie zawzdy w hoju krwawym
Nie ciesz ztych Judzi, Boze möy prawdziwy,
W ich przedsi§wzi§ciu , aby niezyczliwy
Cztowiek ptywajac w szczysciu , niewinnemn,
Tym cifj/.szy nie byt i srozszy dobrernu.

Ich radij chylra i wszeteczna mowj ,

Obroc na ichze niepobozna :
Niech stywy ogieh z Nieba spadnie na nie .

A Ty ich pora.it , ze zaden nie wstanie.
Nie diugie szczescie ktamliwych na swiecie ,

A ziy w swojeyze ziosci sif uplecie.
Pewienem tego ,

ani nie ,
Ze rychlo tq szczqsliwjj chwilq ,

Gdy siq Pan bqdzie mscit krZywdy übogich ,

A vvybawi je z ich irasunkow srogich ;

i b? -
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I dobrze Pana wyznawali,
I na twarz Jego pravvdziwie patrzali.

Psalm CXII. Voce mea ad Dominum.
pana wotam , Pana prosz§ ,

kniemu tez wy-
noszg ; przed Niin krzywdij sw;j przekladam,

Jemu svvoy zal opowiadam.
Ledwie mi juz ducha stanie , ale Tobie moeny

Panie , wiadomo, ze bez wjnnosci , lakie
dol^gtosci.

Po drogach , gdzle mi§ , sidta na mi§ za-
stawiaja ; pöyrz§ w w prawo, nie sta-
wi snynikt laskavvo.

Juzci uciec nie masz k§dy, nieprzyjaciot pelno
wszydy. A nikt sis z tym nie opovvie , ze jest la-
skaw na me zdrowie.

Do Ciebie ja Jioze £ywy, uciekam sis nieszcz^-
sli-
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£liwy ; Tys nadzieja , Tys na zlemi , dziai möy

äyjacerai.
Przyymiy w uszy moy p?acz srogi: bo ze-

wszijd trwogi; wyrwiy z rgki ci§z-
kiemu , nieprzyjacielowi merau.

Zbaw z wiezienia dusz(j moj§ , abym wyznat

przcciwko mnie litosci.
Psalrn CXLII. Uomhie exaudi ora/iunem.

wieczny Boze. prosby moje,
A nakioii ku mnie uszy twoje,

Wedfug svvey prawdy, Avedlug swey litosci,
Racz ratowac z mey dol^gliwosci,

Niechciey si§ ze mn.a, Boze Jitosciwy,
Prawem obchodzic: zaden cztowiek zywy
Tak nie jest, aby na twym
Nie miai bydz av jakim Avytkniony nierz^dzie.Oto
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Oto zty cztowiek Irapi moj§ dusz£,

A ja w jaskiniach slepych mieszkac
Swiatta nie znajac, rownym uraartemu,
Poti ziemit; wlozoiiemu.

W takich frasunkach i w takich niewczasach,
Myslitem przecie o dawnieyszych czasach,
Cos Ty za cuda czynit, cos sprawowat,
Ahys hyi wcale wierne swe zachowat.

l'oo jest pociecha mych trosk i wzdychania:
Czekam ja przecie twego zmitowania:
Czcka och+ody dusza utrapiona ,

Jako dzdzu czeka zlemia upalona.
W cz.as mi§ wystochay, w czas ini§ ratuy Panie,

Juz mi sit ledvvie i duszy slanie,
Gdzie mi§ Ty przeyrzysz, juzem dawno W ziemi,
A niecli mi<i liczfj umarfemi.

VY Tobie nadzieja i uianie moje,
Tkwi
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Tkwi wszyslko, a Ty milosiardzie swoje
Objaw nade mn.], a ukaz rni drogg,
Po ktorey chodz/jc, bezpiecznym, byc mogg.

Wyrvviy miti z rtjku nieprzy jaciob srogich,
Obrorico smutnych, i twierdzo übogicb:
Naucz mio w zyc Zakonie iwoim,
Albowiem Ty sain jesles Bogiera moim.

Duck twöy prawdziwy nieckay mi§ sprawuje,
I ktobie prostij ukazuje:
Przez sl'aw§ swojg mi 5 z trudnosci,
A zazyy zwykiey nade nma litosci.

Wezmiy w duszt; smutnjp
Nieprzyjacielskfj ukröc mysl okrutr.jp,
Zniszcz je na ziemi w srogim gniewie swoim,
A. pomniy, Fanie, zem ja stugq twoirn.
Psalm CXXLVIII. Laudatc Uoiainum de Coelis.

Y)ncby prdzne smiertelnosci, daycie czesc na wy-
soko-



sokosci; Panu swemu , ze wszech
mu, Panu nayclxwalebnieyszemu.

"Wszyscy Aniotowie Jego, Avszyslkie Woyska
Avyznawaycie Go; Slorice i koto wy-
znawaycie Go Gwiäzdy wdzi^czne.

Niebo sklepione, wody w gorze zaAvie-
szone, winna chwate WaysvA ietszemu, davcie Ilme-
nin Paiiskiernu,

On wyrzekt swe stowo, a swiat slangi
•wnet golowo: ku Aviecznosci wszysiko sprawit,
nie zmienit co ustawit.

I wy Pana chwalic macie, smocy, co av gorach
mieszkacie: i z waini, ktörzy grajs
pod Avodami.

Para i ogieii goracy, grad i snieg z Nleba pty-
nscy, i prqdkie duchy Avichxowe, na Paiiskie sto-
wa gotowe.

Göry

jso Psalmy
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Göry i pola zielone, drzewa polne, drzewa plo~

dne: bydlo, roLacy, i odziani pierzem
P . . „ ~

Krölowie i Przefozeni, na ludzki wysadzeni:
wolne Rzeczypospolite, i znamienite:

I ty kwitn;jca rnJodosci, i ty doyrzata starnsci:
daycie Panu czesc spolecznie, On sam godzien
chwaly wiecznie.

Jego slawa wyzsza Nieba, On, jako Pan , da co
trzeba: a my Jego lud wybrany, spiewaymy Mu
Psalm poddany.

Psalin LXXX. Exultate DEO Adjutori
nustro.

si<j BOGU Naywyzszemu,
Robrodziejowi naszemu.
Biycic w w inslrutnenta graycie,
A Psalmow nie zaniechaycie.

Trsb
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Trqbcie w w uroczyste,

Daycie chwaty Panu czyste.
Dzleii to swigty, zwyczay to uniöwny,
I porzfjdek Paiiski stovvny.

K.t6t-y podat Narodowi swemu,
Potomstwu Izraelskiemu,
Na witecznij wyzwolenia,
Z Egiptskiego udr^czenia.

Tam gtos Paiiski przedtym niestycbany,
Oycom naszym jest podany;
Jam to sprawit, £e woJny grzbiet macie,
Ani at glinie rak trzymacie.

"Wzywaycie mi<; w swey dol^gliwosci,
A jam was zbawit w ci^zkosci;
Strzegtem was w grom, doswiadczalem statku,
W przykrym wody niedostatku.

Stuchayze cnego Tzfaela
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Potomku wybrany z wiela!

teraz toijij
i sob^:

strzegt moich siöw statecznie,
Ani si§ dasz uwiesc wiecznie:
Bys miat z hogi obcemi przestawac,
A batwanom dawac.

Lecz tylko mi§ wyznasz Bogiem swoim,
Klöryc ucisnieniu twoim,
Do wolnosci pomdgt wyrzec sJowo,
A wszyslko masz miec gotowo.

Niestuchali, a me stowa prdzne
Bozniosl wiatr namorza rozne;
Przetorn ja tez puscit na ich wols,
Niechay id:j, k(('dy zilol^.OLy byli slöw moich sluchali,
1 nauki mojey postrzegali.

Hr^-
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byl icb wszystkie nkröcit

Pxzeciwniki, i obrocit
na sprosne pogany,

Zfthy musieli za Pany
"Wyznac byli wierne s-fugi mojc,
W chtjc übrawszy tvvarzy swoje.

A' zadney, ba wieczncy juz odmiany
Nieznafby lud mdy wyhrany.
i.oyby byli na zbozu zbierali,
Bliod z opoki twardev ssali.
Psalm XLVIII. Audite haec omit es gentes.

gincbay co zywo; wszystkie ziemskie kraje
uszy, i dzieri. wstaje:

I kfc ‘dy gasnie, i ktoryrn stoneczny
Plomieri doymuje i klorym xnroz wleczny.

Sluchay mi§ bijdz kto miedzy podtym gminem,
si§ kto pisze bohatcrskim synem.

Slu-
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Stucbay übogi, i ty slucbay, komu
Pieniadze leza nieprzebrane \V (loinu.

Zdrojow zakrytey madrosci dobede,
1 rozum szczery opowiadac bodo;
Ku przypowicsci i Sam ucha ztozQ,
A sensa swoje przy Lillui wyJozij,

Czegoz -sii* mn m bac ; alho z sobq trwozyc?
W iiieszcz§smj |est si§ czym zaJozyc:
IN a prökno czJowiek fakoraie nabywal,
A nad swym bUznim forlelow uzywat.

Szalcni ludzie, klorzy vv swym wladaniu
Nadziejo kl'ad|, albo tez w zebraniu,
Brat rodzonego nie odkupi brala,
Kiedy juz przyyda zamierzone lata,

Droga mi okup jest dusza czfowiecza,
Prözne slarania, prdzna o tyrii piecza:
Aby kto smierci mögt uwarowac,

JR. I £yc
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I zyc na wleki, i w grob nie wstopowae,

1 uinrze. a urnrzc i glupi,
Jednako z duszy smierc obydwöch zlupi;
A ich osiadlosc i wielkie zebranie,
Przyydzie nakonlec w dobrach szafowanie.

Palace wicjkim koszlcrfi wystawiajij,
Budownym zamkom swe imiona daj^,
Tusz;jc, ze to trwac az na wieki b^dzie,
A ien pamiatka slynac musi wsz^dzie.

PJ oclia ezese ludzka I chlu]>a znikoma,
Albowiern skoro przyydzie smierc lakoma:
Hardego snadnie z powagl wyzuje,
1 lynize lorein, co bydlo, zaymuje,

Ale glupiego trudno wynicowac;
Wszak wijgc i dzieci nasladowac
Oycowskich zwykli, karmi niemi
Smierc jak karany w piekie zfozonemi,

I b§-
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l dobrzy rycbto terni wtadac,
A oni wtadzy mima suey postradac:
J icli Döm bed/.ie; aja liiani w Tobie,
8.«2e moy! ie Ty mis przyymiesz ku sobie.

Tsie (o. ie kogo fortuna wyslawi,
Z)'ota, i srebra, cz.ci Judzkiey nabawi:
Bo go sinierc sioga ze wszy.stkiego zwiecze,
I ezese obludna za uciecze.

Biywa uczasow: f.ijdzom svsym folguje,
A lejvze zywot i dragiin cukruje:
Brzeto lei musi nyizec nizkie kraje,
Gdzie noc ogronma nigdy nie ustaje.

Niecbay, jako chee, c/dowiek \v szcztjsciu pfywa,
Niegbay Poganin, jako chce, uzywa.
Rozum z gdy nie ma przymierza,
Ten do smiex’ci bardziey zrnieiza.

R2 Fsahn



Ptalm XXVIII. Afferte Domino.
chwalV; mocarze Panu mocnieyszemu;

Niescie chwat§ Krölowie K.r6lowi
Jego ze wszecli Imie wyznawaycie,
Jemu w Kosclele Jemu sis ktaniaycie.

Glos Paiiski dzdze leje, glos Hanski i grom srogi,
I okrutne pobudza na powietrzu trwogi.
Pan na morzu podnosi straszne nawalnosci;
Glos Paiiski wielkley wtadzy i wielkiey raoznosci.

Glos Paiiski cedry lamie, i przewraca,
A wielkiemi görami tak snadnie obraca,
Jako wi§c to tam, to sam jednorozcowemi,
Wesola mlodosc miola pustemi.

Na glos Paiiski z oblokow ognie
Pustynie Arabskie, Lanie dzieci truja;
JLasy ginij, Avielmo/inosc Jego znaczna wsz^dzie,
Do koiica swiata zawzdy wyznawana bgdzie.

Pan

358 Psalmy
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Fan na swym Tronic siedziaf, gdy potop swiat

pso wai;
Pan na swym Tronic na wicki krölowai:
Tenze serce i sil'§ Jndu swemu daje,
I ziemi§ btogosiawi na jey urodzaje.

Jdsalm CL. Laudate Dominion in Sanotit.
Pana, z Jego swifjtobliwosci,

Chwalcie Pana, z Jego wielkiey raoznosci;
Chwalcie z mocy, chwalcie Go
Z dziwney wielkosci Jego.

Chwalcie Pana, ogrotnnemi tr^bami,
Chwalcie Pana, przyjemnemi lutniami,

Chwalcie chwalcie G o
R.olem laiica pi^knego.

Chwalcie Pana, i arbj i regafy,
Chwalcie wesoiemi cyinbalv,

Wszyat-
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Wszystkie rzeczy zyjace,
Bcjdzcie Pana chwal^ce.

PIE S N I
O N/A YSW 1 E T S/ E Y P ANNI E

M A R Y I.
Siellä matalina, peccatorum medioina, Tu

Tttundi Princeps es & Regina, Angelomrnque
Du minä.

Sola Virgo digna dici, contra tela iuimici, in-
surge mana, muna victrici, corde precamur sap-
pi id.

Clypeum pane salutis, tu es tittilus, virtulis, Nos
firma locis, locis iti futis, hosh hus cunctis ohvutis.

O de-



O decus Apostolonim, Martyrum, & Confesso-
rurn! pro nokis ora. mortis in hara, o Mnter Dei
decora!

O sponsa Dei electa, esto nokis via recta, abi
est vita nostra perfecta, ad aeterna gaudia!

•y.rwitay ratina Jntrzenko, i grzechow naszych
Tys I’anitj swiala jesles i Xiyzmj,

AnieLska jesles Krölow^.
Tys sama i’ani;j nazVvana, na przeciw strzalom

s?,alana; ohron rias rtjktj prosim,
btjdz za nasztj sUontj

Zastaw nas tarcztj zbavvienia, nioct) twojego
Imienia: uszykuyze nas w niieyscach bezpie-
cznych, zbiy nieprzyjacioföw wiecznycb,

Zowiesz

go-
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s6a Ficsni
wyniszcz z Oyczyzny szkodliwe zdrady',

sprawuy Senatorskia rady.
Bycerstwem Polskina, Ty sama wJaday

i sfawa: wez nas pod ol>ron§, oddal
Bozki gniew na stron^.

O ulubionas od Boga, Ty nam racz hyc prosta
droga! dotijd, gjdzie zywot jest doskonaiy. wpro-
wadz nas do vvieozney chwaty.

O/Fanienko nad Pannami, Ty si§ racz modlic
za nami! do Syna swego naymileyszego, JEZUSA
Pan a naszego.

£‘ella Coeli extirpavit, quae lectavit JJ omimirri)
Mortis pestein, quarn plantavit primus farens
horninani.

Ipsa siellä nunc dignetur sidcra cornpescere ,

Quorum hella plebem caedunt diro mortis ulcere.
Me-



Medioina Christiana. sanos serva, aegros sana.
Quod non valst vis kuntana , sit in tuo nomine,

Gloriosa Siellä maris, furnrnis digna laudibus,
Nos a peste tuaeris & a mundi fräudihus.
Piissima Siellä maris, decus atque gluria.
Da juvamen sarvis iuis, i/ui Pugnat pro Patria.
Ad te elämät Ecclesia ab koste spoliuta.
Sanguis innocens effusus, civitas devastata.
Audi nos , nam te filius nikil negans honorat

,

Salva nos, Jesu, pro quilms Virgo JVlater te orat.

riwiazdo morza, kloras Pana mlekiem swoim kar-
mita; Ty smierci szczep, klöry wszczepit pier-

w»zy Rodzic, skruszyta.
Sliczna Gwiazdo, racz nam teraz uskromic Nie-

ho srogle, ktore trapi morem lu-
dzie übogie.

O le-

o JVaysw: Fannie Maryi. 565
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O lekarko Chrzesciianska! racz nas chorob po-

zbawic: Co niezdoia ludzka si-ta, racz nam u Syna
«prawic.

Odwroc JEZU! gtod, mor ciijzki, zachoway nas
od vvoyny: uzycz zclrowia i zyznycb lal, racz nam
dac wiek spokoyny.

Wystncbay nas, gdyz Tobie Syn odmowic nic
rvie moze: zbaw nas dia prosby Matki twey, o
JEZU wieczny Boze!

A my Eiebie z Bogiem Oycem, /, Unelleni Swici-
tym spolecznie, chwalic. i
dzieni na wieki wieczne, Amen.

£anctissirna Mater DE/, ave futgens in aula Co eli,
O Maria flos Virginian, velat Bosa & Liliurn!

Funde preces ad Filiurn pro salille Fidelium.
Salva clara Siellä rnaris, qua prodiit lux Solaris,

lilurn



lllum placa, te precamur, ut ejns auxilio aclju-
vernur.

O Maria Mater DEII quaeso te, memento mei,
Te precamur in /wcfesto, sit solamen omni mnesto:
Dum veneri murtis dies, nobis detur Sanota (juies.

Naysw i nayczystsza Malko Boza,
Klöra jestes bardzo siiczua jako Roza!

O MARYA ochioda wszyslkicb
l pomoca do zbawieiiia ludzi grzesznych!

0 Lilija, kwiecle biaiy, doskonaty!
Pociagniy uas stodka \voni;j do wieczney chwaly.

Witay zdavvna pozadana Gwiazdo morska,
Nad Anielskie I’anu Bogu pieniä slodsza;

Upros Panno Syna swego naymilszego,
By nie posiai nas do piekla gor;jcego.

Lecz

o Naysw: Fannie Maryt. :f/5
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Lee/, nam wszystkim odpuscivvszy nasze winy,

Niech nas przyymie elo Krolewstwa za swe synj.

ktoras dni swoje skoriczyta,
1 w Falestynie szczQsliwie zasn^ta:

Day dobrze skonac, bez grze.chu
Fanienko Swi^ta.

Kiedy nam przyydzie ostatnia godzina,
Cpros nam u swojego Syna:
I zal za grzeehy, bez grzeehu poez^ta,

Fanienko Swi^la.Kiedy nam jfjzyk smlerc hlizka sktfgpuje,
I cifjzka niemoc rbzum polurbuje:
Upros nam bez grzeehu

Fanienko Swicpa.
Twoy Kyn, a Bog nasz byd przy zeysciu twoim.
Gdy konac, niech nas Ciaiem swoim

Ten-
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TenEe posili, bez grzecbu pocz^ta,

Fanienko Swi^ta.
Tobie dwanascie Kaplanow sluzyli,
Prosiemy, zeby i ci z Tobs byli
Przy naszey smierci, be/, grzecbu

Fanienko Swi^ta.
Jozaf Fanienstwu twfimu poslubiony,
Ty z jedney; a On takze z drugiey strony
Niech przy nas bez grzecbu

Fanienko Swi^ta.
Ziemi smiertelne cialo legujemy,
W smierci oddajemy
Do r§ku Iwoich, bez grzecbu poczqta,

Fanienko Swi^la.
Ciebie do Nieba z tryumfem Duchowie,
Zaprowadzili Anioiowie:

"Nam
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Nam tez dopomoz, bez grzechu

Pallienko Swiqta.
ktdrey Fanieriskiego CiaJa,

Okrutna si§ smierc dotykac nie smiaia:
Bron nagtey smierci, bez grzechu

Fanienko Swi^ta.
Przez bolesc twojig, w on czas miala,
Gdy Syn twöy skonat, Tys pod Krzyzem stat»,
Upros dobrfj smierc, bez grzechu

Fanienko Swifjta.
Aze przy Tobio dano Bay Lotrowi,
Za przyczynfj i m nie grzesznikowi
Niecb niebo dadzij, bez grzechu ,

Fanienko Swiijta.
Lotrze! ze z lilosci swojey

Jezus z Mary;j byl przy smierci twojey;

Upros
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liproi lekk;j srnierc, iiez grzechu

Panienko Swi^la.
A. ci, ktörzy juz dni swoje skoiiczyli,
l len straszliwy termin odprawili,
Niech maj;j pokoy, liez grzechu

Fanienko Swi^ta.
panno nad Chory Anielskie wzniesiona,

ludziom grzesznym potozona:
Do Ciebie Panno! pokornie woiamy,

Serdecznie fkajtjc, ratunku zadamy.
Ze wszecli stron srogie trwogi,

Czego si§ hojtj, nasze hiedne nogi;
Palrzac na slrzaJy gnieivem zaoslrzone,

Od Syna tvve.go na swiat wypuszczone.
A nieprzyjacicl z mieczrm naslepuje,

Jednych zabija; a drngich kr^puje;
Juz
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Juz w polach naszycb obozami lezy,

Sroglrn swym strzalem nam obaia wieåy.
Chcieyze, o Panne! byc pomoeij teinu,

Klo teraz polach lezy przeciw jemu.
Zastawujac sie, aby twoja chwala

Do koiica swiala v»cale zostawata.
A my na takie trwogi pogl^daj.ac,

Nie wiemy, co rzee, tylko nar/ekiijac
Na sprosne grzecby, a (liebie proslemy:

Chciey nas ralowac, gdy rece wznosieray;
Obröc twe oczy, IVlatko ucisnionych!

Nie racz opuszczac ludzi ntrapionych;
Wesprzyy klörey doznawamy,

Przeciwko sobie, lubo gniewamy.
Panno! jasnosciij storica otoczona,

Nad -vvszystkie Ohory Anielskie wzniesiona:
Przez nieslracenie. Panieristwa twojego,

Racz



Racz sis firzyczynic do Syna swojego :

Aby niepoimiial naszych hrzydkich zlosci,
Ale uzywszy zwy ktey swey litosci^

Ptaczliwe czasy \v radosci ohröcil ;

Miecz oddaliwszy, zloty pokoy vvrocil.
JEZU naydrozszy, JIiZU dohrolUvvy !

Przyszlego vvieku Scdzio spra uicdliwy !

Nleday nam ginac od okrutney reki
Uczyii to 5 I’auie I dia gorzkic.y Iwey tncki.

VV«ponmiy na tvvöy hoi, gdys hyi krzyzoWany,
A dia nas grzesznycli srodze katnwany.

ISiechay Ci§ chvvalim w tyrii domu hezpiecztiie ,

Racz lo sam spravvic na wiek wickoVv vviecznie.

Pan ho
,

sliczna Maryas vvszyslkiego
.swiata wonna lilija, zmiluy siy nade mm}, racz

hye w przygodzie ze nin^j
S Tys

o Naysw: Pännie Muryi. gyi
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Tys Pani Choru Anielskiego, Krölowa gmacbu

Mebieskiego , wybaw miy grzesznego , od gwallu
czarta zlego.

Gdzie sif; ja kolwiek obracac b§ds , laho swöy
J.ywol w mavnosciach Uatuy mi§
day lasky Syna twego.

Za Twa przyczymj, wszystek swiat sloi , obronn
moja , i raocna zbroi tak grzesznycb , poboznych ,

dornovvycli i podröznych.
Niedavvay mi siy w lewo przevvrocic, racz moje

grzecby wniwecz obröcic , i psovvac w myin ciele
jako nieprzy jacieie.

Cbciey siy przyczynic tvvojfj przyczyna, za nie-
szczysliwij tij moja wina; do Syna swojego , na
mnie ro/gnien ancgo ,

Aby On z swojey tvielkiey dobroci, odpuscii

mo-



moje brzyd ;livve ztosci , i Ducha avlewat
do serca mego.

Wi£c kiedy priyydzie czas lub
nlepi'zyjaciel duszy mey chciwy, doclay mi swey
rady, od szwanku i od zdrady.

Czarloavskie sidta chciey sama zgromic , a mig
grzesznego od nieli obronic, dodaway pomoey, tak
we dnie , jak av noey.

A gdy nastfjpi.-j od srnierci trwogi
,

ze przyydzie
stanac na on s;jd srogi, miey mnie w swey obro-
nie, przeciw piekielney stronie.

Miecl) möy wystypek zmazany kiedy mi§
twöy Syn sadzic z twey Panuo przyczy-
ny, niccb bedij starle aviny.

By nieprzyjaciel möy zazdrosciwy, nie miät po-
ciecby duszy mey chciwy, Ty z lavojey opielci,
brori duszy mey na wieki.

S 2 Nie-

Na.ysw: Fannie Jllaryi.
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Niechay Cis chwalfj wespot z , i ze

wszystkiemi dworzany twemi
, nie spuszczay na

wieki , z Iwey mis opicki.
I przed skonczeniem zywota mego

,
oddawam

Tobie siobie samego , przyymiy grzesznego ,

pod moc ramienia swego.
Przez niestracenie Panienslwa twego , nie racz

odrzucic czlcka grzesznego, chciey miQ znac
nego , za niewolnika twego.

jasnosci, Panno czystosci, Tys jest won-
ny kwiat, sliczna lilija , Panno IVIAIIYA, modl
za nami.

JEZU ucieszny, w smulkn pocieszny, Tys jest
wonny kwiat, JEZU naymilszy, Synu MARYT,
racz nas wystuchac.

jVlalko mitosci, petna sJodkosci, Tys jest wonny
kwiat,



kw lät, sliczna Hilja, Rauno MARYA, modl sis
nami.

Krolu Nieliie^ki, Panie Anielski , Tys jest won-
ny kwiat ,

JEZU naymilszy, Synu MARY! , racz
nas wysluchac.

Alatko 80/.ka , ulico Rayska , Tys jest wonny
kwiat

, sliczna lilija , Rauno IVIARYÄ, modl sie za
nami.
» Darow szafarzu

,
i dusz lekarzn, Tys jest wonny

kwiat, JEZU naymilszy, Synu MARYT, racz nas
wysluchac.

Rlagay nam Syna, Alatko jedyna , Tys jest won-
ny kwiat, sliczna lilija, Rauno MARYA, modl si§
za nami.

Grzechow ohrono , srnutnycli korono , Tys jest
wonny kwiat

, JEZU naymilszy, Synu MARYT,
racz nas wysluchac.

Gr/.e-
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Grzechow nievvinna , cndnosci pelna , Tys jest

won ny kwiat, sliczna lilija, JPanno MARYA, modl
vif; za nami.

JEZU cierpliwy, hadz milosciwy, Tv s jest won-
ny kvviat

, JEZU naystods/.y, Synu MARTI, racz
nas wysluchac,

Racz nam dac Panie, w Nieble mleszkanie . Tys
jest wonny kwiat, JEZU naymilszy, Synu MARTI,
racz nas wysluchac.

Q gloriosa Pamina excelsa super sidefa.
(Jui te creavit provide, hidasti saero Übere.

Qiiod Eva tristis ahstulit, ta reddis uima germine.
Intrent, ut astraflebiles: Gaelifenestra facta es,

Tn Hegis äiti janaa.. df parta, lucis fulgida.
litam datum per Pirginein, gerites redeinptae

plaudile.
Ma-



Maria Mater gratiae , M.ater misericordiae ,

Tu non ab koste protege, & /tora mortis suscipe,
Gloria Tihi Domine, qui natns es de Virgine ,

Cum Fatre & Sanoto Spiritu ,
in sernpiterna

saecula
,

ylinen.

Q gospodzie uwielbiona, nad Niebiosa wywyzszo-
na. swego porodzifa , xnlekiemes Go

ewytn karmila.
Co Ewa snmtna strncHa, Tys przez Syria xxapra-

wita : statas si§ oknexn do Wieba ,

nie potrzeba.
Drswiami Krola Miebieskiego , i F6rt(j Haju

: wszyscy Jey ludzie spiewaycie: bo przez
Nis zbawienie macie.

MARYÄ Matko mitosci, Matko wszelkiey lito-
sci; broii nas od skonania zlego, i od czarla prze-
kl^lego.

Chwa-
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Chwata bijidz BOOLI inilemu , z Dziewicy naro-

dzonemu , Oycu .lego wiecssneray
, takze Duchowi

, Amen.

yjjre rnaris Siellä, Del Ma/er alma
,

yltyne setnper Firgo, felix Coeli poria.
Sumeus illud Avo Gabrielis ore

Funda no s in pace, muta ns Evat- noitien :

Soive vinouta reis , profer lumen paeeis :

Muta nostra pelle,
honu paneta pusee,

Monstra te esse Mairein, sumat per Te preces ,
Qui pro nobis naius, tulit esse taus.

Firga singularis, inter on/nes raitis ,

JVos cu/pis solutos , mites fac & castos.
Vituin praesta puruin, inter pura tutuin,

Ui videntes JESUM setnper collaeleinur.

Sit
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Sit taus DUO Patri. summo Christo decus

,

Spiritui Sando, (rikas honor unus ,
Amen.

gw iaZ( io morska, wierna Matko Bozka,
Pauno wiekuista . Bramo Bayska czysta.

Anielskim zjawieniem MAB.YA uczczona ,

Obdarz nas pokojern nad wslawipna.
Zjedtiay win zgtadzcnie , slepym oswiecenie ;

Zlego oddalenie , laski przy czynienie.
B(]dz Matko Lez grozby, odnics nasze prosby

Synowi twojeinn, n*m narodzonemu.
Panno osobliwa ,

Mnlko lilosciwa
,

Obdarz nas cichosciij. i
Day zywot skuleczny, i bezpieczny,

Z Jezusem mieszkanie. i z Nim krölowanie.
Ohwala Bogu Oycu, Synowi wieczneinu ,

Duchowi Bogu jedynemu , Amen.
Wi-
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wilam Cl§ , witam Ivrölowo Niebieska ,

Witam Ciq , witam Pani Arciianielska ,

Ciebie Pani, co z nami
Blagasz Boga, gdy smierc sroga

Nas z cialcm roztacza.
Kåedy juz jasne zorze zapadaj|,
Luh kiedy w bystry Ocean wpadaja,

Ja
Niech przyjemna, niedaremna

Moja prosba bgdzle.
W kaidym przypadku, lub w b§d<jCy,
Lub po morzu zeglujacy ;

Zawsze Ciebie, prosirri w JNiebie,
8y.4 raczyta

, uproaila
Za nas Syua swego.

Czegoz dia Ciebie Syn twöy nie uczyni?
Bys lylko chciala , cboc siij kto przewini,

Wnet
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Wnet odmiana, twarz rinniaua

,

Po zley nocy, o pöi uocy
Powslaje Julrzenka.

Ratuyze, ratuy czlowicka grzesznego ,

Raluy, o Panne ! upadiego :

Bo gniew srogi, Syn twöy drogi
Ka swiat pnszcza, i odpnszcza ,

K.iedy Go Ty prosisz.
Prosim Cio tedy Krolowo Niebieska ,

Grzesznycli ucieczko, Pani A rchanielska ,

Racz byc z nami, gdy nad nami
Syn twöy drogi, sipi swöy srogi

raczyt sadzic.
Przyymiy nas, przyymiy pod swojij
Wszyscy si§ kwapim pod l\voj§ :

Bo» jest dobra, w lasce szczodra

Na



Na mizernych, jednak wiernych ,

Ktörzy proszij, Ciebie.
Bos Ty Panne, nas grzesznych ,

Jestes , o Panne übogich gospodij!
Chciey nas chowac i ratowac
Od pogaiiskich i szalatlskicb

Nawalnosci zawsze.
Poday tontjcym miloscivvfj 1-ok^,
I nieday wpadac w czarlowska j

Juz toniemy, juå giuiemy !

Przybijdz, prosiin, wznosirn
Panne na ratunek !

twojey stonce dziwuje ,

Jasnosci twojey ust^puje.
Tys i jasnieysza ,

Ni/.li gwiazdy, na czas kazdy,
Zaranna Jutrzenko.

Ma

■jSi JPiesni
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Mamy nadzlej§ ,

/.e nas nie opuscisz ,

1 z twey opieki. Panno! nie wypuscisz.
Miey w obronie, nas przy zgonie,
Gdy nad Cielde, inszey w JNiebie

Patronki nie mamy, Amen.

perlo droga, cna Fanienko,
Rozlicznycb kwiatkow Bownianko ,

Slicznas, jak lillja ,

Gdy wsrzöd lala rozwija.
Tronic cnego Salomona

,

Röszczko kvvitnaca Aarona ,

Frzcz Ester fignrowana ,

Wszelkiey zmazy zachowana.
Tys jest. jako kwiat rözany,w czerwony szarlat przybrany,

Slicznas, i nadobna,
W pet
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W pctnl podobna.

Gasnie stoiice w swey ozdobie,
Gdy Panna stanie przy lobie

,

W cieii siq gwiazdy ,
Twey sJicznosci nie

"W stoneczn;} szal§ przybrana ,

Korona z gvviazd haftowana ,

lez ognisle rogi ,

Sktonit pod twe nogi.
Balsainie hoynie plynacy,
Dusz ludzkich rany leczacy;

Ty wszystkim zdrowxa dodajesz ,

Czynic dobrze nieprzestajesz.
Niecli na moXzu buczne waly,

kogo ;
Ciebie serdecznie ,

Przyydzie do porin bezpiecznie.

f

Niech
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iNiecli na placu Rycerz smiaty,
Wpada na hartowne stizaly,

Jak filar nieporuszony,
lwa moca slwiei dzony.

A gdy przyydzie do
Polkania zobopolnego ,

Gdzie nic jeden gtow§ sietoni,
Od nieprzyjacielskiey broni.

A choc otoczony,
Od nieprzyjacielskiey strony ;

Gdy Iwey opiece podany,
Zdrowo bfjdzie zaclxowany,

Nlecli z gniewu rozzarzonego ;

INiecli i 7. wyroku Bozkiego,
Nad swiatem smierc zarazlhva ,

Swojey srogosci zazywa;

I

Sko-



Skoro do twojego Syna .

twoja przyczyna .

Wnet jey zagle podniestone,
twa, spuszczone.

Ja lez do Ciebie ,

INie odrZucay od siebie ;
A \v kazdym moim frasuiiku,
Doday tni, I’anno! ralunku.

Jezus Chrystiis Syn twoy \v Niebie,
Wszystko uczyni dia Ciebie ;

Wszystkiego dokazac tnozesz,
Naygrzeszniöyszego wspomozeszi

A gdy -vyspomagasz kazdcgo,
Wsporhoz tez i Itinie grzesznego •

Upros grzechow odptxszczenie,
Po smierci duszne zbawienie5 Amen

*

Näy-

sS6 JPteini
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Malko Boga,

IN a nle padla zadna grzechu trwoga j
Broii nas od grzechu, hez grzechu

Fanienko Swi^ta.
Tys Staria gtoW£ W§za przekl^tego,
W ktörey zawarty jad grzeclm pierwszego ;

Broii nas od grzechu, hez grzechu ,
, Fanienko Swi^ta.

Tys krzak vv plomieniu od ognia nietkniony:
Bo Cis Bog hronil w Tohie litajony 5
Broii nas od grzechu, bez grzechu pocz^ta,

Fanienko Swi^ta.
Lilijas mi§dzy cierniem nieskazona ,

Z ziemi bez klatwy zrodzotia ;

Broh nas od grzechu, bez grzechu
Fanienko Swi^ta.

T Gdy
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Gdy Jerych 6wiata na zgubf wydano,
Ciebie jedyney tykac zakazano ;

Broii nas od grzechu, bez grzechu pocz^ta,
Panienko Swiyta.

Gdy ötchlaii grzechn nayprzdd otworzona ,

.-Laskij od Boga hyias uprzedzona ;

Broii nas od grzechu, bez grzechu
Panienko Swicjta.

Wszystkich powszechne prawo ogaruqto,
Ciebie o Ester cudouinj nidkuolo !
Broii nas od grzechu, bez grzechu

Panienko Suilta.
Stracona ludzka niewinnosc plakata ,

A Tys przed Bogiem wesolo igrala 5Broii nas od grzechu, bez grzechu
Panienko Swi^la.

Caie zostajesz hcz winy, bez zmazy,
Gale
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Gale hez grzechu i wszelkiey skazy;
Broii nas od grzechu, hez grzechu

Panienko Swi^ta.
Tohie nasz zywot, Tobie smierc zlecamy,
Do Ciehle grzeszni o pomoc wzdychamy;
Broii nas od grzechu, hez grzechu pocz^ta,

Panienko Swi«ta.
Za kogo twoja przyczyna zastgpi ,

Tego Bog Syn twöy wigcznie nie odstijpi j
Broiize nas, prosim, hez grzecliu pocz^la,

Panienko Amcn.
De Reaiissimae Virginis MARIA nata.

Q (juam decora , plus (jaam aurora ,

, Regina Coeli exoreris !

Tu soi, Tu luna, Tu nobis una ,

jSasijuam & narujaam emoreris.
Ta Cao-
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Caedi pro/undas, per maris undmf,

Uum cyrnba gern.it naufraga.
Tu soi, Tu liina

,
Ta nohis uria ,

Ad portain flectis carhasa ,

Te sequar Ducem, servabo lucem
,

Per caecae noctis caliginem.

Tu soi, Tu lana, Tu lampas una
Ad Coeli ducis originern.

JErgo natalis , Reginae talis
,

Uhiquc fulgeat gentium.
Quae caeto data, in ierris nata

MARIA Mater viventium.

Ave Mater JJLSU Christi
,

quae de Coelo con
cepisti ,

Carnis haud commertio.

A con-
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A contactu viri pura . concepisti parifura

Gaudium cum gaudio.
Peperisti medioinani, non humanam, sed JDivinam

Pereunti sacculo.
Totus mundus in languore , Lotus erät in dolore ,

Totus in pcriculo.
Ave Virgo gloriosa, plus obryzo speciosa ,

Fragrans Super Ulia.
Ti/n cedit laus germaaniin , /loruin deCor & her-

harum,
Libanique gloria.

O MARIA maris siellä , pro conservis interpella!
Jugi prece Filium,

Quia jugis est assultus, jugis noster est singultus,

Juge & suspirium.
Gloria sit Patri F)EO. laus, honor ejus FHio,

Hirnui ac Puracleto,
Sai-
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Qalve Regina , Motor rnisericordiae ,

Eitä, dulcedo
,

& spes nostra salve
,

Ad To clarnarnus exulesfUH J£vae :

Ad Te suspiramus gementes & jlentes ,

In hoe lachrymarum valle ,

Ti ja ergo Advocala nostra ,

Ulos tuos misericordes oculos ad nos converte:

■ Et JESUM henedriclum fructum Ventris tui ,

Nubis post hoc exilium oslende :

O clemens ! o pia ! o duleis Virgo MARIA!
li/. Ora pro nobis

,
Sanota Ed Genilrix

,

ly’. Ut digni efficiamur promissionibns Christi,

w itay Krölowo NieLa, i Malko lito.sei 5
Witay nadziejo nasza w smulku i zaloaci

Ktobie wygnnricy Ewy wolamy synowie ;

Kto-



Klobie ■vvzdychamy, placzijc w tarasacli
wie.

nasza! racz twe litosciwe
Oczy‘spuscic na nasze serca zafosciwe !

I Owoc bfogoslawion z zyivola twojego,
Racz pokazac po zeysciu z padoin nydznego ,

0 laskavva ! o pobozna ! o Swiy la MARYÄ !

Niecliay wszyscy zbawieni bydq, grzeszni i ja ,

O JEZtf! niech po smierci Ciebie ogladamy,
O MARYÄ! upros nam. czcgo poz;plamy, Ämen.
Fiesri Sivi^i(yo Grzegorza JVazyanzens/ciego.

witay Railienko wszelka napelniona,
Boga-Rodzico Rauno Bogu ulubiona.

Slicznoscuj Tvv;j jasniejesz Rauno nad Rannami ,

Wywyzszona nad Kiebo , wladasz Aniolami.
Wielmozua I’ani swiata, kosztowny kleynocie,

Utia'
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Utrapionycb pociecho jedyna w kldpocle.

Niecli 741 a przyjazn i fask§ , kto si§ do obrony
Twey uda, Paano Swi§ta ! niecli zbawio-

ny-
Niebieska perlo

,
morze , MARYA mitosci.

Wonna rozo z lilijjj Panieiiskiey czystosci.
O roskoszny ogrodzie Boga wszechmocnego !

Peten kwiecia i pelen owocu Rayskiego ,

Tys przedni cel zamyslow przedwieczney
sci ,

I dzielo Bozkiey wszechmocnosci.
Tys, Panno! w zywocie Twyin Boga przyodziala.

Ze Krwi Panieiiskiey szala ändertelnego ciata.
ICochaale Troycy Svviyley, skarbnico rmjdrosci,

Wesele ludzi smutnycli, Anielska radosci.
Ty, klörq, Anna bez ztnazy ,

Spraw, by rnig Bozka do laski przyjela, A.
O ivio-



Q Ivrölowo Nieba! komuz Cie nie trzeba ?

Sam Bdg Ci§ potrzebowat ,

Kiedy miat na swiecie, zjawic si<j jak dziecie,
Z Ciebie w Ciat o Krew formowat.

I w roskosznym Niebie, tesknil Bög bez Ciebie ,

Porzuciwszy görne kraje.
Byle byt przy Tobie, potozyt av ztobie ,

Na zierni cztekiem staje.
Nie sa tez weseli, bez Ciebie, Anleli ,

Bög z Tob^, Tys ich Krolowq,
Ciebie pozdrawiaj^ , Matk§ Bozq, ,

Tys stworzeniu wszemn gtowfj.
Nie mam za czlowieka ,

kto siq nie ucieka ,

Malko Boza ! do Ciebie
A choc kto zje czyni, za kira siq przyczyni

Twa powaga, w Niebie , Atncn.

PIESN
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O &WIET Y M JÖZEFIE,

w Kosciele Blonskijn Soc: JESU. JSota, jaJc
Szcztjsliwy, kogo Opatrznosc Bozka:

JÖZEFIE! z Kxolow Osobo ,

Ze krwi Dawida pierwsza ozdobo ,

Tys Patryarchow Prynihs i Xby.e ,

Z Tobrj sic godtiosc Niebieska wi^le.
Cicble Bo g Öyciec, Oycem muiernanym ,

Ohrat nad Synem, z Maryt dauym ;

Duch Sivisty zjawit zielona,
W nayczystszych rekit cudem

Dziw Nlebu, ziemi, Tobie vvesele
,

Ze w reku zawsze Bög \v ludzkiiu ciele,
Jezus ochoczy na twe rozkazy,
Czutka Marya bcz swey urazy.

Auiel

ay6 JPicsri
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Anielskie Chory Ci usluguja ,

Gdy Tajemnice Bozkie zwiastuja ;

zas \v Niebie, gdy
Jözefa Imie, glowy sklaniaj^.

! komu Jozef Patronem ,

Za uprzeymego serca poktoncm.
W kiolniach, klopolach. Jego opieka ,

AV zyciu, przy smierci lironi czlowieka.
0 Oycze enot i lat pelny !
Ja zastarzaly, \v grzechacli sxniertelny

Zbrodzieri, do Ciebie lyce podnosz^,
Badz mi Patronem, z serca Ci§ prosz§ ;

Bozki Piastunie ! bijdz mi Piaslunem ,

Ci ala i dnszy Opiekunem.
Po Bogn szukam twojey opieki ,

Bym BOGA wielbil vv Niebie na wieki.
JF.ZTJ



2<)S JPiesni
JEZU moy, JEZU! dia Oyca twögo ,

Batuy imj. dusz§ , zbaw mnie grzesznego ;

Nadzieja Nielu» w Was bezprzestanna :

Marya, Jözef, Joachim, Anua, Airien.

PIE S N I
O NIEKTÖRYCH SWIETYCH:

Piesn o Swiqtych Aniolnoh Slruiach.
w itaycie z Nieba zeslani Poslowie ,

Ku nam przychylni Anioiowie :

Wy pojedynlsiem strzezecie kazdego ,

Ternz L zawsze broiicie nas od zlego.
Archanioiowie , i Arcy-posloviie J

Do nas przybadzcie , o sludzy' JJuebowie !

Boday uas przcz Was doszla ta nowina:
Ui
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Idzcie weseli «lo Bozcgo Syna !

Nad Anjotaini i Arcbanioiami ,

0 Przelozeni Xiijzeta nad nami !

Czyricie rzad, pokoy po wszystkiey Koronie,
Äz posadzicic nas na Bozkim Tronic.

Tr/em pierwszym Chorom Wy rozkaznjecie ,

A moc- szatansk% naysilniey psujecie ;

Wam ktaniaja wysokie mocarstwa,
Nicscie sieroly do gorncgo Carstwa.

Siiy Niebieskie. Wy na swiecie görnym
Dziwy czynicie, takze i na dolnym ,

Do Nieba z ziemi serca przenaszacie;
A nam Jaskawe Nicbo nachylacie.

ParisUva Anielskie, PaiisUva nayjasnieysze ,

Wy stopnie Duchow oswiecacie mnieysze.
Bozkij, , prosiemy, twarzij oswiecaycie,

1 nas w jasnosciach zacbowaycie.
Na



Zoo Fiesni
Wa VYas Uuchowie spolecznicy ciszy,

W Was odpoczyAva Suvorzyciel naywyiszy.
Tron w nas gotuycie Panu jedynemu ,

Pokoy jednaycie ludzkieinu plcmieaiu.
CherubinoAvie Duchowie madrosci,

Nad inne Cliory Wy pelni jasnosci.
Daycie nam widziec Avszystkich ,

BOGA w Tröycy jedynego.
Seraflnowie miiosciq paJacie ,

A av Bozkiey bez dna sfodkoscl plyAvacie ;

Boza bez koiica palele nas ,
A gorzkosc krzyzow rozlvvorzcic slodkosci^, A.

Picsn o Franciszku Serafickim.
w,Imie Oyca wszechmocnego , Syna i Ducha

Svvietego, Boaa av Tröycy iedyneijro , Zakon
Frauciszka Swietcgo.

Cho-



Cborazym byT mianowany , Franciszek SJuga
wybrany, Ten samochcac wzgardzit siebie , a za
to kröhije vv Niebie. v

Mozem ijiianowac Bycerzem , Franciszka z Jcgo
orhein , orqza tego , cierplivvosc , pokora
Jego.

Z AsSyzu miasla bvt rodem , enot vvJelkich,
czJowiek povvodem ,

Ten miai Oyca takovvego:
bronit mu vvszego dobrego.

Kupieclwem si§ Oyciec bavvil, Franciszka tez
vv to byl wprawit ; co vv kupieelvvie dosta»
vvat, On to übogim rozdawal.

Oyciec si§ o to rnzgniewat, przed Biskwpa Jego
przyzwai ; tam miai Oycu swemu , ze
nie miat byc Synem jemu.

On wnet przysiqgg uczynit , mdwi.yc i gdyzem

*4
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tak zawinif, otoc i sukienko daj§, w wfosiennicy
isarn zostaj^.

Jeszcze Swiyty tak powiedziat: JPanie Oycze !

abys wledzial, mani ja Oyca Boga w Miebie, gdyz
mi« oddalasz od sieliie.

Za lak sbawami, scisnijt Biskup ra-
tnionami : ho sis lak bardzo dziwowal, gdy Ig

przyymowak
Pogardzrt Oycowskle ■wJosci, takze wszystkie

lekce waza,c srebro, zlolo, niedbal Oa
hynaymniey o to.

swöy Zakon , wszyStko pono-
szgc cierpliwie ; na raodlitwie trawil lata, opusci-
■wszy proznosc swiata.

Pisat swoy Zakon statec/nie, i szedt do Rzymu
bezpiecznie, prosit Papieza , by polwiei-
deii Zakon Jego.

Nie-



Niechciat wledziec Papiez o tym, przez sen mu
Bög zjawit pölyin, wståAvszy, kazal przywiesc kso-
kie, Franciszka vv wlasney osokie.

BlogOstawit jemu sJawnie, Zakon potwierdzajqc
jawnic, ktöry jest z niego niechze go
slrzeze Pan Swi^ty,

Zatym szczc-sliwie wrocM 1, a Praci§ sw;j pil-
nie uczyf, do Pogan ich rozsylajijc, Ckrystusa
opow iadajijc.

1 sain siij do Pogan puscil. Ewahgelii ich tam
uczyl, dia Poga swojego,
zostac .lego.

Chcial wnisc do ognla wiclkiego, Poganin wi-
slalego, .lemu odpuscil, do ognia

mu nie doptiscil.
1 tak pogaiistwo oposcit, a do swoich si§ zapu-

U seit.\
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sei?, w puszczy na modlitwie zimna, nie-
pogody cierpiijc.

I Go stuchaty, i gdy spie-
waly, kiedy na modlitwie hywai, urnilkly gdy za-
kazywat,

Tatn na gorsjcey modlitwie, odnlost
stwo obfite. od Kerola Bana nad Bany, ktdry mu
daT Bany.

Sprawiia to iaska Boza, w Boku rana, jako rö-
?,a, otwarte nogi i rt;ce, Jego
M?ce.

Przebywat tn na lym swiecie, z terni ranami
dwie lecle, bolesc w sobie
za to dzi^kuj^c.

Dosyc pisat o stalosci, ale o czuynosci,
post i trzezwosc, to zabawa, popiol z chiebem, to
potrawa.

Imie



Imie JEZtJS tak Znacznie czcily nicwymownie
sobie chwalit, gdzie znalazi kaft£ zdrapanas strzegi',
by naymniay nie Zdeptano.

Gdzieby lia karcifc pisano* Imie td diögie dawa-
no, woJatj zeby to Spalano. a tn/.Ji potym deptano.

Nad hydlfjtkiem siq zmiio-wat, gdy kto baranka
jnordowal, i tego sfnietxi zaiovvatj z ktorey Czysto
wykupowatj

Slepy, chrötny, tfijsdowatyj nzdtotvioh jest bez
zaplaty, za
avit kazdego.

Ktörzy ten zywot czytäeie. älboKazania stticba-
cie, wyczefpnicie to nam cato, cöby sitj. lu watti
nie zdato.

1 tak äywota dökoiiczylj Bogit OyCil polecit,
z swiatem si§ juz rozstawajtjc, nayffiilsztj J3raci§
zegnajtic.

XI2 O
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O VVlelelmy Zakonnlku! w Panie swoim

czeiiniku, racz si§ dzis modlic za uami, wszystkie-
mi Ghrzescijanami.

Bo wesela dzis zazywasz, w Niebie z Bogiera
jnz prz'cbywasz, bysruy tak byli, na twe
■wesele patrzyli.

Amen. JEZU Chryste Krolu! bysmy si§ z lego
padotu, bez grzechu w Niebo dostali, z ■vvie-
cznie krölowali, Amen.

Vies, h o Swiqtjm Antoniin z Padwy.
r j~,ryumfuy Niebo z Goscia tak zacncgo,

Ze w poczcie liczysz Anlonlego.
Po wszystkim swiecie niecli stynie nowina,
Iz dana grzesznym pooiecha jedyna.

Piastunie Jezusa niilego;
Sliczny kwiateczku Ogrodu rayskiego;

Po



Po 'wszystkie wieki pochwalony,
Antoni lt.-jdz blogoslaAviony!

Ozdobfj swopj liiszpariskie Naiody,
Patronein grzeszni ludzie bez nadgrody,

Zawsze doznapj w naymnieyßzey potrzebie,
Za byc znajij w Niebie.

Zaden nie bywa vv prosbie swey wzgardzonym,
Ka o tylko /kladnle nadziejij w Antonini;

Niernocny, slepy, niemy, tr^dowaty,
Z weselem bior;j zdrowie bez zaplaly.

TJtrapionamu pocieszyciel staly,
1 lonijceinu port jest pouialy.

I’oganin smiaio jak do Sprawcy swego
Idzie, zjjdajijc laski Anloniago.

Choroby precz nam usltjpnj^,
JSiasnaki koniec jednosci znayduj*}.

X’adew niecli zezna z Oby walclauii,
Slaw-

o Niektorych Swiqtych. 30/
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Stawna bez korica takieml cudami.

W okowacli ktöqzy desperujjj,
Starzy i mlodzi

Xlzeczy stracone, Ty sam wyqaydujesz,
Oaob;j zadriij qaymuiey niebrakujesz,

Uniarli wstaja qa gtos Antoniego,
XXogacz Xakomy z ognia piekielnego

Jlespons przynosi, o jak wielkie cudo!
IVayze jnz käy swiatowa obludo,

Wioakie kqainy, i przylegte Xi^stwa,
Majrj przez Ciebie pokoy 1 zwyci^ztwa;

I nasze o lo supjiknje,
Patronem swoi?n gdy Cifj byc znayduje,

Gdyzes lakow;j Xask<J obdaqzony,
Slaway i za nas w prosXuo a Antoni!

Zjednay przy smierci Jezusa miXego,
Dawcs czyslosci kleynoln drogiego, Arnon,

I‘iesri
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Piesn o Swiqtjm Ignacym Lojoti.

Jgnacy pto mieli ognia zbau iennego,
Imienia VVödzu ognistego,
Z Jhastem ku ciiwele Bozey dany,
W nowe posilki dia wiernycli zesiany.

Tys jest zeLrania WodZ Jezusowego;,
\vodz ptilkow Jvosciola

Kldre
Gdzie przeciw wierze tylko wydaj^.

Piotr Ci§ Apostol cudownie uzdrowil,
Tys Apo.ftolsk.i zarliwosc ponowit.

W dusz pozyskaniu, z twojemi synatni,
Z ktorycJi to Xawer jnz z Apostolami.

Jezus Imieniem swym przypiecz^towal.
To zgromadzenie, ktöres ty formowalj

Panu imienia stugo ustfjpiles,
Czyra w pözne wieki Zakon iwdy ittiocniles.

Gze-



5 to Viestii
(izekajtjc krzySow Zakonu twojego:
Ale na zaszczyt Jezua Ivrzyza swego

Tobie i twoim pomoc obiecuje,
W Rzymie, gdzie wszystkle. krzyXe pomiarkuje,

Siolicy Rzyraskiey Zakon zaslubiles
Zaprzy czym Oyc-ze! sprawiles:

Ze na drugi swiat za morza zegioj^
Twoi synowie, gdzie pogaiistwo czuj^.

Marya swoim plaszczem syny twoje
Po raacierz.yrisku okrywa, za swoje

Syny tych co si§ obiecali
/yc i urnierac przy Jezusie trvvali.

Czegoz Ignacy! zyczysz swoim,
Cboc pod fmieniem tu zyjnie twoim?

.lak tobie szlubnyra Rzym za swych. przyymuje,
Jezns z Niebo im gotuje.

Apostoiskiemi zraorzony präcami,
Le-
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Le?.ysz na tnarach Ignacy, gwiazdami

Z Nieba okryty: toc Niebo rokuje,
Ze i twe syny za gwiazdy racbnje.

Ignacy plomieii ognia zbawiennego,
Imienia Wodzu! ognistego,

Wzniec w sercacli mitosc
A raz na zawsze zachoway wznieconij.

Imienia Wodzu! ognistego,
Day czuc plymienie ognia zbawiennego,

Ktörym twe serce zawsze ptomienialo,
I na obliczu plomieii wydawato.
I‘iesn o Swietym Franciszku Xawerze. Nota,

jak: Nowa Julrzeiiko.
Gosciu! dingo po^dany,

Z Indyyskicb krajow Europif, posfany,
Xawerze Wielki! wielkiemi cnotami,

. Dow
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llowno wlelkiemi slynrjcy ctxdami.

Dziwny Pog, dziwnie w Tobie try umfemat,
Gdys Mu pogariskie kraje pozyskowai;

Gdy slo mil piesz.-j sp^dzites,
Dwa mliony Pognn sam ochrzciies.

Giod, straciiy, nic ci nie tvadzily,
Tak£e Ha smierc Pogan sity.

Wszystko w Chrystusie Twoim
Czterdziescie tysigey bozkow zburzyles.

pieklo zaryezee muslalo,
I jawrie giosy z pod zierni wydaio;

Ty. nas Xawerze trapisz! ty -wojujesz,
Panstwa odbieraszj ogieii nam gotujesz.

Nicbo svvym zyskienj dusznym sit; cieszyto,
Xawera cuda na podzivv stawito!

Osmset w Malcie sarney uzdrowiönych,
I dwadziescie uraaxdych. wskrzeszonycb.

Uci-
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|

Uclszat waly, morzom rozkazo wat,
DMze na powietrzu cudowuie sprawowat;

Groinit modlitwg woyska uzbrojone,
Na Chrzesciiajiskg zgubg zgrpmadzone,

Alecby cuda Uczyc tysj^cabii,
Tak Jdozkjemi taskami;

Iz naostatek za cud wielki miano,
Kiedy Xawera cudowuie poznano.

Tych dzis Europie Rög znacznie udzielaj
Temi Qesarstwo z Wlochy pAyesela.

Witayze dlugo poågdany,
Na pomoc krajom Europskitn postariy,

Eoyrzyy na Polskyy utrapionij,
Ogarniy taskawij obron;j.

Niecli Ci§ Patroneni byc naszym uznamy,
W ktorego darach Boga wyznawamy.r zdxawiasz chore, cieszysz Irasobliwe,

Od
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t

Odwracasz razy gniewu Boga msciwe,
E Syy nad nami twey przewazney mocy,
A. day doczekac ztplaney. potnocy.

W pdt niorza st oi m. morza zbnrzonego,
Skatarnl navvie Oyczystey strasznega,

Paraifjtay, jako skata
Nawie, ktöra twe Giato prowadzita.

Chciey, a dokazesz: ze powrociszj
Uoiszysz morze, moc skröcisz;

A my przez Ciebie wybawieni z ztego,
wielbic Boga twego.

Piesn o Swietjm Stanislavsie Kustce.
j\|-owa ,fotrzeriko kraju Sarmackiego,

Drogi kleynocie Jkrolestwa Bolskiego,
B;jdz Staoislavvie! niilu pozdrovviony,
ikwiaieczku rayski blogQslawiony.

Ko



Kochanie Boga w Tröycy jedynego,
CJcieczko Matki Boga Niebieskiego.

Spraw, o co proszy, aby serce rnoje
Boga zawsze, jako twoje.

Miioscia paiasz Boga VVszecbmocncgo,
Uzycz iskierki ognia> zbawiennego.

Nie trzeba wodfj zalewac mikosci,
Twoy ogieri nasze niech pali

Jasnosc twey cbwnty ludzmi skynie,
Slodkosc twoich enot na wszystek swiat pkynie:

Spusc krople z Bozkiey kaski pragn^cenm;
Bay z r;jk twych Bana W rt;ce siudze twemu.

Wesoke Niebo, wszyslko raduje,
Gdy Koslka Boga na reku piastnje;

Bierzesz z Aniclskicb rak Goscia mikego,
Kosiko! odrobin udziel z stolu twego.

Bla twego, Banno, kwiateczka wonnego;
Dia

6 NieJitdrych Swfetych. Zis
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Dia twego, Jean! Kostki kochanegö:

Niech Jaska wasza zewszad mi§ otoczy,
A iil o) z iioglem swym zjednoczy.

Kosiko! kos/iovvna perlo Jezusowa,
Ka firmaniencie jasnym gwiazdo nowa:

Day mi Jezu twe slodkie kockanie,
tltulrzevVliwy placz, nasyc Wzdychanie, Amen

Ityinn o tytnie Sivistym.
Koronie Polskiey perlo jasniepjca,

Swiatlosci wsZystkim Narodom
Bfjdz, Slanislawie Kostkp, pozdrowiony,

Cndy wslawiony!
Przybytku Boga Mr Tröycy jedynego,
Kochankti Matki Krola przedwiecznego,
Za ktdrey radij chcijc wiesc mtode lata,

Uciekies z swiata.
Ona
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Ona Ci§ Jask;j swoj.7 zastawiala,
Ze Ci§ pogonia w drodze' niepoznata:
Kiedy 3 biegt w Zakon Jezusa zebrania,

Z Jey rozkazatiia.
Ona Ci(> z cboroby zleczyla,
Gdy na twe lözko Synaczka zfozyfa;
Przybylac na smierc z wielij Dziewic chorow,

Z Niebieskicb Dworöw.
Lilijo sliczna Panieriskiey czystosci,
Przyk?adzie zywy enot i niewinnosci;
Aniolyi widziaä', w grobie dfngo trwato

CaJe twe Cialo.
Czarta w postaci psiey Krzyzem ptoszaJes;
Sakrament Pariski z Aniolskich braies,
Przy obecnosci za wzi^tey,

Barbary Swi^tey.

Go
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Gorzaly piersi Bozkiemi ogniarni,
ISfieugaszone zimnemi wodarni;
RozswiecHa si§ twarz btogoslawiona,'

VV Böstwo wlepiona,
Za twa, modlitwa obyczaje,
J, Bog grzesznikom daje;
Za tw;j niemocni wzrnagajjj,

Umarli wslaj.p
Przed tvvym Obrazera
Z cial ludzkicb czarci, pokusy szwankowac;
"Wszelka na ziemi chwala i na Niebie,

Uwielbia Ciebie.
Kleynocle drogi, Rostko z naszych kosci,

plomieni uzycz z tvt yuh
Tak niecb ruiluje Boga dusza moja,

Jako i twoja, Amen.

Piesn



JPtestt o Swigtjrm Janie Iranriszku Jlegmc. TVo-
/a, jak: JNayslodszy Jezn dia Imienia twego.

Janie Eegisle ! Francuzkiego Kieliä,
Ozdobo wieczna , twey laski nam Irzeba,

Auicle ziemski ! udziel nain czystosci,
Mysli, i serc niewinnosci.

Ci<> Aniolowie bronnj av leciech mafych,
A Ty nas w grzechach zaslarzatycb.

Wszakes Ty wyr.wat % szataiiskiey paszcztiki
Tysiace zbrodniow, doday i nam reki.

Za cudze v\iny krwawiles Uve Cialo,
Ach nam grzesznikom jeszrze o a ty m mafo,

Ze trapietny ! Jezusa raniemy !

Gdy be/. rachunku codzieiinie grzeszerny!
Niech choc kroplij zmyje nasze aviny

Jezu zraniony, twey zebrzem przyczyny
W Ja
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Janie Fraiiciszku ! dziwny Apostole ,

Missyonarzu w Lojolaiiskiey szkole ;

Naucz nas smialkow w Bozkiey trwac bojazntj,
A niedbac ludzkiey szkodliwey przyjazni.

Ty Cudotwörco! grobowy m popiolem
UmarlycK wskrzeszäsz . chorych leczysz spolem.

IJzdrowze i nas, bijdz pocieszycielem
Smulnycli, übogich, sierot przyjaclelenu

My za to Boga wychwalad bgdziemy,
Ze w laski Iwojey doznajemy, Amen.

Piein do Svoigtjch Patronow Krolestwa
Polnkiego.

Niebios, wysocy Panowie,
Slabego swiata, mozni Patronowic:

Raluyoie raluycie, prosiemy:
Bo bez przeslanku ostaluie giniemy.

Patrz-
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Patrzcie ]’u2 na «as od Tronu Pajiskiego,
Nachylcie ucha dlugo hronionego ;

Utulcie serce, Boga rozgniewane ;

rscc, guiewem hartowane.
Biskupie wielki ! Miasta Krakowskiego,
Patronie przedni Krolestwa Polskiego :

Patrz, jako lezy Polska z Piotrowinem ,

Wskrzes, a pokaz si§ twey Oyczyzny synem.
Woyciechu wojen cieszyciclu ,

Boga - Rodzicy wyhrany czcicielu.
Aaslaw siq , prosjrn, za przest^pnikapii,
Miecii Cio okroiico dawny, nowo'znamy.

Kwiecie chwaly Floiyjanie !

Niech przez Ci§ Polska z grzecliow povvstanie:
Racz podnlesc , ktörais ofiarowat ,

GJy si§ Polakom Palronem darowal.

W a Ja-



Jacyncie drogi! skarbie bez szacunku ,

Pospolilego okupie frasunku:
Nad wszystkie wody /.le sis rozigralo ,

Tkniy plaszczem, zeby igrzysko ustalo.
Czysty Paniczu

,
dziwny Krölewicu,

Po Paiistwie Polskina Niebieski Dziedzicu :

JLjlijo biata . kvucyfixie zywy,
Badz Kazirnierzu Oyczyznie chetliwy.

Znay woyska , ktoryra z Nieba hetmaniles,
Znay Kraje, ktorycb cudownie bronites; y

Nie wyrzekay sie strapioney dziedziny,
Oddal guiew prosbq,, znies zastuga winy,

Zbytecznie ludzkira positkom ufano ,

Gdy prawa Twoje polamano 5
Przetoz posilki si§ ,
Zgoda niezgode"j, pomocy ranami.

Przybyway i Ty Kosiko! z uaszycli kosci,
Patrz,

Ji',3 JPiesnl
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JPatrz , jaklch. mamy w twoirn. domu gosci !

Postaw si§ kosciij, nieprzyjlcielowi ;

A badz podpora twey krwidziedzicowi.
Wszystkich pospotu pokornie wzyvvamy,
Klörych Krölestwa Opiekunami znamy:

Ey kiedyz, tedyz, uWagaycie Boga ,

Ze pokoy wioci, a ustapi trwoga!
Sad wszystkie jeduak , oraz przed wszyslkiemi
Btagamy Ciebie, nad Swi^temi,

Marya Matko Boga i S<;dziego !
Przejednay Syna nam zagniewanego 5

Boinniy, zes nasz;j Pani;j mienita ,

Czemuzes stug twycb terä/, opuscila ?

O jak nazbyt bezpiecznie, grzeszemy !

A tytn
Efaymy jertnak . IVlatka to litosci !
Przyymie pokornych do swey taskawosci.

AcH
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Ach przyymly., przyymiy, pokerille Wotamy :

Depcz po nas , tylko niech Eoga htagamy ! A»

Plöin o Swiqtym Tadeuszu. JSota, jak:
Nowa Julrzehko.

chce na swiecie zyc hez ludzkiey zdrady,
Niechay Swislego Tadeusza rady
W kazuey potrzebie nJiywa statecznie ,

On go w zamyslach ufunduje wiecznie.
On desperatom daje iask swobodt; ,

I z nieprzyjaini wnet uczyni :
Niechay na kogo i piekio powstanie ,

Tylko Tadeusz niech na pomoc stauie
Z
I piekio saine 9 niechay kaMy wierzy,

Kto od zelaza na ciele szwankuje ,

Od Tadeusza wnet iolg§ uczuje 5
Ni«-
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Niechay zly czlowiek na twe zycie god?i ,

Nic si§ nieltjkay, Tadeusz pogodzi.
Kiedy sie czyim On Patronem slanie

,

Ten si§ w zle r§ce nigdy nie dostanie.
Niecli swiat kunsztownym sposohern ci§ truje;
Niech w tarasach smiertelnych lokuje ;

Niech Machiawel swe zaostrzy groty;
Pewnie nie uydzie od Jego sromoty.

Klo si§ w poda z wlasney ,
Tego Tadeusz zavvszc raa w pani ie,ci ;

Ön i sierotom sposob w zyciu daje ,

Klo si§ do INiego garnie-, len doznaje.
Niecb komu slawy zly imloczy ;

Niech nieprzyjaciel z Of«jzem oloczy ;

Polamie szyki i obludne mnvvy,
Nieprzyjaciolom takim zetrze glowy.

Niech
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Niech Oyciec, Malka w zlym razie ,

A. klo przy Jego ciidownym Ohrazie
Stanie, wnel Oycem Tadeusz mu ,
l od upadku zawsze lu-onle bijdzie.

BieiS tu czym Chrzescijariska dusza ,

W ka/.dey potrzebie blagay Tadeusza ,

Niechay i -sama smierc ci§ nagta' goni ,

Sivisty Tadeusz i od niey obroni.
Gdy ja do tych czas iask cudovv doznaj§,
Za lo Mu dzitjki na wiek ■wiekow ;

JMiech Bogu ch wala i su 1 ie; te mu brd/.ie ,

Ze Ou uad nami ma wsz^dzie.
JPiesn o Swietym Janie Nepomucenie. Nu

JSotjah: Slraszliwego Majestalu.
z krajow Czeskich Janie!

gorliwy Kapianie ,

Tyi



Tys oLrorica Indzkiey slawy,
Tys sicrooiey Patron sprawy;
Ciebie smutiii , ukizywdzeni ,

Osaukani, ostavvieni
Doznawajij.

Ciidotwömy Cny Nepomucenle ,

Clicioyze przyjac nasze pienie ,

Twojey Polak utrapiony,
Cudowuey szuka obrony;
Eatuy nas lvvoje sasiady ;

Bo nleprzyjacielskie zdrady
Okr^zyiy.

Stävva Polska poszta vv posmiewisko ,

Utracila Ilycerzuw nazwisko ;

Ey! vvydzvvigniy z tey nieslawy
Polski honor! ucisz wrzavvy;

Ecisz

327o JSfiektorych Siviftfch.
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Ucisz domowa mezgod§ ;

Zmacuiy swobpdf ,

Doday serca.
W swey zaciete rfosci przyszty czasy,
Wszystko tlumiqi olimowcow hafasy ;

W gorzkich I’zach niewinuosc plywa,
Ze g(jka niecnolliwa
Przez zlosc i siowko udatne ,

Podeyrzenia oensnratne
Z gruntu wali,

Nepomucy, w tym punkt twojey stawy,
slawa nieck okmåwca zwawy,

Nie pastwi si«g, ni ujada?
honoru zdrada»;

ISieok spokoyni o sw| ,
Pilniey wiecznosci rozsprawy

W sercu mamy.
Przo*
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Przez grzech idf* na
Mam w poprawie wol§ >

Medostatki w pcsmiewisku ,

A sieroctwo w pomöwisku 5VV tym oboygu raluy sJaw§ ,

VVspomoz i zycia poprawtj
Zjednay wszystkim.

Pieln druga o lymze Swiqtjrru na tq notg,
jah Tryumfuy INiebo.

,

r jPryumfuy Polsko ,
ze z kraju Czeskiego

Masz , a Patrona swego ,

Nepomucena ! On Kaplan gorliwy,
Pokorny, czysty, i w krzyzach cierpliwy»

Cudami slawny po wszystkich. krainach ,

Calego swiala
,

i w zapadJycb Chinacb j
Choroby } powietrze , zara/.y

Cu
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Cudowxua leczy, bez zadney obrazy.

Odwraca dzielnic glody, lud Irapiace ,

I uspakaja woyny grasumce :
On jest w pokusach Patronem skutecznym;
On i sierotom statecznym.

poeieszyciel prawy,
Infamowanych przywrocicieb slawy;

Obmöwcow gyby zamyka szködliwe
,

"W honor przemienia jiogardy ziosliwe;
W kazdey potrzeliie Patrönem doznanym ,

Upadajfjcym ludziom z Wieba danynr.
Doznasz na sobie cudow Tvnet takowych ,

Tylko poprzestan naiogow grzechowych ;
Porzuö statecznie lubiezne szkandaly ■,
Wyrugny z serca cielesne zapaty.

iSfiecn cudzey stawy dobra bf‘dzie cena
U ciehie , doznasz wraz Nepomncena.

Eo



Bo kto upadkow cudzych nieogfasza
,

Ten staw§ sobie dd Niego uprasza.
Ten sobie sJawy Avieczney przysposabia ,

Kto na nieslawy przez gfzech nie zarabia.
Ten dozna, Jana! av naytrudnieyszey spratvie ,

Ktöry swe zycie av szczercy ma popraAvie, Amen.
JPiesn o Swiftey Maryt Magdalenie.

Marya Magdalena av swiecie sif kocliaJa ,

f Grzesznlca. Avszetecztiica przez diugi czas trwaJa..
Zyta av len czas na swiecie , gdy sis juz narodzit

Jezus ChrysluS, Syn Bozy po zydowstAvie chodzii.
Z tralunku szla av Bozuic§ sTuchao stovva Jego ;

A On nczyt pokory, przystala do Niego.
I tak svAiat opusciwszy, wszyslkie marne stroje ;

Lancucby i manele , kosztowne pokoje.
Chryslusa nasladoAvaia, cuda Jego ,

Wc

o NLckl örych Swiftych, 53/



332 Piesni
We wszyslkim ustugujtjc , cierpiijc wiele zlego,

Gdy Lyl zamordowany, pod Krzyzem le£aia,
Piaczfjc , pod Krzyzem, rzewno narzo-

kata.
Az tez noc nadeszla, w grob Pana wiozono,

I tak przez noc z armatsj strzezonij,
Nazajntrz bardzo rano, drogle masci

Bieg-la skokiem do grobu, stanzaCbciala Ciaio pomazac, nie masz Pana w grobie
,

AVziijto Pana, nie masz Go , lamenluje sol)ie !

Szuka i pyla, po ogrodzie chodzi
,

Uyrzy czfeka zdaleka, do niego przychodzi,
Mö ; czy lys wziijf Pana , Qgrodjiiku! mego?

Powiedz, gdzies mi go podziat, on nie rzekl ui-
czego. f

tnowu woia i prosi , w tym sis Ozwal do niey,
Poznaia Go po mowie ,

A szia



t

A szta do ZwoleiinikoAv. Avszystkim ,
Iz z Panem rozinawiaia , pkaczliwie

Poszla potym na , lam pokutoAvala ,

A swoje grzecby do smierci lam oplakiwala.
Bierzcie przyklad grzesznicy i jawnO-grzesznice,

Z Maryi Magdaleny srogiey pokutnic§ ,

Ktora w Niebie przebywa, od Aniotow ,
Mödl si§ terä® za nami, Magdaleno !

Racz nam zjednac n Boga grzechovv odpnszczenie ,

Abysmy lez mogli miec Niebieskie zbaVvienie, A.
JRoztnowa nabozney duszy z Magdalena Swigtq.

TVjagdaleno! przypusc mi§, o Patronko droga,
Do Krzyza Pana mego, prawdzivVego Boga!

Badaby av kompanii Iwey ma dusza trvvala ,

sa- ego, Jezusa ! mile usciskafcu
Zlotem, srebrem, pogardzara, drogiemi pexdami,

KrtyS
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Krzyz Paiiski u mnie kleynot jost nad kleynota*

mi,
A zaäs Ty logo Krzyza mocy niepoznala ,

Gdys czasu nifjki Panskiey pnscic go niechciala?
Potymes w tey jaskini jaka roskosz mi ala.

Z Krzyza, ktorjjc Anielska ryka .zgotowafa!
U niegos dni i nocy, tygodnie, miesiace

,

TrawiTa takze lata po sobie idace ;
Krzyz mialas, i roskoszys przy nim odprawila,

Trzydziescie lät na puszczy przy,' nim nie t§sknila.
Co n Krzyzas to soLie zasluzyta .

Zes siedm-kroc na kazdy dzieri god Rayskich
zaSyta.

Mjtosnik tez twöy Jezus sam Cis swa
Nawiedzal %v tamtym raicyscu, i rozmawial z To*

ba.
Proszs, nie racz mi w tym byc J srogq,

Przy-
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Przypiisc tfiz i rnnie pod Krzyz, ö Paljonko

droga!
OdpöiViedz SiVigiey Mafädäteriyt-

|J6dz, uscisiij jakö prösisZj Krzyz Chfystusä fnögOj
Ghociaz tylko K.rzy2 len jesl dia kochankow

Jego i ,
Helena z tycli kocbäiiko-vVj pdttlnis/j jedna byla $

K I.6ra z praca nalaztszyj len K rzyz liscisnyta \

llsciii i ty ilucbownie Krzyz tenze w radosci ,

Znics, co na ci§ przypadtilfe z Hozkiey Opätrz-
iio.sci.

Zeszle ria ci§ IVastinkl , cliorob§ ) libostwo $

Pnhirad dziatkl $ tnsi $ bracia pogorOc doindw-
stwoi

Oto niasz KrZyz nie jeden, przyytniy gö z dziatka-
ini s

X Je- ’
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Jesli Fanskiemi ehcesz byc kocbankami.

Bo wiedz pewnie, ze tego Fan Jezus mituje ,

Ktorego przez rozliczne przygody proLuje ,

Przyydz ty drogq krzyzowij, a o niq, si§ pytay,
Chodz, obeym i pocaluy, pokornie go witay.

JDusza.
Krzy/.u moy slodki, moje odkupjenie,

Tys pociecba, tys radosc. tys moje zbawienie!
Niecbze przy tobie b§d(£ we dnie , takze w nocy,

A Ty, Jezu! przy nuiie, doday mi pomocy,
Abys, gdy z ciata, a ziemi dam kosei ,

Przyjat mie \v palace swe Niebieskicli i- adosci.
Zadam z Bogiem Oycem , i z Ducbem spole-

cznie,
Chwalic i czcic. z na wiek wiekoW

wiecznie , Ainen.
Omni-



Niektöryck Stviftjrch. 337
(~jmnium Sanoi örum pin juvamina ,

Ad Regis Polorum nos ducat culntina
,

Prophetae , Apostoli, atque Martyres
,

Patriarchae,
Fidue

,
simut (A Pirgines ,

J)eum orate pro nobis miseriis
,

Omnibus succurrite in miseriis ,

Omnes, Coelicolab Unnm depo seite ,

Totius plebeculae crimen abstergite ,

Angelico cantico ferte consolamen,
Ut omnes cum jubilq eoncinnamus , Amen

ft/Jartine Sanele Ponlifex ,
v/,s miserorum opifex,

Felix dies istu.
Far opem tuis famulis defende nos ab aemulis,
Martinus pauper, medicus Coelu.m dives ingreditur.
Abrafiae in sinu ponitur, a6 Angelis siistipiiur.
Sacerdos Del Martinaa , pro Clero stans egregie.

X 2 Aper-
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Apertae sutii tihi viae ad Regnum JPatris gloriae,
Uni Trino, sempiterno henedicamus Domino ,

huudetut' Sanota Trinitas,
Deo dicamus gratias,

Oe Sancta Catharina,
Virginis laudes decantemuS ?

JSt fides pugilem prece invocetims ,

Felix die s istu.
Audit fano Relial tumultus rnullorum;
JSt frangere properet ritus perversoram ,

-Felix dies ista,
Stupent euncti Doctores loquente puolla ,

Quae fdcunda, sple/tdida , subintrat duolla ,

Felix dies ista,
Teter, inquit

, daemon, quetn ta Caesar colis ,
Uafer. fallax, invidus, cunctis nocens dolis ,

Felix dies ista.
O San-



O Sanota Catharina, nos Serves a ruina!
JSe damneinur cum impiis in ira. Uivina,

Felix dies ista.
Uunot' iste debetur sUmmo Creatori s
Jesa Chris!o Domino, nostro Redemptori $

.Felix dies isiä,
Uni Trinu Domit/o g/-alias agatnus,
Trihitatis gloriarn jugiter canamus.

Felix dies! Felix dies! Felix dies isiä.

H Y M N L S,

JeSU Corona FirginUm, fjuetn Mater Ula tonrepif,
Quae sola Firgo parturit , haet: votiva cle/nens

accipe ,

(tui pergis inter Ulia5 seplus Choris Vit-gi/iUttl,
Uponsus deeorus g!uria sponsisyue reddens prae-

tnia.
(tuo-
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Quocunque tendis, Pirgines sequantur, atque lau-
dihus ;

Post te canentes cursitant, hjrnnosque dulce per-
sonani.

Te deprecamur suplices) nostris ut addas sensibas,
JVescire prorsus omnia corruplionis vainen a.
Piriu ,y, honor , /aas. glorin Uco Paini enin Pilio ,

Sanota' simal Paracieio in saecu/orurn saccula, xl.

solemnia . saa prece finnillä
Decantet in JLcclesia

, curn cantico laetitiae.
Quarta & sexta feriä semel sugebat übera :

Nam in netate tenera hae usus hbstinentia,
Jste Pater mirabilis, omnibus amabilis :

Dans virtutum prirnordia , ani:e antus tripudla.
Nautae simal navigantes, ad Nicolaani clamant.es}
Pater Sanele Nicolae,

nos ad portain maris trahe!
O Pa-
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O Pater atque Palvone ,
le rogavms in hae die.'

De hae mundi miseria, duc nos ad Coeli gaudio, A.

PIE S N I
ROZMA I T E.

Piesn iv utrapieniu.

Ufam Bogu w mym , ze mit; On po-
cie.szy,

A w tak zalu moim faskawie rozsmieszy;
Obroci moy placz w wesele przydawszy roskoszy ,

INie ta zia chwila, tatwo jij rozproszy.
Sam nie wieni, -vviatr powstaje ku

ochlodzie ,

Mam , iz ze wszystkich bsd§ i Niin
\v swobodzie.

Na-
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Nadzieja ml 9 sama cieszy, mysl mi naprawuje ,

I ukazuje do Pana, co wszyslkim szafuje.
Chochym si§ ja pod skryi ,

i tam mif Ty
znaydziesz,

ChocLym lez w skale zawarl, i tain mi? do-
si?zesz,

Ale ja slojijc zdaleka, przykladem grzesznika ,

Mövvi?: Boze muy) yie yapz mi? opuscic n?dzpi
ka.

Juz przyszedt czas pojepszenia zywola mojego,
Com z miodych lal na tym swiecie czynil wier

le ztego.
Zmiluy si? nade mna, o moy Aviekuisty Panie !

A do uszu swoich sAvi?tych przypusc jne Avola-
nie:

Jedno aLym Lyl cierpliwym w tym to krzyzu mo-
im,

Rz;jdz
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Rzadz Ty, pöki twa taska Duchem Swi§-

tym twoim.
Jesli mi(j chcesz doswiadczyc, i to wolno Tobie,

Doswiadczayze pöki raczysz, a probuy mi§ sobie.
Caby dzieji, noc ■yvotam, Boze möy! do Ciebie,

Raczze kiedy prosbie mojey dac mieysce u siebiej
Zazyy rnitosierdzia swego, uskrom wielkie ,

Bym prawie wszystek nie upadt ppzez gniew
nvojey p^ki-

JJies'fi dfuga w tyjnie utrapieniu.
Panie zagin.-jc. ratunku potrzeba ,

Ktörego ja nie pragp§, tylko Ciebie z Nieba
Twey woji polecam i przyznac to

Maasto wlelkiey pociechy. ciijzki zal
W szakze to ja od Ciebie Zbavviciela mego,

i % setca yyesolego ,

Je
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Jestem jak wodna trzclna, ktöra av wielkiey suszy,

Skorp lada av iatr wienie, zarazem skruszy,
Alko jak lisl zielony. ktöry mrozera zdjgty.

Od rodzaynego drzowa Lywa precz odcitjty,
Ktöry na padkszy, ui zacz jnz nie stoi y

Tylko, siiv jego szuinu daremno zwierz boi.
Takze i ja, möy Panie ! bez ratunku twego

Ppadain, jako ou list od razu jednego,
Wczesnym, prosz§ , dostatkieto opatrz mi§ , möy

Panie !

Bogaclwa i uhöstwa nie dopnszczay na mi§.
Bywszy av vvielkim bogactwie, zapomnialbym Cic-

bie
,

A zas av uböstAvie przeklatbym sam sie-
bie. \

Nie Avierz zaden fottunie, ani tez Av poktady;
A na kazdtj godzin§ spodzieAvay sis zdrady.

Bo



Bo coc dzis da fortuna, to jutro moze;.
A iiaden. W twoim nie wspomo-

cze.
Bo ci, co przedtym z toba boynie przestawali,

Nie tobie, ale twemu sb* klaniali.
Wiele zlego, przychodzi na sprawiadliwego!

Ale go Pan wybawia s zawsze ze ■vwszyslkiego ,

aby naymnieysza ze vvszecb jego kosci ,

Nie byla obrazona z Jego Opatrznosci.
Fortuna prawdziwa JJog.

Pan Bog pelnomocny mym kie-
ro je.

Minac mis to nie moze, co mi obiecuje.
Co komu Bog obiecal'. zazdrosc nie ukradnie ,

A komu nie obiecat, z garsci mu wypadnie.
Powodz by tez ta mi nie zaszkodzi:

Bo
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Bo Stworzyciel tiaymilszy za mi§ tvodzi.

Gdy fortuna przewrölna swym si§ kolem toczys
W ten czas Boga nlojego ja blor§ przed ocziy,

I wzywam Boze möy! badz nadziejq, mojij;
Chciey caie zachowac pod twojij.

karz nas, Panie* Mr zapalczywoscl }

/ dobroci twojey przepnsc nam zioscL
Tys B6g laskawyj Pan dobrotliwy^
Srnierci grzesznego nie jestes chciwy.

Czekasz poprawy kazdey godziny,
By optakiwat grzesznik s\ve winy»

Niechciey na nasze zlosci f
Uzyy nad nami Bozkiey litosci.

Schoway miecz tv pochwy tak dlligo kttVäwy*
Day pociesznieysze ludziom zabawyj

Przy-
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Przywroc nam pokoy nieprzeplacony;
Wspomoz twai laskq, lud wyniszczony,

Zatamuy krvvawe zewszfjd potoki ,

kfez hoynych simitne oddal obtoki 5Oddal powietrza zlego zarazy,
Dusze i ciala choway od skazy.

JPieån Rodråznjcfi,
Jestem na drodze, Panie! wez mi§ w po-

czet swoy, wszak wiesz umysl rnoy; w Tobie
me ufanie.

Bzymski Kosciol daje drogi , jako kto ma zyo ,

dnszy swojey sliizyc, pomniijc na sijd srogi.
Skosztowalem daru twego, dales mi wiele: zdro-

wie, wesele, znam wiele dobrego.
Z rnlodus mis ,

Panie ! wychowal, sprawny do
korica: bos möy Obrmica, b§d§c odslugowat.

Da-
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Dary twe , Panie ! wyznawam, wychwalam Cie-

bie, ktörys na Niebie, w raoc Tobie dawam.
Tajemne nie s;j me sprawy, przepusc mi grze-

chy, przywröc pociecby, jak Oytiec taskawy.
Tys Panem wszelkich Zaslypow; ivez mi§ w

nieday na m§k(j, broii od piekielnych s^pow.

Meloneholija nabozna.
gmutne rpe serce, w zalosci omdlewa ,

W grzecbach zasmjlo, codzieii icli przybywa ;

Frasnnku dosye, dusza rzewno ptacze,
Ciato nic niedba, a w roskoszy skaeze.

Tys sam. möy Panie! klory pi(;kne zdroje
Z skaty wylewasz, wypedz grzecby moje
Z gnusnego ciata, by nie panowaty;
A w sercu moi m nie roskoszowafy.

Niech nieprzyjaciel z tego nie chlubi,
Iz



18 odjqt svviatlosc, a wicdzie do zguby.
Ty sani, möy Panie! z Nicba Avysokiego
llacz lask§ zeslac do serca mojego,

Abym ja smutny z Tolia si§ rnogl cieszyc,
Swiat opusciwszy, do Ciebie sis spieszyc,
I mieszkac z Toba av tAvym Niebie bezpiecznle,
Chwal%c Ci§, Panie ! na wiek wickow wiecznie.

Hozmowa z samjm sohq,
Q Duszo moja! czyBes z srniercia zmowiia?

Czyliz.es i przymierze z piekiem uczynila ?

Ze tak bezpieczno z grzecbu w grzecb post£pu->
jesz 5

A msciwey Eozkley nic nic upatrnjesz.
Dzieii po dniu, i godzina biezy po godzinie ;

A twoy zywot jak bystra woda z niemi piynie.
Dzis ci kaze, lub jutro snadz Bög nst^powac ,

Koz*
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Jlozkazec ci przed soba, z twych sprawek racho

wac.
Pokaze si§ , co w skrytyrn sercu si§ taito ,

I jako cnoty sobie dia Nieba skärbitoi
O jak trudny tain to nas läpi raclxunek $

Scisty z mysli, uczynkotv i stoxV da szafunek !

O zbyt gtnpia nadziejoj liinosc >

O jakozes jest wieloin lW£j zdradty szkodliwåf
Kiedy pöprawy iiycia wi§c zahifedbywarnys
A pokut§ za ladö odkladamy!

Pernu mlodosC, a temtl sila cukruje <

A drugiemu wiek dlilgi Czerslwos6 obiecnjej
Alic silixieysza smierc to tacxlö fcrobi i
Mlodego niespodzianie mv trnn§ przysposobL

Przeswietnyfn sig honorera darmo tytixlujesz ,

Darmo w skaxby, tvielce sls I'undujesab
Slawa, uroda, godnosc i inne przymioiy,

VV szyst-
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Wszystko to fraszki, jesli nie mia} cnoty;
Wszystko zostanie, a ty nago pow^drujesz,
Jakoz sis z tego przed twym Bogiem wyracbujosz?.

Imes av z iät \viccey. tym cio o wiycey spylaj^,
Biada, jezeli ciq w ztym szalimku doznaja !

O godzino ! o mornoncie niezbyty!
Punkciku vp zatosci, w strachy, \v obfity!

Stawionego ciy przed Siid, a kto poi'atuje ?

Ktoc jntmiizmj do Nieba droge utoruje ?

Ledwie kto z krewnych wsporam i r>a duszsWoli twemi spadkami tatac katy swoje-
Bzadki potomek wierny do takiey ustugi;

klöry sam swe powyptaoat dlugi.
Nietrac danno czasu tobie zwierzonego ,

Pöki u Eoga masz mitosciwego
,

Bys wyszedtszy z krainy tey to smierteluosci ,

Mdgt otrzymac dzierzaw§ wieoznosci.
"V fiein
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Piesii o Przenayswiptszym Salramrncie.

pochwalou w Jezu Sakrameu-
cie

’

Zawsze vv kaådfj godziny i w kazdym momencie.
Niechay Ci hljtj czotem Niehiescy ilucliowie,
I ogniem pata jacy niech Serafinowie.

Niech czesc Nieho daje, chwata nieustaje.
Godnys dia nas zahity JBaranktr tey chwaty-
Godzienes jest, by ustawicznie hrznriaty.
Niech pokolenia chwalij , niech wszystkie Narody,
Serdeczne pieniä jednostayney zgody.

Niech twa nutosc gtoszq;, nad Nieha wynffsztj ,

Nieeh twe Imie iviadome , niechay vvsz§-
dzie

,

Mrtosierdzie twe .lezu, twoja dohroc ;
I tam, gdzie wystypuje zloty Fehus z niorza

,

I tain, gdzie zarzysla ga.inie wieczorna zorza.
Two-
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Two ja niech czesc siyuie, pöki wiek poptynie.

Chwalcie Pana przez dobroc Jego $
Chwalcie Paita przez milosc mitosierdzia röwna.
Wy zwtaszcza sludzy Pariscy, ze wszech Naywyz-

szemu
Czesc Imicniowi znaczna uczyncie Panskiemu ,

Ktörym Donin Pana, tu straz jest oddana ;

Daycie pokien naynizszy Naywyzszemu Panu ;

Korzcie ludzie, korzcie z wszelakiego stanu :

010 Monarcha zasiadt na Oitarzu Tronic,
W chleha, niby w Krölewskiey koronie,

Zakryty Dialoscia , ozdolnony mitosciij.
Do mnie ( wzywa ) przystqpcie, coscie obcktzeni ,

Pospieszcie siq, wszyscy ochtodzeni ;
Jlo mnie trwozliwi, do mnie, odeszlq z pokojem,
Gascie pragnienie wasze, Krew moja napojem,

U mnie zywey wody, doznacie ochtody.
Y 2 ka-
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Lakniesz? twym posiikiem mitosc uczynlia ,

Lwa w Baranka na pokarm Jitosc przemienila .

Paroxyzm kogo trapi? do mniej ja lekarzern,
Bezpiecznie niecli przyst^pi, nie wzgardz§ c^dza-

rzem.
U mnie mlodosc mvla, u mnie zdrowie, sila.

Isc mi kazesz do siebie, Jezu m6y laskawy!
Lee/. to jako? Tys Bogiem , ja zas robak prawy,
Obrzydioåc Niebu, ludzibm wzgarda ostateczna,
Nikczemnosc, podtosc sama, przygana wieczna.

Jak do Ciebie, Boze! przyysc ten robak moze ?

jednak do Ciebie, pöki zycia stanie
,

Gtos möy Tobie , i Jutnia spiewac nicprzestanie.
Niech tylko glosne,
W ToLie poloz§ wszystko tu wesele swoje :

Przyymiy te me pieniä , twego czesc Imienia.

jPiesri



Pisin do Fana Jezusa tv Nnyiwtstszym
Sahramencie,

Jezu nlubiony ! strzez serca mojego,
Niech doznam twey obrony od grzechu wszel-

kiego.
Ty sain moirn Panem , ja te 2 twoim,
Strzez summeriin, strzez zbäwienia, sumnienia,

Dia twego Jniienia.
Bez Ciebie, Jezu slodki ! nic mi nie smakuje ,

Bez Ciebie. serce zaraz smutek wielki czuje.
Tys ochlodij, twym slugom

A bez Ciebie, nic po Miebie, bez Ciebie ,

O roskoszy Anielski Chlebie !

Wnidz do serca mojego, Jezu dobrolliwy !

Przyydz do slugi twojcgo, Panie litosciwy !

Mech Toba, Jezu drogi, szczycjj si§ me proai ,

Przyydz

355Rozmaite.
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Przyydz sTödkosci, przyydi? radoscl, stodkosci,

Tys Koron;} twoim w wiecznosci.
Nieclx serce nasycone potraw;j Niebieska ;

Niech Ueieszone roskosz;j Anielskg $

Tys duszy mey pragnieniem, Tys moim zbawie-
mem.

Jam jam pragnqcy, laknacyj
Day mi zywot wiccznie zyjacy) Amen.

JPiesn o rnitosci ka Panu Jeiusotvi stateczncy,

Q Jedyna zabaVvko serc naszycli Zbawicielu !

O jedyny mysli naszych i aJTektow celu !

Ivtoz mie, ktoz od twojey milosci oddzieli,
Bez klörego i Niebo mi§ nie uweseli ?

Tys jedyne moje, i kiedy mam Ciebie,
Nie rnoze

Niebie:
Niecix
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Niech sig na mnie wie Ikie ohali,
Od twey, Jezu! mitosci to nie oddali.

Czy wojeune zmieszajij swiat ten niepokoje ,

Niedbam, Jezu! o zte czasy, hos Ty dobro moje.
Trwoga , trwoga ach wielka ! niech

zjavvi !

Jezusowey mitosci to mie nie pozhawi.
I gtod Bozkiey rski plaga, z woyna ,
Coz pomysh;, gdy i zcbrzac chlcba nie ?

Niech nieslanie nam cJileha i paszy.
Od twey, Jezu! mitosci gtod nas nie odslraszy.

oczy z Tobijaszem, wszystko stracic z Jobein;
Ani zadnym przyysc do pierwszey fortuny sposo-

hem.
Niec.li wszystko utrac§, niech dom pozar s pali ,

Od twey, Jezu 1 mitosci to mi§ nie oddali.
Ach jak cialo mainy, sam wiesz mocny Boze!

Same
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Same oko sto 1 chorob cierpiec moze.

Lee/. choroba niecb zdrowia nic mi nie zostawi,
ChrysUisowey mitosci, to miy nie pozbawi.

rana od jezyka, niz od raiecza bywa,
Trzeeh zabija, obiriawiajac nlecnotliwa

Niech mie czlowiek ziosliwy szkaradnie ostawi f
Jczusowey miiosci to mi§ me pozbawi.

A gdy gtow§ poczna frasunek, kfopoty,
Uyma ponsi toy do rzeczy Niebieskich ochoty ?

Niech lVasunk i, i melancholije
Mnie z twey, Jezu ! mitosci smutek nie rozbije.

Ludzka przyjazii, polny ptaszek
,

wszak przykta-
dow wiete ,

Ze w nieszczgsciu ulatywac zwykli pi-zyjaciele ;

Lecz by wszyscy w
mieli ,

Od twey, Jezu! mitosci to «ie oddzieli.
Coi,
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Coz, gdyby mi jeszcze zywot przyszdo marnie iracic,
I mpascim ludzjdey krwiij nxiai niewinnie przy-

ptacic ?

Mech smierc ze mnie ostatniij krwi kropl§ wy-
s^czy,

Od twey, Jezu ! miiosci smierc mi§ nie
Chwaia , pokien , czesc i milosc Oycn przedwie-

cznemu, 1V/ZiUVHIU ?

I Synowi, röwna chwata Ducliowi ;
Cliwaia , miiosc od wszyslkich , Tokie wieczny

Boze !

Nio nas od twey miiosci nie moze , A.

JL/Teum Tu gaudium, o JJESU es!
Meum Soluttuni, o JESU es !

Et licet omnia perdideru,
Si Jesum (sat is e st ) servavero.

Ei-



Filescant omnia terreslria ,

Dum Jesum cpgit.o & Caelestia.
uirno Te Jesu mi, quia bonus es •

ylrno Te Jesu mi, qui dignus es.
yhnn Te Jesu mi, quia Deus, es ;
Arno Te Jesu mi, quia es.

Si Tu me diligis, •Te dUigo ,

JStsi me negligas , Te diligo,
JEtsi mc crucies, amaho Te ,

Semper, o Jesu mi! amabo Te.
O si Te hornines cognoscerent !

Nunquam Te, Jesu mi! offcndercnt:
Da ergo JES U cognoscere ,

Da cognilum Te ailigfre;
.Fac hus amores excrescere •

Tn Te mufi Of vivare , Amcn.

Toi

560 Fiesni



Toi po Polsku,

jyjoja Ty radosci, o Jezu möy !

Moja wesolosci, o Jezu möy!
Cokolwiek miec, niecbay utracam ,

Gdy Ciebie Jezu mani, jcszcze uic niedbam ;
Za uic swiat ze powagij swoja ,

Caifj sz.ukam Boga ja myslij moj^.
Milujg Cis duszy, Jezu Panie möy!
J e(lyue dohro me i prawy pokoy»

Milli < z duszy Boga mojego ,

Kochania niech nieziiam nad Ciebie innego.
Do niekla choc dasz, Ty Fanein moim ,

VV lasce i nie lasce ja slugij twoim,
Oby Jezu möy ! Indzie noznali;
A grzechem Ci§ nigdy nieobrazali.

Affeht

361JRozmai/e.
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Affeht do JPana Jezusa.
A,mamle ja mego, Jezusa mitego ?

Nie czynitem nic dobrego, dia mitosci Jego
,

A dtugoz lak, dtugo ztosci mojey?
Niechze, Panie Jezu! taski Iwojey.
Skoro daski döyd§ , wraz do Ciebie
Takoi, Panie Jezu! ja do Ciebie poyd^j.

mi, Boie! jedyne ,

Zem kiedy w ktönj godzin^,
Dobro moje nieskonczone, grzecbem obra?.at.
M*jk§ twoj(>, Krew nayswi§tszs lekcem powaäat.

Tys z mitosci podawat,
Gdym , grzeszijc, czartu oddawat;

Gardzifem niij , ach grzeszne stwo-
r/.enie !

Judaszowskie , Kaimowskie, ach pokolenie !

Po-



$ nie b§d§ ,

j grzechotv :

Tylko ratuy mitosierna , Matko litosci !
Wstac nie mog§, gdy nie podasz z mitosci.

Ginie grzeszny, gdy nie wzywa ,

We t/.y hoyne nieopiywa.
Zebrzg.c, piacztjc mitosierdzia, Ty btagasz Syna,
Ze nie ginie grzeszna dusza, twoja przyczyna.

ja Tobie dziqki ,

Matko swiata 1 gdy z grzechow wstaj(j,
Nie wypuszczay duszy mojey z twojey opieki,
Syna twego, mech i Ciebi§ wielbi§ na wieki.

Supliha do Pano. Jezusa.
TEZXI moy litosciwy! ja cziowiek

Grzechem obrazarn Ciebie, niegodziencxn byc
w Niebie.

Skar-

Rozmaite. 565
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Skarzy na mnie snmnienie, acb moje utrapienie,

Zem zwiedziony, oslcpiony !

Chocbym skryt si§ pod , grzecliow mych
wielkie brzemlfj

Utaic si«j nie moze , przed okiem twoim Boze !

Czeka mi§ ogieri wieczny, a jam przecie bezpieczny,
Lecz o jak Ci§ przejednam , gdy z swiatem

pozegnam !

Czulo to serce moje, iz wieczue niepokoje
Scisnijc ma dusz§ miaJy , zem grzeszyl przez

wiek caty.
Ufaletn swiala, klörego jako ptak lata,

Lagodnie przylatnje , zdradliwie ulalnje.
Ach dosc mestatko mego ! do Ciebie Pana swego

Garnfj si§ utrapiony, byrn nie byl zalracony.
Ty mi§ mozesz ozywic, cbociam miat sprzeci-

avic;
Mo-
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Mozesz prz.ebaczyc wiuy, gniewu twego przy-

czyny.
Boze moy Utosciwy! ja czlowjek nieszcz^sliwy.

Jako ryi) a do wody, do twey ochlody!
llybie bez wody nudno, a mnie bez Ciebie trudno.

0 Jezu moy kocbany! o zdroju nieprzebrany !

Jeleii do potoku kwapi , a ja do boku
1 Ran twych, zkad strumienie, na me

zbawienie.
Przez twe gorzkie skonanie, day mi z grzechow

powstanie ,

Przez Zrnarlwychwstanie Twoje, day Niebieskie
pokoje ,

Piesn do Paria Jezusa.
(> to za dobroc Pana Jezusa, ze laskaw na mis?

Obrazitem Jego.
Prze-



Przeprosic nie mog§ , mam na sercu trwog§,
Smiatosci nie mam.

ZaJuj§ za to, juz unizam si§ pod nogi Jego :

Bo rni dobrze radzi.
Sgrzeszywszy tak Aviele , npasc elo nog smiele ,

D.obrze mi' radzi.
Pana i Boga rany ,

Przykazania Jego.
Nicem ja nie ZAvazai ,

lecz przymnazat
mey dnszy.

Niepiacze, Jezu, za grzeehy moje gniewem suroAvynij
TAvoja Jaska to skarl).

Wi§cey mi nie trzeba ,
tylko z Nieba

Do serca mego, Amen.

Piesri
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Pietin o DJrce Panshiey. JSota. /a/o:

Ogrodzie Oliwny.
trajedyjg, widz§ z Kalwaryjg,

Nieto zaciniy oczy, gdy Bög Krew *ws toczy,
Ach jak srogie jcTyminaty
Ludzkie Boga skatowaly!

Bög za ludzkie pienii^
Krew Icje na ziemiy.

Jaka älternata, Bög zmeczon od swiala;
W Böslwie mepojfty, äo Krzyza przypitjty:

Wszystkim wiekom scena sroga,
Tak zranili ludzie Boga;

Ludzkich grzechow wina;
Tey sceny urzyczyna.

Dia grzechowey zlosci, Bög zmeczon do kosci;
Dia grzechow Bög nieogarniony.

Z Patrz
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Palrz na Boga kazdy »miele

,

Dia ran nie ma mieysca w ciele;
Ach grzeszyc przestarimy,
JEZUSA nieramny!

JEZUS «cisniony. wszystek poraniony,
Krwi polok obfily. D-je na Krzyz witity,

80l ma w ciele JEZUS mnogl $

Przchile i Nogi:
Ach JEZU nikl Ciehie
Nie wsparl w tey potrzebie!

Placzcie, placzcie gory, i tvvarcle marmury;
Placzcie, ptaczcie lasy, przyszlych wlekqw czasy;

Placzcie ■wszystkie swiata krajc ,

jeno stonce wstaje ,

Gdy JEZUS zm^czony,
We krwi zanurzony!

i

Aniel-
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Anielskie kocbanie, ach nasz mily Panie!
Srodzes poraniony, jak toti- obvtiniony ;

Placzcie grzeszni, jply widzlcie ,

JEZUS zmsczon nasze zycie,
Baycie le/ strumienie,
Jcdnaycie zbawienie, Amen.

•/ i

j4ffekt ku Panu Jczuscnvi ukrzyzowanemu.

T)obra noc Jezn jedyne kocbanie ,

JNiech. serce moje na noc Ci zostaniej
Dobra noc Glowo Jeznsowa Svvbpa,

Clerniami spi^la.
Dobra noc Oczy Jezusa‘zsiniale ,

Uszy i lista zbile i zczeriiialc:
Dobra noc Tvvarzy policzkami zbila ,

VV rauy oblila.
Z a D»

I
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l >

Dobra noc Rece Jeznsowe Swifjle,
Gozdzmi do Krzyza okrulnie przypi§te;
Przyymiciez na noc, sercc nioje,

VV swoje pokoje.
Dobra noc Nogi, do Krzyza przybite ,

Catnj§ rany owe znamienite;
Niech w nich ma dnsza wiec?.nie odpoczywa,

Dciech zazywia.
Dobra noc Boku, wloczniai przebodzony,
Niech moy ten umyst bgdzie juz zhjczony ;

Tam moim zmyslom toze ,

Jezu moy Boze!
Dobra noc przy tym wszystkim Cztonkom Pana
Niech w nich spoczywa ma dnsza stroskana;

jey niepuszczay z swey Jezu opieki,
Dzis i na wieki, Amen.

Roz-
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Rozmowa z Pancm. Jezusem nfcrzyiowanym.

powiedz ,
Jezu

,
me kochanie

,

Gdzie twe mite przesypianie ?

Powiedz, gdzie mile przehywasz,
I gdzie stodko odpoczywasz?

Juz uslajij moje sity ,

Juz i zywot mnie nie mity ,

Szukam, nieprzestaj^c,
Sercem do Ciehie wzdychajijc.

Na klörymes polu sobie
Ohrat mieszkauie w tey dohie ;

Powiedz, gdzie Ci§ znalesc mogs ?

Szukajijcym, ukaz drog£.
Ktory Ciehie Kay roskoszny?
Ktory Wirydarz radosny?

Lulio ziota woniej^ce,
Zalrzyrnaty na swey Ince?

Ode-
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Odezwiy ma orlrfodo;
Odezwiy sig ma swobodo 1

Born jest widlce ntrapiony.
Vrzygodam i uoisniony.

010 nii§ masz goscicm miiem ,

Orvo do ciolm; przybylein.
Wftyr/.yz na zbolaTego ,

I do stopy skrwawionego !

Oloni ja twoje kochanie
,

IN a lakiem przyszedt wyspanie ,

Krzyz okrutny to me to/c,
hotrowie poboczni siroko.

Orvo ruoja ,
Oka mojego zrzenico,

Masz w tym boku gniazdo twoje ;

Masz w ranach mleszkanie swoje.

Masz
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Masz 'wysoko na mey giowie,
Duszy twey migkkie ,

K-töra cierniem oloc/.ona ,

Twa bezpieczna jest obrona.
Sex- ce 'vvtooznia otworzone ,

llyce, Nogi przebod/,0 ne^
Dosc pabieow, dosyc gmachow,
Na odparcie nocnych stracliow, Amen.

Affekt ku Panu Jezusowi urnierajacemu.
(]oc na dobra noc ci(‘zko uspiony,

Grzechami memi } Jezn. zraniony,
•Cpc dam. oddaj;jc dzisieysze wale ?

i serce wez Jezu cale.
A gdy mi wzajern przychodzi,
1 smierc przed oczy wiecznosc przywodzi:

Wez na paroi, abyru w areszcie,
My
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Myslit o lycie mojego reszcie.

Day mi krew z ran Iwych, a ja zas Tobie
Serce na blaukiet, zapisz mis sobie.

Grzechy me te s;j möy laraent,
Jezus z Mai'y;j, to möy testarnent.

tlobra noc, möy Jezu! w grobie,
Day w pierwszey strazy mieysce przy sobie.

Day baslo na smierc Jezu, i Panno
Mary a, Jözef, Joachim, Anno.

Naystodsze rany mile catuj§,
Serce mc gorzkie Tobie (taruja,

Wez we mnie mieysce tak, jako w grobie;
IJczyri mieszkanie w myni sercu sobie.

Wilay o Boku dia innie- przcbity,
Witay Baranku dia mnie zabity !

Ktöry z hoynosci bardzo rozrzulney,
Zgasles na Krzyzu z okrutney.

O wi-
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O wldowisko swlata przedziwne !

Jezus umiera za grzechy winne.
Twoje, o Jezu! Jagody jasne,

zaszty, jak chmury wlasne!
Nie tak jest smutne storice zacmione,
Jak Twe Oblicze we kiwi zbroczone.

Rany Twe milosc w sercu wzbudzaj^,
I z oschley duszy lez dobywaj^.

Zegnam Ci§, Jezu, swiata kleynocie,
To catodzieuney robocie;

Uaj§ dobra noc Tobie spi^cerau,
Zycztj wygody spracowanetnu.

twardo, boc twarde ioze,
Tak to moy grzech uspii, o Boze!

Wiem, ze choc sam spisz, zec serce czuje,
Za mi§ ti Oyca pracuje.

1 w mojij d«sz§ pulsem jak mfotem
Bi-
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kruszy j$ £elazem jak dtotem.

Odpoczywayze me odpocznienie,
Giuewu Bozkiego uspokojenle.

Jak si§ odeckuiesz ze snu po grohie,
Czekam Ci§ w czuynych stug twych sposobie, A.

Lament nad umarlym Paheni Jezusem, j

A ch wielki Boze! jak to byc moze,
Tu toze twoje ?

Gdzie wykowaty, Tobie ze skaty,
Grob grzeohy moje.

Gizesznik kamienny, zbrodzieii codzienny,
Miat byc w tym dole.

Za zbrodnie Boga, w grob (möwic trwoga)
Wprawily bole.

Lecz ani rany, ni Jsol zadany,
Boga umorzyk

Smier-
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Smlerci przyczyna, tego jest wina,

iviörego stworzyl.
Exces niematy, Pana do skaty

Stuga przykowal.
Lotr niewinnego, feydziego

Tak clekretowat;
Tak z syna zböyca, dobrego Oyca,

Tak exekviuje.
Eiche stworzenie, ach na

Stworcg skazuje!
Ftaczcie kamienie, Jeycie strumienle
, Eez za grzesznika ,

Ze sam?, w jams
, Grzesznik zamyka:
si§ opoko, wrazay

Krytninal wielki.

Krusz
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od

Krusz si§ z Zatosci, ze grzecli litosci
Mie ma kropelki.

Ze zalu nle ma nad tym, co trzema
Palcy swiat dzwiga;

Ze naii powstaje, co zywot daje,
Niezbozna liga.

Przestari niecnolo, lotrowska roto
Zabijac Boga !

Przestari mordcrstwa, wscieklego zdzierstwa,
Sraiatosci sroga.

Dziki Narodzie, ten o swobodzie
Niegdys twey radzit.

Ten Izraelu, ciebie na celu
Lask swych posadzil,

Ten ci§ z surowey, Faraonowey
Wylwal napasci.

I
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I od zbrodzoney, Plutona on«y

Wstrzymat przepasci.
Gminie niewdzieczny,

Czemu wetujesz?
Ku storicu rogi, ku Bogu srögi

Jad swöy kierujesz;
Jadem zabijasz, Boga nie mijasz,

Co cis nie min^t,
rannego, opuszczonego,

Abys nie zgin^t.
Ach dobrotiiwy, za lud zlosliwy ,

Z Pana ngdzarzu !

Jobie zwrzodziaty, schorzaty,
Z Boga Lazarzu.

Grzech tyrah srogi, od uogi
Do wierzchu gtowy,

Zdro-
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Zdrowiac poasbawit, ten Ci§ le£ Avprawil

W kamieri grobowy,
Od Iwiey paszcz«jki, Daniel

Nie rniat /adauey.
Jözef od braci, choc byli kaci,

Nie uznat rany ;

Daniel z Iwami, Jozef z
Siedziat bez bolu.

Sam tylko bole, cierpisz w tytn dole
Bolesci lv rö] u.

TV Ivrzyzu i Ranach Paria Jezusa tvolnosc
i Ojczjzna nasza.

ztola swobodo! piqkna wygodo
VV niewoli krzyzowey, we krwi Cbryslusowey

Miia ocklodo, pogodo,
W debzcz krwawy.

O zlo-
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O 7/I’ota wolnOHci, w wi§zach niiiosci,
Bez smutku okrasy, tu nasze sfj wczasy,
Tu krotolile dtugie, tu chwile

Sij Bayskic.
W Chrystusowey hliznie, jak w swey Oyczyznie,
Mieszkamy Synowie, swobodrii 'vviqzniowie,
Tu kray swobodny, gdzie pierworodny

Brat Banem.
JPiesri o m ilosei-Ptozey,

Q dobroci niezmierney, Banie !

Przepascisty fask oceanie !

Jiie rnasz lamy, nie masz koiica,
,Wi§cey niamy, niz od sloiica ,

Z Ciebie swiatdosci.
La;k t/wych rzeki nie ustafy,
Brzesziy wieki, a Tys caiy

W swoiev hoynosci. _ .

’ J J O me-
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O niewyczerpany zdroju zdrowia naszego.
Zrzödio i pokoju w zyciu milego }
Hoyny Panie! Tys zebranie wszelkie i szczodroty
Niestycbaney, niewidaney w daniu ochoty!

O slicznego, Bole, oblicza ,

Z twey nam uzycza!
naszij tak pozornai,

Komu£, tak wytworna
Przyznam strukturoi?

Tys dal niesmierleln;j,
Przyznac Tys suhtein^

Daf jey natur^.Wspölny rozum z Aniotami z faski twey matny,
Za ten dar z Serafinani! Ciebie kocbamy;
Ze swiat caty do twey cbwaly pomodz nam mo?e,
Dar to twego Pariskiego serca, o J3oze !

Wca-



Wcale na nas nuto.sc wylates,
skarb wysypates;

Tys w pragnienhi,
Twe w utrapieniu

S;j ftany krtvawe.
I to mato! podzielites,
"Wtasne ciato poswi^cites

Ludziom na slraws.
Wyniszczytes (iz tak rzek§) siebie samego,
Gdys sl§ wylat na stworzenia twego!
O jak wiele, w elele, krwis nam wysqczyt.
Kie kto tak scisle z nami si§ zt^czyl!

O jak me kochanle!
Ze nie zrowna twemu Paniej
Gdybym serce Augustyna,
Po iskierce Serafina

Zebrat catego.
Aa Twey

Rozmaitp. 385



Twey mitosci bez defektu,
Dia podlosci mey affekti!

Nie main röwnego.
Chciatbym, dobro nieskonezone, tak kocliac Ciebie,
Jak dobro niezrnierzone, w Niebie;
Lecz tyle serc m lal, iie jest gwiazd na Niebie,
Na kochanic, ich niesianie, o Boze Ciebie!

W iec ja* koutrakt z Tobij ten czyuis;
Ze Cis railosc moja uie minie;
Choc mi§ w dasz szataiiskie,

z twey, i Pariskie
Przyznam Cl rzady.

Niecb piekfo chclwe;
Niecb czart sprawiedliwe

Uznam tvve s^dy.
Choc me imig z ksiag zywota wiecznie wymaåesz,
I od siebi§ na zavvsze prccz odeysc rozkaSesz;

Poy-

554 Piesnt
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Poydg 7, I w
Byra z czarlami, bym z duszami zterui wiekowat.

Ahty mifosci Jiokey S. Jgnacego iVyznawcy.
0 Deus, Jigo amo Te! non prior lii &c.

JSa te nofp, jal: Nowa Julrzeiiko.
goze rniloscKj tw| me serce pala:

Bo twoja mitosc mu data.
Oloz si§ z m oja zegnam juz swobodjj,
Wolnie rae za ToLa powiodij.,

,W paralle! rnöjey zgödnie ucliwalono,
.ALy o ctiwale twey tylko myslono;
Ilozvim on Tytan w di)sznym Zodyaku,
VV niczym, k.rorn (tiebie, niech nieczuje sinaku.

Swiadcz§ siy Tobij, ze po mey zatobie,
Älysi raoja zyje ku saraemu Tobie:
Kldreraiskolwiek nadat taleniy,

Aaa Nå-
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Nazad Ci wracam z wsztlkiemi prowenty.

Od Ciebie Tobie je przyrzekam,
Co cbcesz, mi rozkaz, ja ordenu czekanx;
Rz;jdz mn|, twe rzijdy wiem, ze
Bo siq

Niechze cboc raarn z twojego daru,
Serafickiego pozaru,
Abym Ciq prawy wielo-oczny Argu,
Kochal na jawie, i w jawnym letargu, Amen.
jikt mitosci Boiey S. Franciszha Xatvera.

O Deus, Ego amo Te!
Q Boze! za cel Ci§ serca bior§,

Lecz nie dJa oa;nia gor§,
Iz kto milos’ci<j Tw% si§ nie zarzy;
Ten si§ na ogniu sparzy.

Tys rai§, moy JEZU! sam ucisniony,
Na
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Na Krzyzu twemi scismjt ramiony,
Strzymate.s gozdzie, oszczep, a nagr
ZJego pospolstwa zniosfes znie-yvagi.

Nacisk uciskow, tlurn bolow nmogi,
I krwawe znoje i serca tr-wogi;
Nadtos smierc z zywey przyjsjt ocholy,
Ach dia nmie zbrodnia, dia rnnie niecnoty!

Czemu wzdy w moim sercu nie gosci
JEZIJS pomyslney godny miiosci?
Nie iz o staiij slojtj zaplat§,
I dbam na damnat§.

Lecz jakos koclial mnie bez respeklu,
Tegoz miarQ, affektu;
Ten w sercu niecqc akt beroiczny:
Koch am bos Bög möy: bos Pan dziedziczny,

Quis nos separabit a charilate Christi. JHorn: 8.
Spör
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Spvr Duszy z Szatancm.

Dusza: oii mitosci, cd serca pali ?

Nns Ghrystusowey gwattcm oddali?
Szatan: Tyrän niekrwawy, giod was bladawy

VV koscisley larwie, i suiierci barwie
Oddzieli.

D. Niech. av blady popiol cera zmieni,
Ogieii mrtosci nas zarumieni.

S. l.ecz gdy swey duszy. Syryuaz ruszy,
Ora/, ptomieuie, i to pragnienie

Zgasicie.
D. NiecL nain pragnienie warzy,

Susza nas av upat bardziey rozzarzy.
S. Nic nieruchomy, na gnieAvu gromy

Stalek skrns/.y, i was poiuszy
Z milo sei.

D. Wszak peida milosc jest CbryslnsoAva.
W gro-
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W gromach si§ rodzi, i rosc golfnva.
Gdy zeAvszfjd Mada, r;iny Avam zada,
Gcisk, wygnanie, przesladowanie,

■cc/, mitosc.
.lak zlolo w ogniu, Xitjzyc av ciemnosci,
MiMsc jasnieje tak w przeciwnosci,
Gdy w kontr do koju, av Gradywa stroju,
Jak z miedzi lany, uszykoAvany

i> u tk slan ie.
Niecli caty impet Mars na nas Avali,
Tyrn od mitosci nas nife oddaJi.
Dzid biyskaAvice raniq, zrzenice,
Grasujij rniecze, krew rzekjj ciecze,

Juz po Avas.
Niech si§ z zyt Avszystkich kreAV hoyno
Nas od rniiosci to nieroztijczy,
Jesli nie grozby, toc peAvnie prosby,

Wol-

S.

V.

S.

D

S.

Tl

S.
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Wolne Peslany, lub }ow Djany

Oddali.
Zbierz wszyslkie Nimfy, Flory, Pomony,
Nasz przecie umysl z Bogiem sklejony.
Gdy zmierza w kärki, lalalney parki
Prawica msciwa, zycia

Poszarpie.
Ni smierc, ani fjrob zmoze tak wiele,
Iskrzy si§ mitosc w samym popiele.
Coz tak zawziety, pozar lak switjty?
Choc po iskierce zgasnie, i serce

UwoJni.
Nic, nic, nic zgota, rostocz fontany,
Wyczerpay do dna i oceany.
Wiidyc przecie z Jaty, milosc tey straty
W sercach zwatlonych, i oziebionych

Doczeka.

D.

S.

D.

S.

I).

S.

D
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J). Pisz termin, kres twey aviecznoici,

VV ten czas naznaczysz met£ miiosci.
Toi samo inaczey.

klöz mi§, moy Jezu! od Ciebie oddzieli?
Jitoz moy Jezu! od Ciebie odstrzeli?

Niech nie srozy ziosc irrytowana,
Na krok od mego nie Pana.

S. Wnet ja ci(j tyraiistwem röznym ucisn§.
I). Tym czasem. Cliryslusa mego uscian^.

Niech tyraristwo wymyslne ,
To mnie nie zmsezy.

S. paszczfjki Iwie ciebie zmielij.
X). Od Boga, od Boga mie nie 1

Niech Iwie uo zmiclfj ,

Mnie nie oddzielij.
S. Marsowy. marsowy piorun wypali,

D.



392 Piesni
n. Ten piorun, ten piorun nas nie oddali.

Niech huczne strzelhy wnel oguia dadzfj,
Mtlie nie odsadza.

Laiicuchy, taricuchy wnet Ci§ opasza.
LancucHy, taiicuohy mie nie odstraszij.
Niech taiicuchy w koto opasz^,

nie od»’i'asz^.
Strzatami, strzatami krwi siy; dobierzem.
Na slrzaty, na strzaty Krzyz mi puklerzem
Niech raicj osypie str/.at obtok

Krzyz tarcz;j b^dzle.
Miecz goty, miecz goty wpöt ci§ rozptata.
Z Chrystiisem, z Chrystusem nie rozbrata,
Niechay miecz goty wpöt rozkroi,

Mnie nie rozdwoi.
Pochodnie, pochodnie wnet ci(j
Pochodnie, pochodnie ztsd nie odpydz^.

Ghoc

s.
i).

s.
D.

S.
D.

S.
n.
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Clioc mi§ w popiele pozar zagrzebie,

JNiepnszczi,; ciebie.
Gdy wszyslkie, gdy wszystkie woyska opaszij,
By naymniey, by naymniey nas nie, odstraszfp
Niechay povvstahie wojenna trwoga,

Mam w Boga,
Gdy huc/.nycJ), gdy hucznycb spizow nzyjs,
Z serc Boga, z serc Boga nam rae wybijij ,

JNiechay nad szyjs dziata zawyjij,
Z serc nie wybijip

Dobyte, dobyle, gdy bfysmj, miecze.
Z nas zaden, z nas zaden ztad nie uciecze.
Niecbay miecz w mojey krvvi si§ przek;jpie,

Ja nie ustapit;.
Gdy smazyc was w ogniu zWawrzyri-

cern?
Do Nieba nam Injdzie ogieii gosciiicem.

Gdy

S.
V.

s.
1).

s.
1).

s.
JJ:
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S.
V.

S.
D.

S.
D

O

Gdy nas na rosztach ognia uskwarzij,
Milosc rczzarzg.

Gdy w serce, gdy w serce zniierzfj oszczepy?
W laurovve, w laurowe zmieniij si<g szczepy?
W laury zmieniij szczepy,

Rrwawe oszczepy.
Gdy prasy, gdy prasy krew z was wysacza?
By naymniey, Ly naymniey nas nie odlijczij.
Niech. w prasacli kaci krew z nas ,

]Nas nie oiUacza.
Gdy wkolo bgniste kola okrijzij?
Z Cnryslusem, z Chryslusem nas nie
Niech laiicnchy, okr^zij,

Nas nie rozviiqza.
JPiesri o I)uchu Swiqtym

Ducliu Bo£e sorea niego,
Frzyydz
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Przyydz z przenayswifjtszym skarbem stowa twego!
Przenikniy serca mojcgo skrytosci,

Wieczna swiatlo^ci.
Daremna ludzka ilo cnoty namowa,
Jesli d>, serca Ty nie rzeczesz slowa.
Ciebiij to tvlko sluchnc serce rnoie,

Serc naszych Boåe !

O przenaymllszy Gosciu duszy mojey!
Niechze gtos
Zaley me serc£ twemi pociecbami,

Badz', Panie, /, nami.
Nad wszelkij dobroc. dobrotllvey Panie!
Na twe kocbanie, serca mi niestanie.
Bym mial serc tylo, ile gwiazd na Niebie,

K-Ochalbyra Ciehie.
Lecz chocby tyle serc vve mnie palaio,

J
■' i.

'

Jeszczeby na Twij miiosc icfa niestalo;
Nie
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Nie zmoze köchac Jo hro nieskoiiczone ,

Serce stworzone.
Bo Ty sam, Boze ntoy! dziedziczny Panie,
Jestes pomyslnych dobr ]edno zebranie ,

I w serce ludzkie wsttjpic to nie moze,
Czyrn jesles Boze!

Wiem. zes slicznosc niewypowiedziana,
I)o ktorey wszelka piijknosc przyröwnanaj
Cos podleyszego, niz swiatlosci

JNocne clemnosci.
Cokolwiek w gwiazdacli, i kwiatacli okrasy,
Co w ludziach wszyslkie inogty widziec czasy ;

Twojego zrzödta jedna iest kropelka,
Ozdoba wszelka.

Tys zyvvym skarbein pomyslney
Niewyczerpang foutanna. slicznosciy

Wszyst-
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Wszystki/n si§ rzeczom uzycza,

Z twego Oblicza.
Czemuz, przesliczney natnry
Pana, me serce Igniesz do kreatury?

jest w zrzodle. oi» w kropelce wody,
Dia twey ocbtody.

Dziqki Panu Bogu.
chcesz po nns, Panie! za twe boyne dary?

Mizego za dobrodzieystwa, ktörym nie masz
miary? t

Kosciot Ciy nie ogarnie, petno Ciebie,
I w otchtani i \v morzu, na ziemi, na INiebie.

Ztota tez wiem, nie pragniesz: bo to wszystko
twoje.

Cokolwiek na tym swleeie cztowiek mieni swoje.

Bo
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Bo nad przystoyriieyszey ofiary nie mamy.
Ty« Pan swiala w.szyslkiego, Ty£ Niebo zbudo-

wal,
I zlotaini gwiazdami sHcznie uhaflowal.

Tyi fundament zalozyl nieobeszley ziemi,
I przykrylas jey nagOsc zioly i-ozlicznemi.

Za twoim rozkazanieui w brzegach morze stoij
A zamierzonycb granic przeskoczyc hoi.

Bzeki wod nieprzehranych wieik.-j hoynosc maja.
Ei.ily dzieii, a noc ciemna swoje czasy znajij,

Z twojey woli rozßczne kwiecia wiosna rodzi;
Z- twojey tez woli w klosianym wieiicu lato

chodzi.
Wina jesion, i jablka rozmaite dawa,

Potym do gotowego gniusna zima slawa.
Z twey laski nocna rosa mdle ziola napawa;

J>waa tymle zagorzalym zywosci dodawa.
7. two
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Z twoich r!)k wszelkie zwierze patrzy *wey 2y-

wnosci;
A Ty kazdego Sywisz 7. twey szcZödtoblhvösci.

Badz na wieki pochwalon szezodrobliwy Panie!
Twoja laska, twoja dobroc nie ustanie.

Choway pdki facrtysz, na twey iiizkiey ziemi;
Jedno niech zawsze pod «krzydtami

twemi;

Ectcfiarz Sefxä.
wieni, aCh hie wietiij przyczyha czyjs,

Ze mym affektom setce nie sprzyja!
Kadbym si§ je?elim pobfadzit,

Me serce.
tTagnie ku Niebu, coz to Za wiaa?
Wszak Niebo fiasza wieczna dziedzinal

Bh S«r
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Serce czy si§ przykowafo

l)o ziemi,
wiatry, ie wolnosc majij,

lubo, tain powiewajcj.
A iiiojp westchnienic, jak

Ponosi!
JLada w tym miij przpchodz$ x
SkrzydeJka majaio, do NieLa godza:

Me serce po ziemi czplga siij, nie z niemi
W zlatuje.

I dJugoz, (Hugo mojey niewoli?
Ptngoz nie petnis twey woli?

Spadaycie kaydany, ktöremi
Moy affekt.

Uiycz mi skrzydei ktdra ptaszy no;
tlsiycz lekkosci wietrzna kraino!

Wzhi
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Wzbijf si(j Avysoko, nie zgoni miq oko
Smiertclne.

Lecz, ie si§ w Niebo Joi niepcwodzi,
Niech mo|a -bolesc tza chtodzi;

Serce sxy oddala, tey mi niepozwala
Swohödy.

lody: bo wnel krusz^,
Gdy od cieplego stoiica suszs.

Szczqsliwe opoki; bo lejjj poloki
Oblite.

Twarde mannury we }zy topnieja,
Gdy ha nie letille wialry zawleja.

A ja zakanilaly, nad lody, nad skaby,
JMud ruarmur.

Paday paday serce kamiemie.
Co cis iijeznu§kcz| ognle zbawieime;

Bbz Wie<’
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w piersi skaliste, uderzoie staHst»

Pioruny.
Niech w popiol, niech skamieniej§>;
Niech cale w ©gniu wszystek zniszczej^,

A niech swawolne, serce poniewolne
Ukarze,

O milosci åwiata i Boga,
TjVie masz w swiatowey statku milosci,
"'Ktöraby trwala w swojey statoscij
Pocznie ci§ nayprzod mile,

Wnet si§ obröci w
Jak sloiice rano

Nad wieczor w czgsto zachodzi,
Jak Neptun z razu waty hamuje

Na gfebi, potym w szturmuje;
Jak kiedy pajsk swe siatki grodzi,

Fol



Bozmaite 403
Folgtije nayprzod, az gdy uohodzi,

Nie\vinn;j muszkfj', tiapadtszy bkrycie,
Bierze jey wolnosc, oraz i zycie.

Szczegulnie Bozka milosc stateczrla,
Nie zna odrniany, Tvszystkim

W czyim sercu ona raz wzftiedi,
Tain, iJe z siebie, na zawsze swieci.

tedy milosd rzucayrtiy;
A w nassäycli sercaclx wzhiecaymy.

O pröznosci sWiaidi
Vycie nie mile, a sebce troskliwe,

Mysl niespokoyna i pierzchliwe:
Ktökohviek wspomni, musi byc w iatoscij

' .Tak cieri przeminij swiatowe marnosci.
Na co?. nas draSniij svr iatowe honory?

Niechay precz z oczu mycb »plendöty,
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I co?. nam potym9 lepiey mieszkac w skale,
Nie znac pröznosci, zaprzec si(: jey cale.

Salamon mfjdry z swemi przyrniotami,
llznat, ?e proznosc swiata nad proznosciami;
Ho czasu tylko, ani spodzieje,
We mgnieniu oka. jak wszystko zniszczeje.

\V coz one poszty tak zacne Heieny?
Pieszczonym glosem wabiace Sereny?
Niebo i ziemia, ta wszystko zrownala,
Patrz, marna boskosz, jak siy nienadaia!

Kto Niebu zyje, ten swiata umiera,
Ani do niego napiera;
Ale kto t swiatem zawarl pakta wiecznie,
Musi z Niebem pozegnac koniec/.uie.

O serca ludzkie! w coz tedy ufacie?
was myli, w czym nadziejy made:

Ter
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Terniin ostatnl, ten nigdy nie niinie,
Dingo, krölkoli, swiat ze wszyslkirn zginie

W t.eyie Materji.
Jest zdiada w swiecie, jak av polnym kwiecie;

porzucic, duszo kochana, grzechem imasa-
na czas ocncic!

godziny, przyczyniasz winy, szalan swe strza-
iy jadern naciera, piekto otwiera, ströz nieospaly.

Made Iwy srozsza, nad smoki gorsza, sinicrc na
nas cznje, roskosz cukruje, zyc obiecuje, kos§
goluje.

A w lym szartaly, i kmiecie taty, jako mol psuje,
Krölern kieruje, (iesarza truje, panuje,

Obraca av bfoto, perly i zloto, robaki daje; za-
cnym Helmanom, Chtopom i Panoni serce si§
kraje,

Gdy
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t

*

Gdy «zmatem placbty, odziewa Szlachty, grono
zieloue. Tam ciska w groby, marssi pzdoby,
übroczone.

Zalpsne Matki, od piersi dziatki, smierc wam wy-
rywa, srnjerc jadowita, gdy k\yiat zakwjta, wnet-
ie go zrywa.

I wychowanych, synow kochanycb, nie daje zazyc;
Kleynot tak drpgi, kaze gtos spogi, od-
wazyc.

Ppdcina jak z rosa, miodz wysmicni-
Huzarovv z haju, bierze dp gnoja, moc zna-

W bpjazii obraca, serce ukraca, w srnulek odziewa.
Rycerz umiera, barce zawiera, krwifj piersi
zlewa.

!Nie da gj§ prosic sniierd. ni wznosicj wszyst*

kich
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kich zabija, a choc pxzewlecze, twdy wiek czto-
wiecze. jednak nie mija.

Matuzel stary, nie doznat wiary, umart w tyskjc
lat, Jozef strapiony, potym wslawiony,
jako kwiat.

Absalon gladki, ziy Syn, ztey Matki, gdzie w swey
urodzie? glans jego splon.yl', we kiwi xitonal,
jak marmur w wodzie.

Jak zfole wtosypod ostrey kosy, lezfi podciete, hoki
krwia plugzcza,

J*asem si§ -wijfj,, gdy piersi sprosne robacy,
rotanxi gdy harce Z powietrza
ptaey;

Wesole czoio, dzinrawe wkoio, wai-gi rurniane da*
leko cnöliiifj, gdy juz opuchnip pblane.

Mizerne oko, uschty szex-oko. twoje ogrody, zto-
te wifinice, zimne kxyixice. i rzeczne Juody.

Cy-
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Cyprys blednieje, röza wicdnieje, a twe powieki

i »il nie maj;j, uciech nie znaja, gins na wieki.
Uszy karnienne, piersi zbawienne, coii odganialo

gdzie strony, giosne rezony, klore,
mialy.

Cytry sprocfyriiale, Arfy zbutwiale, milczy inuzy-
ka, teraz kösztuje, wiernie pilnuje, robak

Gdzie jcst plasanie? gdzie klaskanie, insze lu-
boscj? gdzie laiice mile? gdzie nogi zgniie, wa-
sza radosci?

Bacliusa swego, staro-siodkiego wina pozbytes, pie-
kielnycli' szaiicow, dia skocznych taiicow, mlodz
nabawifes.

Swiatle szarlaty, drogie Mawaty, gdzie wasza ce-
na? Chlop nieda prosly, za wasze koszly, swego
odzienia.

Czymze zdradzacle, czym namawiacie, nilodz nie
roz- \
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l»y si<j stxoita, sercem wahita. ro*

skosz pomysln;j?
Wymyslne wety, smaczne pasztety, i wina drogia,

na nas godzicie: Lo nam nmoiycie, robactwo
srogie.

OLjadayze sis, tipijayze sie, nie dlugoc tcgo, czeka
ci(j taka, twych pijaristw plata, trunku srnol-
nego.

Szczera marnosci, marna proznosci, takze na swie-
cie wszystko mieni, zi'e z dobrym zeni, w
zirnie i lecie.

Mlodosc swohodna, do wszego zgodna, u swiata
stynie, przez smierci razy, doznnwszy skazy, do

zginie.
Wieszczysna gfowa! rozumiey sfowa, czem swiata

pragniesz? czem piikin stuzysz? w
ptuzvsz, sercem nie wtadniesz?

Wy-
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Wyglfjtksz z proga, niedbasz o Eoga f jakocby

Fieba, przezywszy lata, po Zeysciu z swiata,
nigdy nie trzeba.

Bogacz szalony* [§czy strapiony, w siarczystyin lo-
chu, tak dia srebrnego, zlotego. skwarzy
si§ prochu.

Z oghia gtos wznosi, o prosi,
wody, co przedtym spiewai, dostalki miewat,
codzieflne gody.

Marna pröznosci, prdzna marnosci, co my wldzie-
my? biada! pijanstwo, roskosz, tyraiistwo, ach
mifujemy!

Czyli JiieAviemyj iz wiatr goniemy, gdy chcemy
swiata; lecz zawsze bitwy, toczy gonitwy, no-
ella poswiata.

Juze* zyl wiele, grzeszyles imielej przy twey ro j

s sk o-
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skoszy; perfy z
to rozproszy.

woty, dwory, stodoty, worki natkane, cze-
ladz, szarfaty, i twemi szaty mary usiane.

Fraszki dziatki, nie pjfjdre Matki, co ich
ho jakie na czym sami nie znaj^.

Z Rodzica cnego, Syn nie dobrego, rodzi si§ cz£-
sto: wszystko przepija, potym zabija, po wsiach
lud gtjsto.

Pierwiey cbciwosciai, potym i zlosciej, sw| wol%
puszcza, dni swey mlodosci, na nieprawowci,
szpetnie rospuszcza.

Ztgdci utrata, sptywa na brata, swiat nic dobrego:
wynosi siaw§, Herby, z domu zacnego.

dawne, dzielne i stawne ich. larailije, a
dobry Dziedzic, jak prawy Rodzic, dobrem ich
zyje.

Pto-
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Plochosd Synowska, zdrada lotrowska, co pogu-

bila? Naprzod kleynoly, potym herb zloty, w
wino wrzucila.

A my szaleni, grzechem spaleni, nic nie czujemy;
ogniem czart w pieklo nas uic
nie widziemy.

O skarby nie trway, przenies w rayski kray, twe
plac kupuy zbawienie,

odstepuy zlosci,
B»duy Klasztory, übogim sloly, hoyne wyslawiay,

sierötom w Bogu, day w tvvoim progu, wi(;ziiie
wybavviay.

Bo wszystko strata, co dasz dia swiata; przetoH
o on niedbay, dobra, ktöre twa szczo-
dra przeszle w ray.

Cv za pozytek, ze twöy zbior wszystek, glupi Syn

stra-



Rozrnaite. 4*5
strawja; a ciebie smoty i twoje stoly, w piekle
nabawia.

Czystosc, prostota,,i wielka cnota, ta nie zaginie;
z niey po zywocie, nedzy, klopocie, ochtoda
ptynie.

Pociech niezbytycb, dia grzechow zmytycb, w
JNiebie zazyjesz, tarn z twych klopotow, tam
z, pracy potow, -czolo omyjesz.

Tam nie masz zdrady, buntow i zwady; tam po-
koy wieczny, -vvszyscy

kazdy bezpieczny.
Przez twöy bol srogi, Jezu nasz drogi! day nam

powstahie: na smierc- w bolach rozrzu-
day pamietanie.

Day lamentarni, boynemi tzarni. obmywac grzechy;
racz zliloAvac, day obfitowac, w Eayskie po-
ciecby, Amen.

O tyrn-
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.' O tyrni,e samym.

Cj*emu pod Clioragwia pychy swial liotdujey
iClorego fortunoin niestatek panuje’ ?

Tak »talia i takiey odmiany.
Jak av r§ku niepewnych garnek jest gliniany.

Wlfcey wierz literom, na ledzie pisanym, iNiz swiata oldudq nadziany m.
Istnemi na» snatni swiat iv tym zycin tinki,
Mkczemnq oMuda oszuklwa ludzL

Wicjcey zwodzce na nrzad inoga znalesc 'kdary,
Niz kradnq.ce mitq wiecznosc ktarnstAvcm mary:
Gdziez madry Salomon dzis stviata wszystkiego?
Gdzie Samson Narodu strach Ti li.styn sk lego?

Gdzie ztote kedziory Absolohowe?
Gdzie mite weyrzenie znikto Tonatowe?
Gdzie Gesarz Jolinsz, Pan niezwyciczony?
Gdzie Bogacz, ivorkami zeAvszad oldozony ?

Gdzie
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Gdzic Tuliusz slawhyj on Oyciec wyinoWy?

Gdzie Arystotcles, doxvcipiiey gloVvy?
Gdzic s;j oni ■vvielcy iHriata Potentaci?
Przeinozni KrdJotvie, czci godni Prafaci?

Xiazyla eli llycerzow Wödzoiviej
tvSzystkie siy vvielkosci skryly w tiiipiey gtöwie.
Jak-ki-ötkie talutti jdsts dhrvaia swiala tcgö
lloskosz, podoline do cienia lekkiegcfl;

Co oczy n ie iriadre Jatwo omaniifij.j;
A wiefczriC) praivdzlwe dobrä okradaja;
Pokarmie l- oi)akow, o pvocliu zbutwiäiy!
0 rosy kropelko! o kwiatku niesiafy!

Niepevvienes jutra; Coz si§ wazysz wiele?
fczyii dokrzCj pöki Bog pözxvftiä zyc w cifcle j
VVszyslkij ts,- k tola jest swiatowa özdöbaj
t)o kwiecia pisino przypodoba;

Opada kwiat. danO do ognia zbierajij i
Gc

_
Wszyst-
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Wszystkie w oka Ingmanin le pompy znlkaja.
Patrz, iehys lycli ohlud \v tych dobrach nie Helyt.
Lada w dzieii ci avydrze, czegoc swiat pozyczyt.

Miey wiecznosc >v pamiyci duszy Iwey zyczliwy,
Klo ly m svvialern gardzi, len slokroc szc/^sliwy.

O rnarnoici swiatowey.

O. ngdzny swiecie! takze ludzi Zwodzisz?
Sam jak mgta, w'inomencie nchodzisZ,

Alho, jak wiatrem, w gör*» wyniesiony,
Dym rozp^dzony.

Zal AYsponmiec l JNiobo na szanc ludzie daja,
Hajein wzgard/.rvvszy, Lgipt" obierajtp

Przeilajij wszyslkic osci NieLa,
Za Irochy cbleba.

Tak Adam llayskie nlracil radosci ,

Kupujijc plojine za jabiko godnosci,
Jaki



Jaki nierozum, za frukl skoszlowany,
Kay postraiiany!

Tak jedzfjc Ezau gtodny,
Brzedat dziedziciwo za pokarrn niezgodny;

Tak glupicli Judzi zawoiiz.a nadzieje,
Adi co sit* dzieje!

Patrz prlodzi p-locha! z kim przyjazn zawierasz,
Gdy svviatu nro la do serca oi wierasz s

Ja radzc, strzez si§ svviata obluduego ,

Z przyjaznia jego.
By dvvoje liulzi byip av jednym ciele ,

VVnet z sob;j nuisz.j live nieprzyjacicle;
Gdy jedcn z serca zakoclia sic vv cuoeie,

Drngi vv niecnocic.
Pohozny musi znosic svvawolnego ,

Svvavvoiny gnrhi, jak moze Swiytego;

Cc 2 [Gdy

417Rozmnile.
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Gdy cnot§ widzi, jak oko od goli,

Tak go to boli,
Na co ty przecie, jesjic cnota mMa,
fUedbay; bo nie masz, kogoby chybMa

Raplata, kiedy cnocio zachowana,
W razacb doznana,

PiesÅ o marnosci skarhow doczesnych.
Nata, jako: Ockni sj§ Lechu,

TJostrzez postrzez cny Amorynie !

Niechay av tych sidtach dusz.a nie ginie
,

To podnies ksdy gvyiat gjanics
Zato^yt,

Jesli masz w sorcu mMosc Jezvisa ,

UsUjpi z sepca skarbow pokusa ;
*

I zadna tvwoga nio strAyozy, gdy Boga
Miec z.adasz.

Pa-
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la

Se ta tue nie wieknje s'Wsiyslko z.a czasem smierc nam zepsuje;
Skarby i kleynoty, i sam wiek nam Zloty

Uplyniei
Pbocbys Nöstorä tu pedzil lata $
Jednak Ci§ do iruiiy fata \

Gdzie tcdy lym zlotem, tak* iakobv blotem
Na swietoiOi

Obrdc od zlota obzy db Kieba $

Ciasmj ci drogq, tam iso potrzebft j
Gdzie zlole pokojo, i z perlow podwoje

Mied b^dziesz.
Naitte forhin

szukSj klo z forturuj lauCi! je ,

av tancu, niz na harcu szvvatiklije;
Gdy tortulla kolein chodzi,

W
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W labirynty ci§ zaavodzi t
Na zdrade godzl.

Nie wylatuy, Inkoo skrzydia wprawia ,

A z Ikarem n;td morzern ci§ zabawia ?

Bo ■woskowe pidrka snadno
W niitä pogody opadna ,

Ty poydzicsz jia dno.
Trzcinij szaklo % r;jk wycina zotuierzom $

Trzciiuj kruszy twardy kujat Ryccrzom,
Jvogo av koju iniecz nie razi .

Trzcin.j fortuna porazi,
Na szAvairk narazi.

Dosc juz szakle, doso wylaty krwi av kopk
Czas im spoc/.fjd, 11a koikll av pokoju ,

Idzcie precz i rniecze kr Av aav e
W zarokuj na s-J'aw§

Berta iaskaAve.
Zarty
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Zarty slroi. Tuho lieriä daruje ,

L pomink ieisj «jo upadku kierujc ,

Skoroc sit; noga ptnvinie ,

Zes siq na mdtey spierat trzcinie,
Znay po ruinie.

Znowu tr/, cin a od ruiny podnosi:
Zapomnianvcii nad nad/iejt; vvynosi

,

W szak \vy noszac, zdrad/.ija,
Trzcioc fw n krwia uliroc/yla ,

✓ Cieliie zranil» :

Jlozkwiliws/.y, jalilkiem laolesc 14koi ,

Oczy Jarlia, smak nad/.ieja nappi,
Mniernas/, /.e Uayska nuwina,
Ai z ganparskiego komina,

Popiql i glina.
Co?, /.alnjesz zgnitycji jaWek ulraty?
Dosluiysz u lortuuy odplaly j,

Czas
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Czas Kala gorzko.sc ostodzi,
"W jednym jablku ci zaszkodzi,

Swiatem nadgrodzi.
Coz za Ifokzysp, ze yvszyslek swiat papujesz ?
SJabe sity lym oiezarem mordnjesz ?

R(jkg fortuna oddali ,

I swiat w njomencie obali
,

Ciebie przywftli,
Jakiftz \y sobic swiat kleynoty zawieia ?

Odeym stfaclicm serce uiniera ,

Z wierzcliu cos naksztalt osoby ,

Wewnal"z kosci, zgnilosc. groby,
Wszyslkie ozdoby,

Swiat nam oczy swa oblmia zamydlfl >

I’otym je w Jyka i usidla:
Odbiera wnetze swobody ,

Czyni
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Czyrji summeriin zaryody ,

Te sa nadgroiiy,
0 jak n fortuny odrniana !

To gliniana, to zeJazna, to szklana;
Kto pofozy w niey ufajrie

,

Pewny jak, gdy ktöry stanie ,

Na morskiey planie,
Smieley A\iez§ z ci(jzkiey skaby na ledssie 7Pod Niebiosa ludzka wywiedzie ■,

Smiejszys na szkle Gieryonie ,

Niz gdy w koronie,
Sadzi na tronie,

Zfoto, rnitry, wielkich Krolow Stolice ,

Sfabiey stojfj, niz na gtoyyie szklanice ,

Noo spokoyna, giow§ nizko ,

Boc na wlosach szczescia slisko ,

Bpadek blizko,
Day



)
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Day fortunie do wiernych rijk swa dol§,
Dna s tav? ia i szklanic§ na kolo,

Skoro koit-, m swym oLroci 5
Wszystko \v tyrii razie pokldci ,

Mysl ukröci.
K toz nie widzi , ze fortuna nie wieczna !

W satnym tylko swym niestatku slateczna,
Gdy daje jakie pociecliy ,

llzuci, iak dzieciom, orzechy ,

Na zart i smiechy.
Mieyciez Dzialki! z orzeeliairii Liesiud^,
Napadniecie.i w orzecliach 11a zdrad^,

Gdy macxe dziecl 5VV lem roskosz wam uleci ,

Jnk ptaszek z sieci,
Gonclez mali. goricie maiti
Ugonicie na sniadanie zwiexzyuy;

Lecz
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T.ecz ptaszek poszedl' s-vrobody :

Wajn po pracy dia ochiody
Napic sig wody.

Lficz fortuna zlole kolko oliraöa ,

Tam si§ dzieci ulnegaycie, lain cacaj
Zacnec dia avas te kleynoty,
Doznawaycie juz ocholy,

Fortuny ztoley.
ISie lada mi to dziecinne yvesele, ,

Ze czczey piany bombele >

Wsidy <lla znikomey proznosci ,

Takia dziecinne radosci,
Gnlewy i ztosci.

Godite zftlu, godne smicoJiii■ gonitwy,
Godne te dziecinne o fräszki bitwy:

My. co siq o inaiych wniejemy,

Tai



Toz saim siluiey goniemy,
Goniijc, pragnieiny.

Ach niestetyz! jakie ludzkie nadzieje i
Ktöre wszyytkie lada "wiatr rozwieje!

Gdzie.4 na powietrzu fatysngty,
Nim do rak przyazty, ,

W ivku znikn^iy.
Czylis ödszedi? czyli w sercu spisz hioin ?

Czehiu serca hie pobudzasz dö koin ?

JDäwszy wszyslek Tviek inavnosci,
Moinent w smiertelhey Ciyzkosci,

Dos eli wiecznosci ?

Mysl zahiegaCj niedfty tivey giowie
Fracuy, lioruyj dornagay si§, loz zdrowie }

Maar, godtie placzn zatniany •

Za pot, krewj kaydanyy
özkio, >viatr, i piany.

Nad

4z6 JPteini
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Nad czym, nad czytn nodzni horujemy?
Bo

JPröznosc, popiol, Lieto, cienie,
Troski, Loi, mysli, gryzienie,

Fewne zniszczenie.
O niestateczn?y mtodosci.

'Gdy siq w swym njeodmiennym statkxl chowaly;
GdyLy «ila i nyoda, i do nciechy pogoda

Nie uplywala.
Pjairtejity Arioiiskie, AraLskie zlota
JVlniey sis cen% niz z z|sczona cnota,

GdyLy madrosc przy tym slala, cenyjty åadney
nie miala.

Cnota z mlodosci^.Lecz to kleynot nieslyehany prawie n swiata,
/e-
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Zeby ora/ byla, i inlöde lata

,

M;jdros'c chodzi z sz^dzivvosci^, a plocbosc za--
wsze i mlodoscia ,

f. 7.ia ntrata,
Zbytki swoje rozpros/.yvvs/y, na cudze goni ,

Wola, idac za z;jdzami, zlego nle broni,
Go po Oycu pozostalo, to nie dlugo W worku

trwalo
Paita mlodego.

Bo rozpustne rijce to wysypaly,
Go po groszu stare lata dingo zbieraly. "

Dluga praca dom buduje, jedna godzina zepsuje,
Sknj weii wrzuciwszj/.

Lepiey bylo strzedz szozuptego grosza i domu,
Nie

Tu tlzi», jutro u sosiada, lu wesele, podle biada,
Piesri swojij spiet\a.

N-ic-
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.Nietnrazny aflekt ■vyszystkim Jacno szafpje ,

Drogie zdroAvie, i ib soine tnnie szacuje;
Blizkie grohu razy znosi, lubo go o to nie prosi

Uwazna mtodosc.
Ktoz ci winien, zeftnk mary gotuja,
A zywola slahe siiy nie obiecuja?

Juz nadzieje legnaja, jnz drugiemu rsk§
I’ociechy twoje.

Coz ci potym, zec przyjaciel sercem i slowy,
To powiada: ja do nsiug twoich gotowy?

Jesli zepsoavane zdrowie, lub ktory ci Doktor
powie:

Zycie nie diugxe.
Bicgf) lata, jako iodka po byslrey wodzie,
Nic cz.as myslic w pozny wieczor o ranney szkodzie;

Niech zazyje lötnych koni,tego jednak nie dogoni,
Co z czasem uszfo.

Nie
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Nie susz kwlatu, gdys! go jeszcze starosc niepsuje,
Niech ci bialy, po Zielonym, kios nast^puje;

iNiech zawsze stalek rzijdzi, za niin nid
potet.plzi

Swobödnä rniodosci.
Upomnienie dia mfodzi.

pusZczay si§ w pole svvlata Miödosci !

Proznyrrt swiat cukrU je gorzkoscij
Zeity ziudzit, ö tri ckodzi,
Odmidnnym poZorerfi zwodzk

N a zclradf* godzi.
Nä tttlodz sinierc ptoporee rözwija ij
Bystfe zagle niespodzianie rozbija f

Rozpusci zb)'tne nadzieje
Pro luosc, a smierc je roztvieje ,

Z tvas si§ nasmieje.
Kle
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Kleopatry zfotem sute pokoje,
I perfanii zaprawioue napoje,

W srogij trnclzn§ obröci,
SzczQseia i zycia wiek skroci,

Lat nie przywröci.
Nadzieja was ta daremnie unesi,

smulku, niz pociechy przynosi;
Poniniy na ostalnie kola ,

Zadne nie wydota,
Gdy sinierc zawoia.

Rozhrat z Swiatem,

'JVapi mif zal , nie znasz tego zdrayco swiecie !

zem mojcgo tobie serca nie bronif, a z mm od
Boga stronif.'

Juz twe odkryiy zdrady, widz§ fatsze i twe

Dd M rady 3
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rady, av rzeczy oliarujesz, a mi go«
tujesz.

Jako Syreu nöcisz nille, abys zabrat dobre obwile,
w »lörebym Bogii godnie, mögl przejednac za
zbrodnie.

Sprosne roskoszy cukrujesz, neklarami zaprawujcsz,
bys miij z pociecb kwitOAval, co JBög av Niebie
ZgOtOAVa!.

juz z lobij rozbrat a pöki czas nie
uptynie, ocltj jcl przyrzekam szc/.erze, z Bogiem
choAvac przymierze.

Hieta Se rea
siy serce moje aa' sAviatowey marnoscij

JSi ie znalazlo nigdzie gruntowney stalosci,
W Tobie samyin, o möy Boze! zostalo,
Ze sie Toba konlentuje, przyznafo.

m



JRozmaife. 433
Idzciez precz ode rnuie obludy svvialowe,
Juz ivani rnoje serce niegolowe ;

,1 ui tn iviycey nie ciagniycie do siebie:
Bo aiTekty wszystkie moje sij tv Niebie.

Dosyd mi juS na tym, ies mis oszukala
Oinylna pociecbo, ies lata pobrala ■,

Upty z kivialem wieku mojego,
Zostaivivvszy iv sercn mola przykrego.

Bad/ze juz zdröw swiecie z swemi pociechami;
Napctniies dusze lroskatni.

Wnet stato serce pelne gorzkosci,
Ledwo skoszlowawszy Iwoicb marnosci.

Ulecialy z prdznym dyinem moje lala ,

Gdym haylepiey. zazyc cbcial lubego sivistä,
1 naylepiey, gdym chciat zazyc swobody,
\V len czas wszystkie ulecialy ivygody.

Boday ci<2 pozuali, co lu po muie bydij.
Dda Klo
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Ktorych, jako i ml§, Jowisz w§d;j!

Botlay sxs twa chytra zdrada ■wydala ,

A na serc nlewinnyclx nie brala!
•Ta ci§ opuszczajac, na podwoju twoim
Pisz§, ten wiersz: ze lu grano z sercem moim;

I juz byto gtupie na
Laska Bozka, ze jeszcze nie zginyto.

Juå tedy me w Bogu nkontentowanie;
Juz po swiata rzeczaclx Makac si§ ,

Gdy me serce w miiosc Boga zbogac^,
Ceny Jego i przez wieki nie strac^.

Upamietanie Duszy swiatowey.

Juz precz swiecie, nie trzeba mi Ci§, cale nie-
dbarn o ciebie,

Boga ze go w Jego przeslicznym
Niebie.

i Juz
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Juz twe bt§dy, vvszyslkie

cam pod nogl;
A sain wol^, na tym twojey Chryste

strzedz drogi.
Co po ztoscij co po malnosci, i brzydkiey lubiez-

nosci?
Klora ginie, piekla nie minie, i lam wieczney sro-

gosci.
Twe uciechy, zarly i smiecby, grzechem dusz§

zranily.
Twe swiecie laski mis pozba*

wily.
O juz stale, nie cale, menu silami sluzyl:
Gdym lak wiele, w myin grzesznym ciele, Bogu

si«j acli zadtuzyl!
Dobry Panie! niech siy tak stanie, bym nlkomu

mnemu,
Tyl-
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Tylko Tobie, a£ w grobie, wietnie stuZyt

samemu.
Dusza nieoszacowana,

perto droga, skarbu avielkiego .

Dii eto r§ki, Kr 6la wiecznego .

Duszo niitä, grzechow sila,
Wiek uptyvva, smiorc przybywa s

Czas sitj poprawic.
iStraszliwornu, Panu swemu,
/ grzechow wszystkicb, sprosnych, brzydkicb

Przyydiiö sie sprawic.
A eli niestetyz! jak bezpiecznie codzieil grzeszemyy
Choc smiertelmj, nad karkahu czujemy,

O chciwosci! petna ztosci,
Jak nam zle rad/.isz.

Ros k osz tzanri, grzech nikkaroi
Wiecznemi ptacisz;

Ogleil
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Ogieri katein nad swoboda,
,Vr iecznosc sluzba,. bole nadgrodf}:

,Bög surovvy, gromi stowy,
Dekret srogi. poien trwogi,

Niebo nie broni.
Czart sitj srozy. h grzech Irwozy,
lian przydaje, bol zadaje,

Przyjaciel sironi,
laa Jz§ bije, ptyna rzeki, a ztosc nie tonie ;

//ai sib szcrzy, mitosierdzie \v dalekiey siroille ;

vVe dnie 1 w nocy, bez pomocy
Grzcszny zostaje,

Nieodmienna, smierc codzienna
Umrzec niedaje.

Przeslarize juz, pr*eslari twych jioscl,
A zawezasu mysl o wiecznosci,

Pöki sila sluzy mitaj
Cza-



Czas» staje, i «liii dnje,
Zdrowia dobrego.

Sercc podnos, a Boga pros,
Bys linat wrota, do zywota

Wolne wiecznego.
O jak malo o zbawienne uciecliy dbarny,
Gdy za doczesna roskosz chciwie cnwytamy!

O rozirmie, hardy \r dumie,
Staby w madrosci!

O jak Wadzisz, gdy lak sadzisz
O twey wiecznosci !

Ani neliö lego styszalo ;

Ani oko lego widzialo ,

Co Bög daje, gdy si«j staje
I’oslradany, Syn koebany ,

Dziedzicem Nieba. ,
Gdy Avesele, w ludzkim cicle,

Bog

458 Piesni



Rozmaite. 439
Bög w islnosci, ccl radosci,

Czego polrzeba?
Nje masz zalu, nie masz troski, Anieli
Swl<*ly, Swi§ty Pan zawsze spiewajij,

Cnocie wiano, w Niebie dano,
. . Slorice jey szat.-j,

Gdzie zabawtj, Bög polrawjj ,

Bög jey zaplat^.
O poprawie Hywota.

mlzerne dni ,

Czasy strawione, nieprzepiacone ,

Snem nazwac Irzeba, a rtie dia Nieba
Zastuzonemi czasy.

Nlestelyz wszystkie zycia godziny
Strawifem, pijsc jak wod§ winy !

A coz



A coä mi za to? zbawienia stratij
Grozs Bozkie wyroki.

Ockniy sis duszo! a radz o sobie,
Podobno nagie zoataniesz w grobie,

ciaJo! jako sie sfcato
Juz nie z jednym gvzesznikiera,

Piekto ci§ czeka za twoje grzecky,
1 ivtacz niezbyty za sprosne smiecky:

U jak nie mdlejesz! jak nie dr^tAyiejcsz!;
Gdy t§ praAvd<2 splewaja.

Codzieii na mary idij bez braku
Wszelakie stany, a ty na szlaku

Smiertelnym sloisz, ani boisz
Tak strasznego termiini!

O zaiilepiona zbyt kezpiecznoscl!
Co aie nie oney wiecznosci.,

Klo

44o JPiesni
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Ktora Lpz storica, li'tva i hez konca

W oloillani !

Nie railo c slucliac ö piekle slowa,
Z melancholii krqci sig glowa,

A czemu z szatariskiey rski,
Grzechem na si§ zaciagasz?

Tivards/e maiti serce naii djamcnly,
Jesli oslalnie Tvieku momenty

VV inarnosci slrawicj, nic o poprawie
Zycia raego nie raysJ^c.

Precz, precz ode mnie iwiecie z
Boga na celn z Tviecznoscia;

Jnz odtijd .lemu, sluzyc jednemu
Bez odmiany przyrzekam, Amen.

Ldbilis mundus in instabi/itate suu.
Nie nowa pod sloricem rzeczy alternata,

I *a-



V
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I same biors cer§ lata,
Saz wiek Saturnowy,
On wiecznosci pokojowy ,

'

A imet insze kolowroty
Czas nazad zloty,

Nie nowe, nie nowe, odmiany i?wiatowe.
Marsowe pozary nam, zlote godziny,
Syczallem krew pija cudze Llbityny.

Nie dawno byl wiek pokoju,
Nie poruszyl Mars krwiij boju!

Az dzis za skromne oliwy,
Krwawe laury rodza nivvy,

Nie nowe, nie nowe, odmiany swiatowe.
Sellona pokoju staroswieck;j togtj
So/.darta na poly, i krwawa odnogg

Srecz po SoJszcze roztoczyla,
A w aiey pokoy utopila:

bcCZ,
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Lecz, ze Polska pod armata,
Nie dziwuy si§, o Sarmato,

Nie nowe, nie nowe, odmiany swiatowe.
Wizenmek w Neplunie takiey jest odmiany,
Ze stojij niestaikiem pod sloneczne stany, •

Jako morze raz zefiry,
I zawile gtaszcze wiry,

Az wnet dumne akwilony,
ZpQdzfj z morza alejony,

Nie nowe, nie nowe, odmiany swiatowe.
Spör Djabla z Aniotem o Duszg grzcszniha.

D. Juzes zginiony, juz pot^piony,
Nieufay w Bogu, juzes na progu piekielnym.

A. Jeszcze nadziei nie trac zbawienia,
Tylko, grzeszniku! popraw sumnienia.

D. Wierz mi statecznie, ze zginiesz wiecznie:
Bög
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Boa; zagniewany, byo przebfagany, iiie moze.

A. Nie takoi gniewu Bög zawzpjtego ,

Tylko serdeoznie westchniy do Wiego.
J). Dekret na ciebie: nie bgdziesz w Niebie,

Bogas utraoil, oo cis zaplaoii, konaj^c.
A- Patrzay na Obraz krwawey mitosci,

A w Bogu poioz swoje nfnosci.
J). Oto pfomlenie, na potypienie,

W piekielney bucie, przy twey pokucie zgor««
jcsz.

A. Oto krew tocza zbawienne rany,
ogleti wieczny Jnjdzie zalany.

J). Wiöcznie, bulaty, strzaly, granaty,
Pionmy, grzmoty, smierc i klopoty nad ,tob|.

'A. V»A szys‘.ko to Bozkie. ■wstrzymuja lyce,
Tyiko sir» polec Myce.

X). Spisz, a Bög czuje, piekio gotuje ,

Stu-
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Stnllc powieki, juzes na wieki, zginiony.

A. A klöz bezplecznic zasypiac moäse?
Ten tylko, co go sain strzezesz Boäe.

D. Czas si§ ocucic, Boga porzucic,
Isc za a mieszkac z nami na wieki.

A. Czas sis ocucic z zlego naJogu,
A czuynie sluzyc samemu Bdgu.

D. Bog wyrzeka, tego czlowieka,
Ktdry sis skazit, gdy Go obrazit grzechami.

A. Pelen affektu Bög Oycowskiego,
Przyymie za syna marnotrawnego.

D. Oyciec lo srogi. przyciera rogi,
Nic nie pi-zebaczy, gdy co obaczy po synach.

A. O lekkaz kara Oycowskiey r^ki!
ozartowskie piekielne m^ki.

O sf,ru~
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O skrusze.

Zai mi, zem kledy zgrzeszyl przez me wszyslkie
lata,

Zem Pana raego gmewf*! dia swiata.
"W tymem wszak nie postrzegl, zem Mu wi-

nien sluzyc;
Gdyz mi On dal na swiecie wiele dobra uzyc.

Xiecz jam tego nie zwazyl, ze to laska Jego,
to przypisy wal, gdy dat co dobrego.

Za tym Mu a nim Jemu sluzyl,
W leyjem s)Q powinnosci naybardziey zadluzyl.

Lecz to nie pochodzilo z dobrego baczenia,
Ale ze zley mey mysli, ze ztego sumnienia.

yV roskoszach nie my.siilein o karrtacym Eogu,
Chociazem juz zostawat na piekielnym progti.

A teraz mi tego zal, moy wszechmocny Panie!
Pro-
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przyymiy laskaw ie serdecznfe AA'zdycha-
nie.

IN ie raczze ju2 moich niepraAvoscii
Bo ja AA'iem) izes Ty Pan. ktöry wszystko moleszj

A kiedy koiuu raczysz, teinu dopomoåesz,
Zvvlaszcza tym. ktorzy \v ToLie saa majqj

A sercem liogoboynym laski twey
Naklorize «cha tAvego, Oycze dobrotliwy!

A raez mi§ nie opuszczac w möy czas
sliAvy.

KiedykolAvlek zawolam, scisniony frasunkiem,

tunkiem.
Zal za grzechy Duszy pokutujqcey.

Siraszliwego Majestatu, Panie! ,

Ee Za
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Za me grzecby plakac tez niestanie,

Jam stworzenie iwe wyrodnc,
oczu twych niegodne;

Twoy Majestal nieskonczony,
Trzed ktörym k lukuja Tro ny,

Obrazitem-
Nie smiem oczu podniesc z publikanem;
Ale sprawa bardzo z dobrym Panem,

Skoro w oczach tzy obaczy,
AVszyslko mi darowac raczyj
Lecz ztijd vv sercu wiyksza rana,
Zem tak Jaskavvego l’ana

Smiat rozgniewac,
Kto da oczom lez obfite rzeki?
Trzeba bowiem plakac cale wieki,

Zem wiecznego JBoga mego,
Za raoment czegos marnego,

Ach
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Ach grzesznik
Pana wieknistey cliwafy,

ISmiat obrazic.
Nsdzny prochu! na cos odwazyf,

Nieba baniebnies zniewaälyt,
Wieszli, co jest grzech
Slucbay, co rzekl Pawef
Kazde przesl(‘pstwo Mandalu,
Jest zmewagfj Majcsialu

Naywyzszego.
Bym byt zepchnlon na bezdno plekielne,
I tam gorzal za grzechy smierteJne,

Catq. wiecznosc srod/.e,
Juz tey krzywdy nie
Ebyba, ze ja sarn daruje,
Na wieki nie powetuje

Tey zhiewagi,
Eei> O nad
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O nad wiecznoso i ogieii piekielny,
Straszliwszys mi jesi. grzeclm sraiertelny!

Zado.sc tolde nie uczyni§,
W oney straszli\Vey dolinie,
Cliylm dia krwi Syna swego,
Odpusci dtug grzechu mego

Uög taskawy.
O smierci.

jeetes z gliny ulepiony,
oi lnfuiy, Koiony,

Nie wynos si§ z tego, nic uydziesz wiecznego
Termin».

Ten si«g dwojakim sckjga zycia cieniem,
Dobrym, Olimpem ptaci, zlym, ptomieniem,

I twoje zaslugi, poszarpie za dlugi,
Gdy umrzesz.

Trzy
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Trzy lokcie pldtna dadzijc na kosztil^,
A twojey skrzyrice, i twojey szkalule

Wszyscy i radosc
Zes umart.

Zona po tobie zaptacze nie wiele ,

myslila na insze Tveselc,
W zywey si§ osobie zakocha, o tobie

Wie ■vvspoinni.
W coå si§ Logate splendory,
Palace i przepyszne dwory?

Juz po nich i kijly plijdruj^
Po tobie.

Juzes pozegnal honory, godnosci,
Wprowadzili si§ w twoje inaj*>tno,sci

Ci, ktörzy nie tobie zyczliwi, lecz sobic
Bywali.

Juz ci tvalelg wszyscy oddajemy,
Jak
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Jak umartego mato zatujemy ,

Od ciebie idzieiny, nie wspoinniemy
O tobie.

O tymie samym.
mtodosci, petny gorzkosci,

Dozuasz smiertelney kosy:
K.osztowna I’ei'ta, z Baiiskiego Berta,

Zgasnie jak kroplä rosy.
Sliczne lilije, z niewinney

Droga sit| krew rmhleni.
Jak röze, ach mity Boze!

W biatosc Inipiq, przemieni:
Zatosne Matki, gdzie wasze dziatki?

010 \ve krwi swey tonij.
Ozdoby wszelkie, nadzieje \vielkie,

Jako w ptomieniu spton:j.
Daw



Davvnoz w palaen? a juz na placu
Smierc irnparni polozy.

Czy »i$ obierze, klo kpsei zbierze,
1 gdzie do gpobu zlozy?

O me zrzenice! gorzkie krynice,'
Gorzkich. lez rzeki toczoie!

Niecb krvvi skarb drogi, niedepcz% nogi,
Lzami z ziemi sploczcle.

Smierc nikomu nie przepuszcza.
pamielay, czlowiecze! jak zyjesz na £wiecie,

Nie badz tak zuialy, pyszny i vvgpanlaly
W awey mysli.

Otwörz jeno oczy, spöyrzyy, eo siy toczy,
W tym mizernym sv» lecie, smierc pr§dko zagnlecie

Kaådego.
ftie cierpi Krolowi, ani I’apiezowi,

Bie-
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Bierze i Biskupy, Panienta

Do grolm
I Helmana z boju, prowadzi do gnoju,
Wydartszy bulawe, podrzuoi pod iavvo

VV Kosciele.
Ani siug gromady, ani mijdro rady,
Warta, ni Zolnierze, ni Rycerze

Obroni.n.
Na barlowne strzaly, na rnury, na waly,
Smiabi i na dziata, ty sama zacbciata,

Srnierc idzie.
Jnnaka bitnego, i strzelca pewnego,

smicrc ucliodzi, swfj dogodzi,
Niz strzelbij,

I Icbmosciow Panow, ze wszecb Indzi stanow,
Scjdziego z krawczykiem, Zotniarza z szewczykiem

Smierc zrowna.
' S Ui-
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Sludenta od teki, oderwie na wioki,
I Teolog, i bystry Astrolog

Zamilknie,
Zanio u niey Doktor, zanic wor ;

Zanic lisiä szuba, smiertelna to zguba
Zagrzebie,

Nie wygrasz Prawruku, nie wygrasz Muzyku
Z statutem Prawnika, i z dudij Muzyka

, Smierc bierze.
Szynkarze, karczmarze, kupey i licliwiarze,
y\ tropy tuz, tuz za idq, jak za Pani;j,

Cboc nieebea.
i Panienki male, w slrojach okazale,
Do was tez ? oeboty, smierc idzie w zaloty

Niemile.
I raalciikie dziatki, wyrywa jak kwiatlu,

Po



Potyn* i samego, flodzica rnitego
Smierc bierze.

Übodiiy kmiotkowie, tak bez parobkowle,
Cboclazci niebardzi, smierc jednak niegardzj

I wami.
O Jeza! nasz Panie, jedyne kochanie!
Day yv sobie smakowac, simierci uie

Na 'wieki, Ajaen.

O tyriiie samym.
Monarcbowie Miasta swo

'.Niech je raurami zev ;jd
Zanic u smierci nrmry i parkany,

1 rnocne aciany,
Niech wystawnjij zamki nipdobyte;
jNiephay fortece znaraienite:

Smierc
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I ztotis dachy.
Smierc drz.wi zela7,ne w bramach WytamujCj
I)o Potentatow »miete przyst^puje:

Smierc si§
Ani Jlelmanai

Smlerc na Cesarskle nächodzi palace,
Gdy chce przychodzi, we drzwi niekolace*
I w patacach Cesare nie osiedzi,

Smlerc go nawifedzi.
Smlerc Krola z Tronu w ciemna lruns wsadzij
1 z Majestalem w ziemi(£ zaprowadzi,

Z Cesarskich Sceptrum
Piaskiem przykrywa.

Z drogiey pnrpury smlerc Krola wyznjc,
Ztolij koron§ posypoje.

Z gto-
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Z glowy Cesarskiey wszyslko rznca w Woto,

Perty i zloto.
Stan wielorybem na rnorzu gtcjbokim,
li<plz oiiem bystrym poil Niebem Avysokim }

JBadz salamandr;j, a w ogmu czoJgay si^,
Lwem nazyway sti^.

Smierc w ognin, w morzu, na powietrzu ztowi,
Trudno przed smierciij skryc cztowiekowi,

ci§ porvvie, do grobu powlecze,
czfowiecze.

O Sqdzie Ostatecznym: Dies irae
T)zien, on dzieri, grliewu Panskiego,

Swiat w pröch zetrze swiadkiem tcgo
Dawid z Sybiilij wszystkiego.

Strach przyydzie od Avielmozno.sci
Panskiey. gdy przyydzie w srogosci

S-1
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S;jdzlc i naymnieysze zlosci.

Tnjba gtosu ogromnego
Wzbudzi z umarfych kazdego,

By wstat przed s;jd Pana swego,'
Zdumxeje sis przyrodzenie,
Gdy wszelkie Panskie stworzenle

Wstanie na liczby czynienie.
przed przyniesc

Wszech ludzi gfzechy pokaz^,
Gdzie wedtug nieli nas pokarzs,

Wszystkie zbxodnie zalajone,
swiatu objawione,
I

■o grzesznik na ien czas rzecze,
dö kngo si<j uciecze,

Gdy I dobrym strach dopiecze?
irolu! Sedzio! co wpisane

W Ksi?-
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W Ksl?gi, zbawiasz swe wybrane;

Zbaw niis dobro nieprzebrane.
Wspomniy, Jezu! z laski swojey,
Zem przyczynrj drogi twojey,

Nietrac mi§ dia zlosci mojey.
MnieÄ szpkal, gdys spracowany
siadt, dia mnies nkrzyzowany,

Niech niegins na s;jd zdany.
zemszczenia sluaznego,

llacz dac dat odpuslu swego,
Nieczekay racbnnku mego.

Wzdycaam, jako obwiniony,
Wstyd mi za grzech popclniony,

Odpiisc. Boze! niezmierzony.
Ty» Magdalejtne odpuscilj
Tys t.otja vv laske przypuscil,

Mnies tez z jiieba ulnosc spuscil.
Wy
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Wystuchay mi g z Doran twego,
A odpusc z raczenia swego,

Byrn uszedt ognia wiecznego.
Nielicz mi§ w poczet z kozlami,
Day nxieysce owcarai,

Na ptawicy, gdzie wybrani.
Po Dekrecie
W ogieii wieczny oddzielonych,

Wez mi§ do bfogoslawionych.
0 Panie niewystawiony!
Prosze na sercn skruszony,

Miey koniec moy zalecony.
W on dzieii z trwogfj pelen piaczu,
Gdy stanie grzesznik na placu,

Pized Trybunatem straszliwym.
mu Boze mitosciwyra.

Do-
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Dobry Jezn, miJy Panie!

Day onym odpoczywanie, Arnon.
Zqdza szcsfsliwey wtecznosci.

przepascista dluga wiecznosci!
pojijc moze twe przestronnosci?'

Ociokiwam na lym. wygaaiiin,
Co dzieii, to prawie na przywilanin^

Dzis, alho jutro znac ciebie;
A lego nie wiem, w piekle, czy w Niebie: ■.

O zycie moje nie nadgrodzone,
Wie wiem, w klöra siq dostaniesz

('oz mi po wszystkim, jezeli zgin§,
Jesli cis, wiecznosci! mins?

Coz po wygodach, i dobrym mienin,
Jesli mi zeydzie na mym zbawieniu?

Jak wielu takich, co juz zalupj,
Gdy
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Gdy po roskoszacb, giod wieczny cznja,

glupcy, niin postrzegli,
Smiercbj polegfszy, pieklo zalegli.

przepadniycie
Ktöremi mi§ swiat do siebie n§ci!

Precz mi obtudne poczwary swiata!
Ja Kogu moje lata.

Zyc Tobie Boze! samemu;
Tobie zyc Tworcy mojemu;

A tak zyc w tey doczesnosci.
Abym dzis gotow byt do wiecznosci,

O wiecznosci.

'yyr iecznoscr nieskoiiczona trwazysz serce moje,
•Niezliczone godziny, kiedy licz§ twoje,

Gdzie koriczy, tam poczyna, nigdy nie wybija
Zegar twöy: bo z godzimj si§ mi ja,

F£ f'ie-
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Kaim przezyl lat juz pi<jc

W ogniu nieugaszonym podobno juz wi^cey.
Judaez tysii|c siedmset lat dawno rachowat,
•Tako Pana w Ogrbycu zdradliwie calowal:

Usyp gor§, jako chcesz, pod Niebo wysokij;
XJsyp az w s,ame pieklo be.zdenne gf^boko.

Atakrozkaz szczuplucbnema dosyc,
Po iednym proszku tylo, az w lat tysiac znosicj

Przeniesie gbre wiecznosci,
3Sie zostaruj jeszcze w rozlegiosci.

Ja ciebie przecie z serca, o wiecznosci droga!
Miluj§ szczerze, Matkaa ty, cbociaz jest

sroga;
Dobryra ty nie przykrzysz: bo jak zlyra za

ziosci,
Tak dobrym nie ukröcisz na wieki radosci.

West-
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JVestchnienie do Nieha.

) po/.fjdane Niebieskie pokoje,
0 przeswietnego Krdlestwa podwoje!

Do was siij serce zomdlone udaje,
0 wieczne kraje!

Siodka ochfodo serca stroskauego,
Oyczyzuo rniia strapioncj^o;

JPozwolze wnisc do twojcy wieczhosci,
Z ley smierlfilnosci.

Gdyby mi skrzydla dano,
Gdyby i bystry lot oria przydano;

Wzbilbym siq w görr;, przebywåzy obloki,
1 savial szeroki.

Tain, gdzie dobroci zrzddio nieprzebrane,
Gdzie rzeki srj niewyczerpane;

Tam, gdzie pomyslne roskoszy
Wiecznie krölujij.

FIV Gdzie
\

' ''
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Gdzie ztoty Febus proniienislym czolem,
Dzieii ustawiczny nieodmiennym kotem,

Bez nocy w Arwenowe mury,
cbmury.

Gdzie swietne dacby gwiazdami przybrane,
Sciany z szczerego ztola gdzie s;j lane;

W koto jasniejij peity i kleynoty,
Dziwney roboty.

Wiosna bez zlmy \v swojey wesotosci,
I w smaragdowey zielonosci;

Cichemi mile powiewa zefiry,
porfiry.

Gdzie zywe wody nad krysztat jasnieysze,
Nad miod Attycki smakiem przyjemnieyaze;

Gdzie cukrem brzegi kanaryyskim
Suiaku nie raieniij.

To juf, i zmysty tego nie poyinuj^,
Ja-
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Jakie wybrani zlfjd wesele czujfj;

Do was me serce dazyc nieprzestaje,
Niebieskie kraje.

Gdzie, jak w ogrodzie, lilije Panieriskie,
I tulipany, i röze myczerl^kie,

Szartatne zorze i swiat purpurowy,
Wydaja nowy.

Coz gdy przystapia melodyje
Chordw Änielskicb, ktorycb harmonije

Slodsze nad kanar i stowicze glosy,
Ciesza Niebiosy?

Zndza Oyczyzny Nicbieskiey.
Q kiedyz, kiedy z tey ciaja biedy

Wezmlesz
Kiedy to sianie, ze ja wiycey, Panie!

lvvarz ,,

Jak



Jak rzecz trosklhva, ze smierc skwapliwa,
Nie skraca dni moicb;

Abym si§ pospieszyl, z Ciebie mile cieszyt,
1 z przyhytkqw twoich.

Smierc mi sroga, i owszern tlroga,
Dia tvvojey miiosci.

Pragnie dusza Ciebie, przyymlz jij do siebie,
7i tycix ziemskicb «izkosci.

Klöz mi pidr doda? klo skrzydta poda
Gotebia lotnego?

Polee§ szeroko, ku Niebn wysoko,
Do Doga raojego.

Miasto ebwalebne, jNiebo wielebne,
Jak piykuie jasniejesz!

Oyczyzno kochana, dobryrn pozjjdana,
Jak sb> smiejesz!

JEZU! möy Pauie, moje wolanie
Przyira

AHH J^iesni
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Przyira do uszu twoich!

Nlechciey rugowac, ani cliciey glozowac
Z rejcstru slug twoich. >

Suplika o pomoc Krölestiru JPolsldcmu.
laskawy, przyymiy ptacz krwawy

Upadapjcych ludzi.
Seitein wzdychamy, izy wylewatny,

Nicch prosha lasky wzhudzi.
Polska ikorona, wielce strapiona,

Zehrze iwey litosci.
Jedneyze Matki, niezgodne dziatki,

Szarpiij, jey wn^trznosci.
A nieprzyjaciel, wzi;jc chce sohie na cel,

Ach dola!
Z tak znarnienitey, B/eczy-pospolitey,

Uczynic dzikie pola.
JuK
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Jui nie masz dawnycb, K.awaleroW ilawnycb,

B§ka tytaiiska znosi.
Mlodz zostala, I to nie cata,

Smierc rano znivvo kosi.
Gdziez Rycerze, bitni zolnierze, j

Gdzie ich i sila?
Z niemi pospolu, do jednego dolu,

W .grobie potozyta.
Ani gromada, ni ludzka rada,

Plac wygrywa w potrzebie:
Szabla tijpieje, serce txmchleje,

Gdy, Boze! nie masz Ciebie.
Nic nie poraoze, ach mocny Boze!

Zadna nasza pot^ga;
Gdy Twoy zarliwy, gniew sprawiedliwy^

Za grzechy nas dosu;ga.
Naywyzszy Panie, mocny blelnxnnie,

Do
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Dohadz or§!a twego.
Usmierz pogany, ulecz nam rany,

W stawie Imienia swego.
Badz tarcz;j mociiij, i

Zaloz ztemu.
Rozprosz tyrany, day

Pokoy dziedzictwu twemu.
Przestroga do Synow Oyczyzny naszey.

(Jckniy Lechti! przerwiy sen tvVardy,
Czuwa na twöy kark Bisurman hardy;

Czas przetrzec zrzenicgj a toczyc krynic§
Lez gorzkich.

Juz pod armata ziemia przykl^ka;
Juz Ukraina pod Turkiem st^ka;
Juz Braniec juz brzqka kaydany,

A ly spisz,
Bra



Bracia krew ty wino toczysz,
Ty w kanarsekcie pijany broczysz,
Ty heyna wesolo, i w laneczno koto

Grac kazesz.
Orle Sarmacki 1 gdzie sjj pioruny?
Gdzie s.y ogniste grady Bellony'?
Gdzie dziarska ochola? gdzie Bradziadow enetä?

Gdzie m^zlwo?
Juz Kamiericowi, pozal si§ Boze!
Sciele Otoman z popiolem toze;
Ty w pierzu, nie w twardym pancerza

Harcujesz.
Wsze!kf| juz wytr^biono,
Juä na rekwiem z dziat uderzono,
A ty o zatobie, ani o twym grobie

Nie mysliaz.

Hey*

Ayx Piesni
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Heyna dohranoc wolnosciom twoira,
Nachylit Turczyn swolm,
Ty heyna wesoto, i w taneczne kolo

Grac kazesz,
Czarneckich nie massi, Koreckich malo,
I Chodkiewiczow juz nam nie stalo,
Mtodz tylko zostala, i ta zauiedbala

Oehoty.
Na wolnoäc juz kujsj,
Na tvvoje kai-ki lyka gotujq,
Gore u

A ty spisz!
Podolskie kxaje, z zalu si§ krajs,

szfj si§ miiry, wieze padaj^,
A ly zakaxnienialy, nad Sykulskie akaly,

Spisz Leohu.

Po.
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Polak od powietrza dn Miasta ucieczki Maryi

ucieka sig. JSota: W kolty do koju.

precz Lechu w nogi, rzuoay twe progi,
Srogip powiotrze,' wrzodami zetrze

Wnet ciato, ,

Czego uciekac w dalekie strony ,

Gdy nie wychodzi Panna z Korony?
Osypi§ jadem ciato , jak gradern ,

Uchodz z Oyczyzny; ko w srogie klizny
Popadniesz.

Ja przy Maryi mani swq Oyczyzny,
Przeto z wrzodow jak w;|z

Kancer smrodliwy w trup zmieni iy\yy,
W domn zaskoczy i ciato stoczy

Robactivem.

Powie
trze:

Palak

Powie:

Polak:

Powie:

f, Po-
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Po/ak: Niecli mi zaskoczy z powietrznym znakiem,

Ja w dom ucieczki polaze,rakiein.
Powie: PiyJe z Wislanych jadem oidanych

Jlzek, tila oclrtody masz martwe wody,
Lecz umrzesz.

Polak: Mani 11 pic z steku tego,
Wolj pic z zrzodla niestworzonego.

Pietin o Näystvi%/szey Pannle ]\laryi, ktöra s/$
zwykta dpiewac iv Trokach. Na l<> notg> jah

Ferio droga, cna Fanienko.
nas utrapionych ,

\v scisnionych $

Tys Fanno w Trockim Ohrazie,
Katuyze nas w razie.

My twey laski doznajerny,
Pod twij pornocs zyjemy:

Ty»
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Tys laskawa, miiosierna,
Wszfjdzie dobroc ohszerna.

A gdy grzechami naszemi
Gniew byna taa ego Avznieciemy ,

Zalrzymay rozgniewanego ,

JPrzemiea nam w mitosiernego.
Niech powietrze nie grasuje ;

Niech i powodz ustepuje,
Gtodu, ognia Dekrel srogi ,

Odwroc i wojennc trwogi.
PieJn o Näyhv: MaryiFannie tv TVihiie nn Osfrry
Frarnie zostajqcey. Nota, Jah: Witay .1 utrzeriko,

alba: Kto chce na swiecie, alho: B;plz pozdro-
Aviona Fanienko Marya.

Qhrono Avlelka Miasta Giedymina ,

caJego pociccho jcdyna,
W tey
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W tey Ostrey Bramie oLrono
Krölowa Polska

, a Litewska
IVlieszkanie Boga i ztocisty Domie ,

Twöy PaJac skiadasz, tuz przy Ostrey Bramie,
W StoJecznym Miescie , Stolico ,
Tu rezydujesz w darow obfitosci.

Relbrijiowany Karmel ukochaJas ,

Prawdziwtj Matka gdy jego zostatas ,

Przy Karmelitow Kosciele,
Bronisz tenZakon, swiadcz;jc twych iaskwiele.

Twöy Obraz wslawiony cudami ,

Jedyuy Fenix Lyl ogniami;
Jako Wileriskie swiadkami pofcary,
Ktöres gasila Marya bez miary.

Widzianas Panno na Kosciele byla,
Gdy si§ pozaru srofcytaj

PrzV'
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Przybytkiem Duch»
Bronitas Miasto od oguia wicjkszogo.

]S(a twardy kamieii raz dziecig upada ,

A gdy do taebie strapiona pr/.ypada
Z sws prosbqi matka, przy twoiiu Obrazie,
Zdrowy synaczek w tym falalnym razie.

Podrozny kiedy w bystrey rzece tonie ,

Zaiiurzyfy si§ z wozem juz i konie ,

Krzyknie; yatuy , w Oatrey Bramie Matka!
W brzegu z widziainym stawa cudem zartko.

W tey Ostrey Bramie Marya jak w Niebie,
Slorica task promieri rozsiewa w potrzebie.

Übogich ludzi, a tak na wzör stoiica ,

Peina Marya swycJi cudow bez koiica.
wszyscy Ostr<j prawie

Drogs Niebieskij , przez ktörs w swey sprawie

Wc ho- »



Wchodzij do Nieha Krolowcy i Pani
Chorzyj kalecy, niemocom podani.

Tysiaqzne liczyc przyydzie mdrzft piaski.
Klo ciicc Maryi zkomjnitowaö laski ,

Klöre rui Oslroy liianne, jako morze,
Zlewä Marysi ludziom av kazdey pofZe.'

JViechayzc Bogu, w Tiöycy {edyncmu,
Oycu, Synovvi. Duokowi Swielemu ,

Ze vi jaskach Osua Brarno zdoLi Panna,
Horior i cliwala Ladzic uieuslanna, Airien.

Fies/i 0 jVayswigtszey .Fannie Maryi , Mora sif
zivykta spiewac iv Cz^stochoivie,

witay Julrzeriko! rano powslajaca ,

SHczua jak jak sioncö svvlecaca,
Tv swiecisz w mifey »wiailu Cz^stocliowie.
Ddzic czoiem luja swtatu Monarcliowie.

• Dg To-

Jlozmaite. 4?g
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Tobie z dwonasiu Gwia/.d korona dano

,

Swiata vvszystklego Fania Cii; nazwano ,

Na jaaney Gorze, jasnieysza naii slorice,
Tn Ili rl upada ilo nog swey Pjlionce.

Pocieszycielko liulzi utrapionych ,

Do Ciebie Parmo! w niezliczonych
Lad sii; ucieka, i piesi aerdecznie ,

By za przyczyna iwojij zyt bezpiecznie.
Panno! na Polskij Koroin,;,

Ktöras raz wziyta pod sswojfj ohron^.Wszakzes jest Polskij Marya Krolowij ,

JKlörey Bdg oddat za TTon
Tam twoje serce, skarb przebywa ;

Gdzie Krölewski stol. Iwöy Obfaz nakrywa.
Niech odrobiny z niego nain spadajij ,

Twoi synowie niech glodu uieznapj.

Tys
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Tys sata skruszyla nogfj teb smokowi ,

Tys pyszne, staHa rogi Tuiczynowi ;

'lys ja.s»;j Gory ptaszczern okrywala ,

Gdy jey potyga Szwcdzka dobywata.
Otwrirz Iwoy skarhiec, niecli mamy te dary,
Ktöres tu synom dawala bez miary.

Niech Uziatki twoje doznaj;; twey mocy ,

Strzez has, o Malko! tak wednie, jak av uocy,
Przybsdz, o Matko ! nain piykney mjlosci

,

Niecb nieprzyjaciel zaden tu nie gosei :

Bierz siMarya do SAvego oryza ,

Zasipri nas tarczij od bellony rnyza.
Teraz day odpor nam przeciAvney stronie ;

A Poiskiey ryky racz pnda6 Koronie ,

Ito ktorey z placzem Avolaniy sierety:
Przyb;}dz na pomoc, a day pokoy zloty.

Gga Ln-
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Lubosmy Boga rozgnlewali ;

Apdnakzcsmy do Ciebie udali ;

Obroc swe 11a nas milosierne oczy,
Niech nieprzyjaciel od twych slug wybpczy,

Zastaw , o Matko 1 swojemi piersiami ;

A Syn twoy niech nas /asiani Rasarai :

A tak gnicw Eozkl w milosc sis obröci,
ZJotym pokojem kti nam- si<g nawrdci.

A my Cltj za to ludzie ulrapieni ,

Gdy przez Ci§ , Panno. pocieszenl ,

Wychwalac lu, pöki zyjemy;
A potym wiecznie, jak w Eogu zasnieray, A,

JPiesri o JSayswiqtszey Fannie Maryt. Zyrovyia-
kiey na Joy Koronacyi zioiona tv roku iy2o.

, Jask krynice, na caTy swiat wylafy,
dy Mary;|, jak lilijtj, na gruszce ukazaty.

Pro-



Rozmaitc. 483
Prostaczkowie, Pastuszkowie, trzbd§ w czas

ranny,
krasny, Okraa jasny, w grusZce Kay-

Fanny,
poklon dajij , , niosa , si§ j

Za skarh , Panu ilajij, spölnie tam wese-
k *i(

d-Ta ckowana, u Soilana, w skrzyrii droaey nad zlotb,
Lecz i slangia w gruszce zuowti z, o-

chol^.
Tam drewniana, zkudowana Cerkievv na Jey xhie-

szkanie,
Gdzie idscy, i jadacy, czyni;j wyzna-

me.
Nocney pory, Cerkiew gory, Ökraz caly zostaje :

W swym proniieuiu, na karaieniU wiernytn
widzibc daie.

Oka-
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Obaczyt lud.tak tvielki C.ud, kamied zmienlf:

Wszyscy cznpj, gdy prohujij, chorych w zdro-
wyeh przemiemt.

Zaklaclano, murowanq, Cerkiew dia Niey na görze*
'Leea aby stala gruszka w Cerkiewnym

murze.
I oraz w pmnkt, Mieleszki grunt, tunduszem sig

dostaje.
Ta Pan Tryzna, Cuda wyzna, JByleu na Zakon

daje.
Wiek szxylziwy i byl na ten czas Po-

oleja,
I czas zloty, pelen cnoly, Uni! Uobrodzieja.

Rucki dziwnie l przyclxylnie do Zakonu
VV poboznosci, gorliwosci Pooleja natiiaduje.

W 'ten czas dwa jak rodzöny
brat z bratera,

Na
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Na Starszeiutwo, Przetozeristwo Symeon z Joza-

fatem.
Obraz stynie, lud tam ptynie, czyni ofiary:

Srebrern, ztotem, i kleynolem zdobi Obraz bez
miavy.

Boiubitiscy i Ogiriscy, i zacni Sapiehowie ,

I K,oreccy, i Czarneccy, i bilni Chodkiewiczo-
Avie -

Tu przyznali, ze doznali Zyrowickiey pomocy,
Woyska mato, rozpraszato nfepi-zyjaciejskie mocy.

Tu Heilaty. skarb bogaty, klöry sw| data;
Tul od kirota Kazimierza Wies sis Bula dostata.

Jan Sobieski, Kröl nasz Lechski Wotum swoje
joddaje,

ZejTto nowa, Obrazowi przyznaje.
August wtdry, mury, z Sassami tu przy-

cbodzi,
fekta-
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Skfnpia woysko zdrowe, wnet z Zywwio

wyeliodzi.
Tu Panowie, Monarchowie , Senat, Szlachta, Xi<j-

H, ta )

I siel«t|ie, i Mjeszczajiie, Pajiie, Fanny, Fa-
nilla,

Odpust gdy byvvajij, *al za swe
grzechy;

Donrc dziatki, u gwey Matki nie sjj hex swey
pociechy.

Nie dosö chwaty, Cuda inialy w Slonimskich. Zy-
rowicacn;

Lecz ,?jj jawne, yriclcp sfavvne i po Wloskiclt
granicach.

Dosc pleZyru , Se od lyru, Rzym Mary;j nazywa,
Tam starci ,na te}> czarci, Lii wie chwaty

przyiiywa.
KloS



Ktöz nie przyzna, ktdz nio wyzna, iz to data Marya;
Ze si<“ szerzy , jedno wierzy z Rzymem Ruska

Unija.
Jfa chproby, sij gposoby u tey Lekarki swiste ,

Zalecqne, doswiadczone, z samego Nieba
Slepi bacz;j, etu-omi skacz;j , ghisi stuch odbierajij ;

Nawiedzeni , imolnienx , uraarli zycie maja.
Ka frasunek, tji ratunek, cis®arna lekko rodzx J

W bladey minie, febra ginie, zdrovvo ctxory
ddcbodzi.

0 nieodmienua Apteko Rayskicy chwa-
iy \

W ktprpy rady, zdrady nigdy mieysca nie
miaty !

Tys OJiwna, Roszczko dzmna, Noego;
Tys jest Arka, laski rniarka Boga

Z Ciebie Cialo Bestwo raiaio, Tys tp sama sprawita:
Du ie

Rozmahe. 4Sy
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Dwie natury, bez scyzury wiecznie w Synie zja

-vvita.
W sedmset dwodzieato lat za Xigdza Tru-

Jewicza ,

Cudow wiele, w flzymie sanele Klemens Papiez
wylicza.

Innoeonty, na tron malo co
Zasnad w Panie, Koron danie nastijpcy zlecajq,cy;

Ten obrany i nazwany Benedykl , daje wszakze
Moc sprawowac,koronowac, Benedyktowi lakze;

Lecz kto moze, o moy Boze! koronowac na ziemi,
Gdy darami i laskanii uwienczona Bozkiemi ?

W tj sifjc siedmset trzydzjescie lat Arcy - Biskup
KijoM ski,

K.oronowat, wcnerowal, spravrujijo Urzijd Bozki.
Krdlom, Pano m, i Helmanom la si§ trudna rzec?

staje ;
Alle



Alie droga, Matka Boga w Jyru widziec daje.
Miat trudnoscij i zazdrosci, gdy si§ tain Cud siat

stawny,
Tynk w zaatonie, w murow tonie Obraz wi-

dziec dat dawny.
Gdy tnövviH, czy bluznili, ze Rektor w Beelzebuba

imie cudy, czy obtudy czyni: w lyra jego cbluba.
W hanbig dani , pokarani tacy avszyscy ogliluie ,

W spanialegOj wysokiego w Rzymie spöl-
me.

W tym Korony, w swoje strony przywiazt z so-
ha, Litewskie ,

W zyru stawa. juzci slawä, i gody Niebieskie;
Doszta walna , tryumfalna vvielee Kferonacyja ,

Dostatecznie, w wieki wiecznie : Wiwat Ruska
Nacyja!

Tys to slale. ponfale to tak wszystko zrz.-jdzita!
O Pa-

Roimalle. 4S<)
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O Fanienko , twojij Xy» nas przyozdöLila !

X'ys Wladarka i Szafarka zasiug twojego Syna:
Bo przy mcjce, twoje serce przeazda wlocznia

Longina.
Zujd dia Cielue, Syn twöy w NieLle puscil Xio-

nU pravvic^;
A na zienii, nad grzesznemi dal s<jdu polowicq.

Zdoßze skroaie i w ivoronie. ktorij Papiez przesyia,
Bys Wieikieltiu Litewskiemu Xitjstwii

byia.
Ktoz te lekce, waf,yc zechce Boga Cztowieka?

0 grzeszniku i slepa \v tym twa po-
■vvieka !

Gdy zwiastuje, weneruje Aniot zacnosc Fanieuki.
1 JElzbieia, Pani wielkie Jcy czytii dzi^ki.

Owo zgota, Äzesfca \voia: Biogöslawiouy zyxvot!

O grzc-
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O grzeszniku i ngdzniku! na co sig zda twpy

wywröt?
t'o?, ci winijc, grono winne, co sig Pamifj karmita),

Ze z i rownac ci sig
godzito?

Nlech ci swieci, protnieri wznieci swiatlo Ewa-
nielii,

Ze chwalebna i potrzebna wzywac Panny Maryi.
Pajaka sam straszy balsam, a smierc chrzJjszczowi

nj/a ;

Ma szafrany i dyptany na ten jad Matka Boza.
Czynmyz dzigki, Jey na wieki w tey xnalntkiey

figurze;
Niech to stara. wepiera wiara, co jest Cudein

w natnrze.
Ty Stonimie i ty Rzymie Piesii Maryi spiewaycic;

Jey
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Jey ZyrOwice, serdecznie wyclivvalaycie,

Aine».
Piesn o krotkoåci iyeia ludzliego.

lata, by to ■fodz, gdy nagle
.Nadinie zelir ngstrojone zagle,

By to rozp^dzony,
w za\yod j. akwilony:

By na ostre peliony
Szybki pierun wypalony,

Leea lata.
Nie tak z sliskiey Zyzyfa opoki
Piazad kannen liczne czyni «koki;

Nie tak Jowiszowe groty
Wsciijz przez oblokow wyloty,
Ani tak bell Akleoua,

Ko-
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Kotowroly Ixyona,

Jak dni lecij.
Orzet mfody.

pierwszij do lölu pogod§,
Ey! jak bystremi obiöty

psdzi roty!
nasze dni niesiely!

Bystrzey nad orle irnpety,
Ulatuj^.

By to Pegaz dawszy wiatrom skrzydla*
Be* munsztuka, hamulca, w^dzidla,

N a ieb dni, na kärki,
Gdy je zacinajn parkl;
Cudna naszych dni fonata,
Codzieii graj| dni i lata,

Goriionego>

Jak
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Jak nie rayslic o stnierci popielcu?
Tytan jakhy hyi co miesiac w slrzelcu,

A tl*»i przeiöienic sitg miaty:
VV Lelty, w groty, w pocisk. w strzatyj
J*iie piinujijc i zcgara,
Ach ,dni naszycii co niemiara

Powyslrzela.
Skgpa miara ludzkiego zywola,
JLedv» ie na prög, prosza nas za wrota*;

Ledwie rzucatny piasluny,
Az iiiz nam hoiehj catuny.
Zgota mieysca na tym swiecie,'
Chociazby w gor.-jcym kcie,

]Si«? zagrzejem.
Skoro pydzic mtode i>oczui*jm kta,
Az na £suca zawoiajij fata,

} '

Aby
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Aby kosi| nleleniwy ,

('zas pokosil lal rnych niwy,
i roku cwierci ,

Styc*nl«j Sierpnie pod sierp smierci
Dekreluj^.

Kraczem na to, ze wrony,
Sraierd nie hierze w swoje sponyj

Ze kradnie kruk lal tysifjce,
1 dlugie liczy raiesi;jce;
Dingo jeleri wiatronogi
PiytrXy w twarde rogi

Desny Nestor.
A thy naksztalt Lakoiiskiey pcrory,
Kriitko zyjem nie szczodre wieczory,

Ale skape dni, godziay,
Zyjem plony Linityny,

K.rdtUh



Krotkie liczemy kwadranae ,

A czekajij nas wakanse ,

W prdznych trunacb,
O -widocznosci czasow oceanie 1
My, jako dzdzu upragnione kanie ,

Gzekamy gdzie wiek dlugi,
Ztotogrzywe wiaza cugi;
Gdzie smierc, jakoby otrula ,

Jak jedna minuta,
vVieki nasze.

Tamto pierwsza zawsze na zegarze ;

Tam novvy rok wieczne kalendarze
Pisz;j , nowy dia wiecznosci ,

Stalych bez powrötu gosci ;

Gdzie, jakby nie w innym znaku ,

Ale slorice bylo wraku,
Dni leniM e.

Tam
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Tain me serce, nos na gniazdo sobie ,

Daje przyktad m;jdre ptastwo lobie ,

Ktöre im zacnieysze Ly dzie ,

Nigdyni/ko nie usicd/.ie ;

Lecz na diugo-wiecznych drzewacL,
Nie w chroscinach, osJU-okrzewach

Gniazdo ktadzie.
Fa szydziwych, iz tak rzeky, delmclx,
Ktore dingo czas oLracal w zybach ,

Ortowe siy gniazdo przyda
Dia polomka Niebowida;
Ale chore na zrzenice ,

Gdzies pod strzech;j swe ciemnice
Sowy maj;j.

Glupi wrobel pod ryn.-j, gdzie ciccze ,

Na swe gniazdo cudze piörka wlecze;

i

TakHL 2



'fak i ludzie wl«jc swiatowi,
Pod ryn% zyc s^gotowi;
Przy uply rzekach ,

Przy obtudnych piegzczot mlekaeh
Seroe gniezdz:}.

Bfjd/.ie serce w gniezdzie gospodarzern ,

Tu aa «wiecie tylko marynarzem,
Ktöry, clxoö stanie przy bxzegu,
Przecie mysli o dalszytn biegu j
My il mu z doraxx aie wynidzie,
Clxoc daleko po ballydzie,

Styrcm oi’ze.
Tak doczesne uiecli ci roztargnienie
Nio przeszkadza roluc na zbawieniej

L,ecz i przez te nawalnosci ,

Zegluy do wiecznosci,

m
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Nigdy mysli nie spusc z Nieba,

koniecznie potrzeba
Zyc na wieki.

jPiesri o Swiqtey Barharze Fannie
i Meczennivzce.

JLirbaro Panne, Swi^ta,
lilijo, roiSo zeiernia wzx^ta!

Ciesz si§ nabylij, w ,
llozkwitniy w sercach, oschlych w nabozeii-

slvvie.
Kryje Ci§ Oyciec na wiezy gl§boko?

By na Ci§ i zte nie pöyrzalo oko;
Siekij zytami Iwe nicwinne cialo,
Leea serce Bozk;j gorzalo.

I’alq, lanipanii i blacbami boki,
Olento piwsi, piyn-i krwi poloki;

Je~



Jednak nie mogly ngasic miiosci.
Uzycz podobney, Paanol cierpliwosci,

Tak wyslrojomi, jakby do toznic§,
Do wieåy dano Oblubienic^.

Tam Oblubieniec jNiebieski pospieszyl:
Aby Jey serca dodai i pocieszyi.

Ktorey zadane, nayprzöd zleczyl rany ,

Medyk Niebicski, J F.ZUS ukochany.
Potym J:( i suo im Ci aiem ulraklowat,
I ten przywijey ■wiecznie oiiarowai.

Kazdy nabozny do Barbary,
Nie umrze bez tey ()J'iary.

Niecb imy iask<j od Ciebie inamy,
O ktorij z placzein pokornie Avzdychamy

Z tym Ci siq Oyciec zegnac kaze swiatcni,
Sam nad sw<j Cörka srogim stawa katein,

Do
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Dollywa mlecza, i sw<| seinä ryk^,
A Panna czotem Bogu bije z dzi<;k^.

JEZDS Ciq wdzigcznle wzywa do korony, f

A my zas Iwojey zelirzemy obrbny.
Przez tak okrutna prosiemy Ci§ m^k^,
Poday nam Panno r§k§:

Posil Ciatem w Sakraraencie;
Zjednay nas z Bogiem w ostatnim momencie, Amen.

yld parvulum Jesum contra hostes JPatriae,

JJenevole audi, quae luae snnt laudi,
O Parville delicale, Patriam deiende!
Tn solus es Agnus, I’ortls & rnagnus,
Qni periidum Turcam, compellis ad furcam,

Patriani, Patriam, Patriam deiende!
0 nefas! o crimen! mors transit limen.

O Parvule delicale, Patriam deiende!
Jam
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Jani victima sumns, & puivia & fumus.
Ni dexternm lendas, & lemen preliendas,.

Patriam, Patriaip, Patriam delende !,

Tu nudus hic jaces, & I‘riges & taces. *

O Parvule delicate, Patriam delende!
Minusculum peclus, duriusculns lectus,
Nilulominus telo, pngnabis e Coelo,

Patriam, Patriam, Patriam delende t
Nos haeresis premit, Ecclesia gemit.

O Parville delicate, Patriam delende!
Compesce nocentes, & impias mentes,
Timorem procellae, trans mare propelle ,

Patriam, Patriam, Patriam dexende!
Grnssantnr, furantur, praedanlur, Lacchanlur,

O Parville delicate, Patriam delende!
Nil tutuin, nil ausum, nil satis est elausnm,
Nil iaedera valeut, cura liaerese» calent,

Pa-



Hozmaite. 503
Patriam, Patriam, Patrfam defende !

Tburibnla quaerunt, & giadios gerunt,
O Paryule delicate, Patriam defende!
Ex templis thesaurum, rapinat & curum,
Argenteas vestes, quos deceant restes,

Patriam, Patriam, Patriam defende!
Polonia perit, & spolium erit,

O Parvule delicate, Patriam defende!
Tu fregeris, nisi, vim hostis invisi
Oppresseris feracern, & dederis pacem,

Patriam, Patriam, Patriam defende !

Hic vires bnmanae, lue irae snnt vanae.
O Parville delicate Patriam defende !

Non plnmbum valebit, nec ferrum noeebit,
Quod tuo fervore, quod tenet amore,

Patriam, Patriam, Patriam defende !

Est tempus, est hora, ne quaeso, sit mora,
O Par-
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O Parvule deJicate, Patriam defende !

Vicini laborant, & alli orani.

Quod perdidit hostis, vos superi nostis,
Patriam, Patriam, Patriam defende!

In causa tani bona, e Coelo jam tona ,

O Parvule delicate, Palriam defende!
Da nobis prudentes, & Dnces & mentes,
Da pacem serenam, & hostibus paenam ,

Patriam, Patriam, Patriam. defende!
Domine fortitudinem inimiconim Eccle-

siae tuae, & disperge illos in virlule lua, nt co-
gnoscant, qnia non est alius, qui pugnet pro nobis,
nisi Tu Deus noster,

Quoniam Rex noster sperat in Te Domine, in
vcniatur manus Tua, ut ab omnibus inimicis ejus
dextera Tua protegat eum.

Te
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'pe DEUM laudamus: Te Dominum confitemur.

Te AEternum Tatrem onmis terra veneratur;
Tibi omnes Angell, Tibi Coeli & universae pote-

stales ;
'

Tibi Cherubim & Seralim incessabili voce procla-
niant;

Sanclus, Sanotus, Sanotus Dominus Deus Sabaotb.
Tieni sunt Coeli & terra Majestatis gloriae Tuae.
Te gloriosus Apostolorum Chorus ;

Te Trophetai um laudabilis numerus *

Te Martyrum candidatus laudat exercitus ;
Te per orhein terrarum Sanota conlxtellir Ecclesia:
Tatrem Immensae Majestatis,
Aenerandum Tuum veruin, & unicum Filium >

Sanotuin ijuoffuc Taracletum Spiritum.
Tu Kex gloriae Christe;
Tu Palris sempiternus es Filius.

Tu
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1

Tu ad Hberandum suscepturus hominem, non hor*
ruisli Virginis Uierurn;

Tu deviclo mortis aculeo, aperuisti credentibus
Regna Coelorum.

Tu nd dexteram D£l »edes in gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.
Te ergo qnaesnmus, Tuis lamulis subveni: quo*

praelioso Sanguine redemisti.
AEterna lac cum Saneli» Tuis in gloria numerari.
Salvian lac Populum Taurn Domine , & benedic

haereditati Tuao.
Et rege eos, & extoJle illos usijue in aeternum.
Per singulos die» bcnedicimus l'esEt laudamus Nomcn Tuum in saeculum; & in sae«

culum saeculi.
Dignare Domine die i»to, sine peccato no» custo«

dire.
Mi-
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Miserere nostri Domine, misercre nostri,
Fiat miserlcordia Tija Domine super nos, quemad-

modum speravimus iu Te
,

In Te Domine speravi, non conlundar in aeternum.

J?iant Domine oculi Tni intendentes super Re-
gnum islud, & super Proceres Regni istius. Re-

gionem istam, & omnem Christianum Populum,
Sapientiam, Pacem, Charitatera, & omnia, quae no-
kis nostri esse necessaria, clemens & propitius no-
kis tribuere digneris.

Sajutaris Hostia, quae Coeli pandis ostium,
Bella promunt hostilia, da ronur fer auxilium,

Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria,
Qui vilant sine termino nokis donet in Patria.

Text
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Text o Panu JIIZUSIE.

J£Z
.

U zraniony za me duszne rany ,

Tak wiele razy juz Medyk doznany,
Dziwny w tey mierze,
Ze nic nie bierze,

Jeszcze Niebem ptaci.
Ach ja bezmozgi, La prawie szalony!
Tak

Przeciez do tego
.Lekarza Swi^tego

INigdy nie pomysl§.
Bardziey mi pieklo i smota srnakuje,
ffizeli JEZUS, choc Niebem cukruje,

Ach coz poradzisz ,

Kiedy nieodradzisz
Tak szaloney gfowie !

yv ten czas juz poznam. gdy w pieklc uszy,
Lub

po
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Lub przy skonaniu czarci strzega duszy,

Tnm rozum przybodzie,
Ale nie w czas L^dzic:

Bo zapadnie klamka.
Juz si(j dotnyslam, kto te sztuki robi,
Kto obmamiwszy swoje rzeczy zdobi,

Czart to przekl^ly,
Sidla i przym;ly

Jak na ptaszki slaavi.
Zle pomyslenie, mruganie, Sarciki,
Rankor, obmowa, szpetne koncepciki,

Tysiac ran zadajij,
INa smierc zabijaj^

JEZUSA mojego.
Odtad mdy, JEZU! z dusznemi lanarnl,
CJtoc czartowskiemi kaydanamif

Przy-
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Przytul mi<j ilo siehie,

Naykiskavvszy JEZU!
A toz, jak pöydziew, lu si<j sadzmy z solia;,
Zem lak okrutnym tyranem nad tolia,

Grugi raz krzyzuj^,
Pluj§, policzkuj«j,

Gdy stq na grzech odwazam.
AVlem, Se to wszystko na Sad straszny poydzie $

Ze tam od niego nic zgola nie uydzie ,

Jaki tam wstyd htjdzie,
Gdy swiat po kolfjdzie,

Skryte grzechy rozniesie.
Wiem, co wszak darowac raczysz,
Gdy skruszonego, Izy w oczach oliaczysz :

Nachylam szyjf,;,
W piersi sif; bijs ,

I stavvam pod Krzyzcm.
wo-
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Twoja Krew swicta ohmyje szkarady;
Czartowskie na ämiech odkryj.-j zdrady ;

Nie despenijg ,

Tak sobie rotuja,
Ze poyd§ do Nieba; Amcn.

Nil in rehus humanis, non taedio plenum. est.
Fortiinne kotowröty, nic s«j. Lez lesknoty.

JVota, jako: IN ie noiva pod SJoncem.
Wie nowe dni naszych .. i na swiecie odiniany:

'Do mieysca jednego ... iiikt nie przywiazany}

Ptaszek, gdy steskni w gniezdzie,
O dalszym auma pojezdzie.
Woda rnieysca nie zagrzeje ,

c dawne rzuca knieje ,

Takowy,. .. dni naszych niestalek.
K ( ti o-
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Gorfjcosc pod Polskim . .

. Sarmacie! kuntuszem:
Chtodniey tain, gdzie sloiice . . . komus kapelnszei

Na Oyczyste siorica lice
,

Chore Polak ma zrzenice ;

Nie mity juvi w naszych progach ,

Wychowany xiyzyc w rogach,
( Nie nowy .. . dni naszych niestatek.

Steskniöny pod jednym . .
. insze chwyta cienie:

Gdy letnie pasterza .
. . doymujij promicnie.

W lecie o swey wyprawie ,

Na zinic; mysl;j zurawie,
Zazyc nieclicij zimney wody,
Niechc;jc leca \v Antypody,

Takovvy . . . dni naszych niestatek.
Nie siodki w Oyczyslych jest nam dym hudyn

kach ,

IS ie dymno przy wloskich dosiadac kominkach
Par-



JRozmaite. 5/5
Bardziey do smaku lekluka ,

Niz domowa chleba szluka ;

Francuzkie perfumy,
Niz domoue paclimj rurny,

Nie no\vy, «ie nowy, &c.
Secura rne/m fuge conviviurn.
krölka cliwilg, splynie, to cienie,

JDelicyje delikatne, wolne sumnienie ,

' Zawotana tam luesiada ,

Gdzie ule wofa. nie ujada ,

Wolne sumnienie.
Gdy sumnienie na torturze, nie w smak i tovty,
Mie w lutnie, arfy, flety, szorly, pomorly,

Nie i k apelle ,

I przy lutniach saltarelle ,

l’rzy ziym sumnieuiu.
lia Nie-
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Niewinnych nie kray smyczklem wntj-

trznosci,
Kiedy sumnienie niewlnne wewnatrz niegosci;

Nlecb mi caty dwor pauzuje ,

"W niespokoynym, gdy ja , ,
Pauzy sumnieniu.

Drzy sumnlenie , niechay si§ juz nie drze stowi-
czek;

Niecb nie wiedzie drzewa w laniec Orfea smyczok,
Za nic koncert Amliona ,

K-onaj.jcy nie pokana
frasunku.

Chocbys dawat i zamorskie na stot bazanty,
A za wely ziote jaiiika dat Atalanly ;

Przecie, gdy przewrotna wola
,w sercu swoim karmi mola

,

Za nic Iraklament.
< O hråt~
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O hrvlkosci zycia /udzkicgo. JVota taz sama , jako:

Lecg, lata &c.
czasy, jako gdy z ciqcjwy

Lotna strzala, luk wylraca krzywy,
Godziny
Za kolnierz sis dui cliwytajij
Tysi.ace swemi cyframi ,

Jako raczcmi kolani!
I) jezdzaja.

(Jdy Akteon zemknie psy ze smyczy,
Krokovv saraa pierzchliwa nieliczy,

Rwie s!q, i przez ostre glogi
Sadzi, jak przez nizkie progi ,

Przez oblokom Idizkie Ålpy,
Tatry, Miebotyczne Kalpy

Przeskakuie.
Z Akwjlona ( patrzcie ,

jakic dziwy )!
Ro-
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Kodz.i siq gdzies zrzeldec urodzhvy :

Ten huhvie siq co urodzi,
Wa wyscigi z oyccm choilzi ;

T.»k Czlek wialru lechvie skusi ,

Jakliy w zavrody isc musi
Z Atelfinty.

Lecz W zawqd ludzle starzy, ralodzi,
1 leji

, co siq tlojiioro urodzi ,

l Poddaui, i PanÖAvie ,

I Utiodzy, i Krölowie ,

Dobrze to Lycea znala ,

Gdy wi§c Krdlem ohieruta
Naychy/szoi>o.

Klo wierzy, i na furidamencie
I'undowanym cale djarnencle 5

Nie uiasz slalku \v Zodyaku ,

Tytan lala clioc 11a raku ,

Co
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Co raz slq na inne znaki ,

Przesiada
,

jak na rumaki
Jiozsadzone.

Jak na ziemi nie myslic o grobitf ,

Gcly i av Wiebie FeL.us w 2atobie
Cliodzi smutny przy zacmieniu;

w nayjasnieyszym promieniu,
Krölu ! zgasniesz, cdz zostanie?
Przy popiele , przy tumanie

,

Dym proznosci.
Ziemia gdy jest pod snieznym btawatem ,

Rzektliys ; ja Aviecznosci kandydalem ,

Lubo rdzowy bisior wdzieje ,

/il;jd su» jednak Pahus .sm ie jo ;

Imi» gdy sie avo izy rozptywa ,

Dzdzysle Niebo übolevva
JNad nieslalkiejn.

Wnct
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Wnet pobladna, szarlatne hlsiory,
Sniezne bez szczerosci kandory j

Juz przez mrozy powarzone ,

Przez goraca wysmazone ,

Alteruje czas nietrwaly ,

Padajsj si§ jak krysztaty
Kruclie lata.

Tak zwyczaynie dzieje siy z cztowiekxem,
Macierzyriskim jeszcze zyje mlekiern ;

A juz cudze karmini spezy,
A w tym o ziemi§ imprezy
Padn» wszystkie, gdy ton kwiatek
Smierc wyryvva z matek ,

Nowy Herod
Tym I'okielkiem niezmierzomj sfera
Zycia kresla, wlasnie jak litenj

Pier
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Alle wielk.j w tlruku

Pisac zwyczay, a vy tym z luku
Parka grotera ostrym siyga,
Ztad juz zycia tylko ci§ga

Z wielk:j cyl'r;p
W lodowatym zima kwiaty
Cukrze smazy, i plylkie kulaty

Ostrzy sierpem na okryte
Laki 1 niwy oMite :

Slrzez w mlodosci i zdrowiu ,

Wszak i mlody w nccvviu
Sierpem grozi.

Nie wierz sokie , cliocky-twoja sila
, niz Samsona ,

teraz kylä j

Nie moze kyc sila trwala ,

K.l6ra na wlosku wisiata ;

Oskj tyslfjcznemu a
Zdro-
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Zdrowie wzifjt , jednak i jemu

Smierc dogryzta.
Jak na mor/.u statki nie stalkuja;
Tafc na swiecie ludzie :

Raz wiatrow cugi ,

Pomykajij niin zeglugi ;
Az nadziei pelne zagle ,

Sama wiecznosc grzebie nagle
W niepami^ci.

Piein elo ukrzyHawanego Paria Jezusa.
lia Krzyzu Pan Stworca Nieba ,

Ptakac za grzechy czTowiecze trzeba,
Acb, ach, na Krzyzu umiera ,

Jezus oczy swc zawiera !
Nnyswiylsze czionki i wszyslkle Ciato 3Na Krzyzu srodze zbite wisiato ,

Acb,
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1

Ach, ach dia cichie czlowiecze,
'/ l>oku krew Jezusa ciecze !

Östra skronie zranione,
Jczyk i usta w holach zemdlone,

Ach, ach inojey zlosc swawoli
Jezusa lak holi !

Wola 1 kona, Izy z oczu leje ,

Malka strapiona, pod Krzyzem mdleje,
Ach, ach sprosne zlosci moje
W skros przehily nogi twojc !

Juz k Magdaleiiij pokulowac,
Sejxlecznie za swe grzechy zatowac ,

Ach, ach serdeczuie zalujc;
Ho Cis, Jezu ind.y, milujt;!

Kozw ia/, mic z grzechow, juz Ci powiadatn,
Szczerze z onycJi juz wyspowiadajn,

Ach
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Ach, ach, zmituy nade mna ,

Uczyh ze mna! Amen.
jPiesn druga o M%ce Parta Jezusowey.

Jezu milosci na Krzyzu
Ludzkirn dowcipem nigdy

Na co dates na myki ,

Zes wziat poiiczek z ztey r^ki?
Na co si§ dates n stupa katowac .

I lolry siehie komputowac ?

Ach nader wielka ma \vina
,

Twey Mcki przyczyna !
Kiedy twc ll§ce na Krzyz wyciagniono
Tudziez oslremi gozdzmi przcbodzono j

Toz si(j i nogom doslato ,

. Zchy si§ ztosciom dosc stalo;
Ach, moje i nogi sprawily!

>

i

H
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i nogl JEZUSA przybily

Do Krzyza, moja to sprawa,
NieLo i ziemia zeznawa.

Wisisz na Krzyzu z szat swych obnazony,
Pragnacy, zolciq, i octem pojony:

Wasz ten jest übior, acb slroje!
AVasz to traktament, napoje !

JEZXJS na lozu krzyzowym zlozony,
Byrn zyl z Niin w Niebie, przeto umorzony,

.la w roskoszach ,

Piekto dia siebie gotuj§.
Dayze mi Jezu, bym pomnial na Ciebie ,

Plakal za grzechy, i zyl z Tob."), w Niebie.
Niech za twym przykladem ,

Wiedzze Jezu! twym sladem.
JEZU moy, Jezu, Jezu ukochany !

Pt•ime gfzesznik przez twe Swigte rany:
Uzycz



TJzycz mi rzewnych Jez rzeki;
Day, Ly m nie zgin;j,t na Avieki, Amen.

JP.iesn o Swi§tym Jozefie.
klo soLie z.a Patrona ,

Jözela ma za Opiekuna ;

Niechay si§ nikogo nie Loi
,

Gdy Swi§ty Jozef przy nim stoi,
Mie zglnie.

Idzcie precz amory sAviatowe ,

Boscie wy do zgnLy gotowe ;

Juz ja mam näd kanar slodszego,
Jözefa Opiekuna mego,

Przy soLie.
szataiiskie najazdy:

J3o zaAAr sze przyzna czlowiek
Ze chocLy i same powslalo,

Pie
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Piekto na mnle zbunlowalo .

IN ie zgin^.
Przelo Ci§ npraszam seraecznie ,

Jözefie bym hezpiecznie
Mogt niiec zgou i lekkie skonanle ,

I grzechow moich skassowanie,
Przy smierci.

Gdy mi zas przyydzie przed
Slangc wielcq slraszli «vego ;

W ien czas mi przy sadzie,
Kiedy mnie Bog a;jdzic zasiijdzie,

Patronem.
ode mnie instygatora,

Piekielnego, ktory pr/.e zgota
JNa mnie skarzyc, instygowac,

chcieyze mnie ratowac.
O Switjty!

J6ze-
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Jozefie oddal czarta zlego ,

A BOGA na mnie zawzi^tego
Przejednay, o co Ci§ serdecznie
Upraszam, bym mogt z Tobij, wiecznie

Jvrolowac, Amen.
Piesn o Panu Jezuste.

przybadz mi Jezu, nim swiata
Bo mnie co monient lapa na \vsds,
I zarzuca swe pon^ly,
Bym nie trafil do twcy metjr,

Wiecznösci, Boze!
Ty Panie! kieruy ulomne nogi,
Zebym nie z zbawienncy drogi;

j\ie piiszczay mnie manowcami,
Niech. nie Idakam troskami

Marnosci swiata.
Slra
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Stracilem drog§ zbawienia niego.
Dia nie poprawy sunmie.nia ztego ;

Gdzie si<
f
> iulam, nieszcz^slivvy,

Chyba do twojej' przyczyny ,

r MARYÄ Panno!
Zalup;, möy JEZU! z serca szczerego,
Zem Gitj obrazit BOG A mojego ,

0 jedyne dobro moje ,

Weyrzyy na slworzenie swoje
,

Pokornie pro^zy.
Plywam po morzu burzliwey I'ali;
Niecbay cliytra z mycb nog nie zwali:

Ja zostajs, gdzie sq, zagle ,

Slrzez JEZU! abym nagle
W grzecbach nie zasnal.

Panno! przyczyii sitj za mns ,

Swiely Onutry i Swiela Aimo ,

Kk Niech
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?siccb. przez Waszij ja przyczyn»*,
Idf w Niebieskjj krainQ ,

INiech z Wami zyj§.
Piesn takze o Panu Jezusie.

z lian twych JEZU Cbryste Panie!
day ;

Day ( Powtårzyc ).
Niech. kto, jako clice, tak censuruje,

A ja za sobie sobie &c.
Z lian twoich plyna grzesznym ludziorn dary,

Doznalem i ja bez koiica, bez bez koiica, &C.
Tobie polecam w niewinnosci ;

A za rne grzecby codzieri plakac &c.
Przybadz na sukurs mnie biedney sierocie,

W niesluszney krzywdzie, i w wielkiiu kiopo:;
I w wielkim &c.

Ode-
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Oderwiy , Boze! z Krzyza twego rsk§ ;
A racz usmierzyc w niewinnosci tv &c.

Chocby na mnie i pieklo zburzylo ,

Nicby mi z laski Boga nleszkodzilo; Boga &c.
Zadna nie moze mnie zaszkodzic trwoga,

Matn wielkjj ufnosc w Opatrznosci Boga; tv &c.
Kogo Bög kocba, kr zySyki mu daje;

A kto icb znosi. szcz^sliwym zostaje; szcz§: &c.
Mocno \v tym wierzyc cztowiekowi trzeba,

Ze bez krzyzykow nie pöydzie do Nieba;nie &c.
Boze möy, Boze! milosfciwy Panie !

A za me grzecliy plakac lez nie slanie; pla; &c.
Day mi tf; lask§, hym lu pokutowal;

A za me grzechy serdecznie zalowal ;

Senlecznie zalowal, Amen,

Kk 2 Pidin
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Fiesu o Nayhviftszey Fannie Maryi

Szkaplerney.witay Pani, my poikiani do nog padamy;
Lecz nie insze, mamy czyjisze, ktörc skiadamy,

Tylko z serca zebrane, i lo jeszcze skalane,
Z lakiey dani, sliczna Pani

Racz byc konteilta.
Rzecz lo jawna, zesmy zdawna dtng zaci.-jgmjli,
Gdysmy z czystych, Macierzyslych rijk Szkaplerz
,

I dobrze nam w tey barwie: bo tych pieklo nie
zarwie,

Co Szkaplerzem, jak puklerzem
Siy uzbrojeni.

Ale za te, tak bogate, Orderu znaki,
Coz Ci damy, nic nie mamy, ziemskie zebraki,

Tylko i cialo, wezze i lo cboc malo.
A tak



A tak gtosno wsz^dzie,
Zesmy poddani .

W lym Orderze, klo go bierze, znak ma zbawienia,
Ze nie zginie, ale minie piekla pfomienia.

Nawet z czysca larasu, ralujesz tycli zawczasu,
Sliczna Pani, co w oloillani

Z Szkaplerzem siedz^.
Nie lak zbroyny, pod czas woyny, zolnierz w szy-

szaku 5
Jak w zbawiennym dworamiennym, Maryi znaku,

Jeszeze kula nie byla, by t§ przeszyla ,

I granaty, od tey szaly
Odpadac zwykly.

Wl§c tey Pannie, nieustannie spiewaymy
Ze.smy znak przyjfdi z .ley r<jki.

Do tey sukni, gdzie byla, fortuna sig przyszyta:
Po

Rözrnaite. 55 i



Bo to twoja, Pani inoja,
Paska sprawiia.

Prosim tedy, tv len czas kiedy trz.e.ba stawic
Przed slraszliwego, wszyalko wyjawic.

Niecli nam b§dzie obrornj Szkaplerz, grzechow
zasJona !

A lak amidi i weseli
W nid/.iem do Nieltn.

Piesn o IVaystv: Fannie Marji, Cudarni sijnqcey
iv Obrazie JNowogrödzkim, pod slraiq XX. Bazy-

liandw zoslajqcjm.
Panno, Nowogrödzka Pani,

VV Zamku twyrn i-
! ciel;| snplik.s poddani;

Okryy nas ptaszc/.em lilosci, blagamy,
Gdyz Ci(j za Matke mitosierdzia maniy.

Siyniesz taskajni w twoim Wjzeruuku,
Nie

fj~>2 Piesni
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Nie odmawiajijc nlkomu ralunku $

Mie spuszczay ledy i nas z twey obrony,
Gtl y w Zamku twoim szukamy oclirony.

Z jak z z'rzodla lask chorzy czerpajij
Zdrowie; umarli z swoich mar powstaj^;
W troskach, ktopolach, za jedno westchnienie,
Odnoszrj smutni hoyne pocieszenle.

Slepym wzrok dajesz twym jednym spöyrzeniem,
Wszyscy prosb skulek bior% z wyrazeniem ,

Zes jesl wielkiego pedna uzalenia,
Morze dask wszelkich z wdasnego Imienia.

Kazdy, klo uta, przy twoim Ohrazie
Ma swe pociecby, by w razis.
A czemuz Malko ?y,czodx"j maj;jc r^k§,
Mala od hulzi odxiosiaz podzi^k^?

Odzbw si§ Panno! zcs jest na pwstyni,
I ledwie klöry poklou Tobia czyni:

A twoy
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A twöy cny Domek, gdzie dajesz odpusly,
Wcale odludny, i nieinal tez pustyi

,1a grzesznik wiclki tego nie
Przeciez rriij proshij z pokorij zanosz^;
Zapal affekta, ktöras oswiecata
Kaplicij w nocy tak, jakby gorzaia :

A nas w swey sv/istey miey zawsze obronie,
Cudny Bozkiego mi+osicrdzia Tronic,
I nie wypuszczay nas nigdy z Opicki,
Ktorzy Ci stuzyc pragniemy na wieki, Amen.

PIE 6 N HISTORYCZNA
o Nayswigtszey Pannie Maryi tv Cerkwi Ladzieu

skiey, na tg notg, jak: Bqdz pozdrowiona
Panienko &c.

pierwsza po Bogu swiata Monarchyni!
OJbratas mieysce w Ladzieriskiey pustyni,

Mi? -
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K tora Fatacy rzijdzisz JNichieskiemi.
Co to jest, ze Ty aluhilas ]asy ?

Ciehig szakac teini czasy
JFo puszczachj czy to, ze sami grzechami
Wypyehamy Ciy, i z Miast wytr^camy?

Jnz Zyrowice dawno si§ wstawity,
Teraz Boruny, i Sirocin Ci mity ,

Hrastawie, Suprasl, Mahiro w i Kanie
Uhrata» sohie na mate mieszkanie.

KrasnnLor, i Blizkie: Dudzicze,
Ladzieilska puszcz§, a in ny oh nie licz§.

Dosc, ze si§ teraz po pnslyniach
Kryjesz, chyha dia naszych grzechow

A Duch
Wynidz z Lihana, o pociecho uasza!

Lecz
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tLecz gdys puste mieysca podobaty,
Niech i te petne twojey chwaty.

I to, ze si§ Ty nie zjawisz innemu,
Tylko prosternu, albo uhogiemu,

Znac, ze tych kocbasz, jak;j sama stata,
Gdys sis pokorg, Bogn podobata.

Z tego widoczny ten Dokument inamy,
Ze ty nie gardzisz, Panno! prostakami,

K.rölewskiey Pani zapomniawszy stymy,
Idziesz do Chtopow w pickarniane dymy:

W Ladzie kotaczesz we drzwi do Kiryka ,

Budzisz! wycbodzi, i spotyka.
O jak-ie szcz§6cie Chtopa mizernego ,

Ze Pani Nieba przychodzi do niego !

Jeszczes go przedtym kochankicm nazwata,
Gdys do innego Chtopa kotalala;

A gdy
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A gdy ten kwoli Tobie nie odmyka,
Ezeklas: ja pöydyi do mego Kiryka.

Idziesz i oraa ka/.esz isc za sob;j,
A Syn Twöy Jezus dziecimm osobij

Wraz idzie z Tolia, KiryK assysluje
Tey, k tora INiebo na piastuje.

Znalaztszy mieysce sobie ulubione ,

Mowisz: me Jmie tu bydzie chwalone,
Miech tu Krzyz stanie, znak Syna mojego:
'Born nie znalazla mieysca

Odpowie Jezus: moja Matko mitä !
To niepodobno, bo vv icl k a mogila

,I‘rzeszkadza; Matka rzecze: .Synu mity!
Wyrowuam ja le,-gdy zeehcy, mogily.

Idziesz drugi raz, kai es z mu niesc siebic,
Cztowiek nie pozna, czy lu, czy juz w Nicbie ?

Cie



538 Piesni
Ciebi§ piastowac, cir.egoz trzeba?
Jakiez to niechciatbym i Nieba.

A gdy Ciq nosi, w sitacb nie faluje,
Choc cate Niebo na sobie piastuje;

Czy: moze w pracach byc oclitoda,
Jako' Ty zrzodta Niebieskiego woda?

Niebieskim swiattem przycdzianas byta ,

Jeszczes dwie swiece w ryku swych nosita ,

A potymes go mile pogtaskata ,

•Laskawie , czy nie mu ? spytala .

Na to prostaczek , juz poznawszy Ciebie,
ftzekt; nie , Krölowo ! Jzey nie \v Niebie,

Czy nie zemdlates? nie. o jak tam raita,
Twoja rozmowa z tym prostaczkiem byta!

Nosi na sobie Niebieskie pieszczoty
Pbogi, ktorey Anielskie z ocboty

Pod
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Pod Swi§te stopy mocy, ze padaj;},
Za osobliwe sobie maja.

T(j, klorjj sain Bog na piasluje,
Z wielkqi pokorjj Niebo adoruje,

Przed klora Cherubin, Serafin wstydzi,
Na swych rainionach jeden prostak widzi.

Nosi po lesie, przez zarosfe knieje,
W nocy to byto, alic gdy juz dnieje,

Spuszcza si§ z rainion i pod sosng siada iPanna lain, k§dy teiraz Lada.
Kazala sobie zatozyc sfobodij ,

Na Szpilal mieysce, lakze i na wod§.
Gdzie ma stac Cerkiew, sama ukazata,
Ze si£ tn moja szerzyc chwata.

Buduy, jak mozesz
,

dia ninie , 1
Zaloz lym czasem cboc mabj Kaplicij 5

Kfadz
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Ktadz na fundament, choc cztery bierwiona,
A ludzkie przyniosa rarniona.

Jeszcze nie koniec twojey laski byto ,

Tak lo Ladzienskie mieysce Tobie milo
,

Kazesz przychodzic nazajulrz z zarania
Temuz saniemu czteku do switania.

Pelni twöy rozkaz, i przede dniem wstanie ,

Wychodzi, slucha, az w Ladzie spiewanie :

Änielskie kotty dzwif;k wydaj;j,
Czy Lilanie, czy koncert spiewajij.

Idzie na ten gios Kiryk prosto w
Jeszcze sam nie wie , czy na

Szalariskij tiafil? czy si«j zmysly jemu,
Zwarijowaly Cblopowi prostemu?

Az gdy przychodzi, i z daleka sloi,
Widzi ginin Ludu, a ten wszygtek w twojey,

Pan
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Panno! ustndze: jedni si§ ktaniajij
Tobie, a drudzy wybornie spiewaja.

W wielkiey jasnosci, wtasnie jakby w Niebie
a drudzy stoj;j koto Ciebie.

] naszych Swirpych niezxnierne gromady,
Z Nieba do tey Lady.

Misdzy ktorenri jeden ceiebruje
Mszfj na tyrii rnieyscu odprawuje,

Gdzie teraz Ottarz, a po przezegnaniu ,

Poszli do JSieba wszyscy na switaniu.
Padnie na lzami zaleje,
Z wielkiey mitosci mato co nie mdleje.

Krzyzera na zierni lezy przez czas dtugi ,

Mysli, i jaz to godzien tey postugi?
Wstawszy, powraca, bierze Oyca swego,
Idrj obadwa do xnieysca onego,

Wko-
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AVkopuj;j tam Krzyz, gdzie mu rogjkazala
Ta, co na jego barkach spoczywalaT

Cztcry bierwiona na fundamenl ktadnie,
Zalyra K.aplica zbudowana snaduie }

Ludzio na sobie bierwiona nosili ,

Sami malat postawili.
A dia pornocy kazalas cboremu
"Wstac Fiedorowi na lym

Swiadkowi ciesli, by co stala
"W Ladzie dia Ciebie Kaplica cboö mala.

Tys na powietrzu w swlalloset widziana,
Zes szla do Lady, z.lolem przyodziana.

A gdy nad lasy Ladzieiiskie przybyta,
Spuscilas tam, ulubila.

Te wszystkie Cnda przyznane,
Ze nie w snie, ale na jawie widziane,

Gdy
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Gdy ivommissya byta oii Zwierzchnosci
Dia lego zesiana pewnosci:

Dowie si§ o Jym Lud, ze w Ladzie slynie
Panna Cudami, az tam zewszpl plynie,

By laski Iwojey, Maryo! do/nali,
Pdegij do Lady i starzy i mali.

Tyszkiewiczowa zacna Pani,
Wojewodzina Miiiska "wielkie dani
Daje, swe dohra z synem zapisuje,
Bazyliandw w tey Ladzie Puuduje.

My Chrzescijanie grzecbami zmazani,
W troskacli wolamy do Ciebie, o Pani!

Co w Ladzie mieszkasz, wnos za nami,
Choc niegodnemi twojemi slugami.

Modl si§, zastawiay, niecii Iwoja przyczyna
Lask§ nam zjedna u twojego Syna,

LI Grze-
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Grzechy nam zgtadzi, a Nicbo darnje,
W troskach, frasunkach kazdych nas ratuje.

fKiehieska Fani, nasza Fustelniczko!
Naszfj przed Bogicm chciey byö posrzedniczka.

Niecli Cbrzescijanie w kazdym swym frasunku,
Zaws/.e doznajjj twojego ratunku.

Za grzechy nasze karze Bog plagami,
OyczyznQ srogiemi woynami,

Uczyn to, Fanno! Ty co raieszkasz w Ladzie,
JNiechay przestaje Bog na twojey radzie.

Niech da Oyczyznic pokoy pozadany;
Niech zrzijdzl w sercach

A my za to z tvvym Synem spotecznie,
Bedziem wvchwalac na wiek wiekow wiecznie,

Amen.

PieiA
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Piesn do Paria JEZUSA Paranna.

>] " T dzieii, möy sliczny Jezu! niechay w
Tobie.j

Dusze z cialem twey oddaj§ Oso-
l)ie.

lohry dzieii Gtowo zraniona cierniowij kororuj,
Jezu! niechay pod

(obry dzieii ll§ce przybite, przytulcie do siebie
Mnie grzesznego , niegodnego , i w zyciu i w

Niebie.
Inbry dzieii Serce pnebite Jezusa mojego,
Niechay pfynijc z niego, zmywa krew scrce

grzesznego.
'obry dzieii Nogi przebite tapein! gozdziami,
Prosz§, Jezu! nie racz gardzic mojeirii prosba-

rui. ✓

LI 2 1)o-
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Dobry dzieri, moy sliczny Jezu! niech zyj§ bez-

piecznie ,

Na twe Rany wspominajijc, niech wzdycham
serdecznie, Amen.

FIESN NABOZNA NA CALY BZIEN.
Nota, jako: Cis wielbit moy Panie.

I. Na rano.
K iedy ranne -ivstajj zorze,

Tobie ziemia , Tobie morze,
Tobie spiewa zywiot wszelki,
Radz pochwalon, Boze wielki!

My ludzie, ktörzy bez miary
Osypani twemi dary ;

Cos nas stworzyt i ocalit,
A klozby Ciebie nie chwalil?

Wie-
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Wielu snem smierci upadli,
Co sie wczora spac poktadli;

My si§ jeszcze ocucili ,

Bysmy Ci§, Boze! chwalili.
Skoro oczy przecieramy,
Wnet tez usta otwieraray

Chwalic Ciebie Boga Pana,
Zaczynamy Piesri od rana.

Boze! w Trdycy ,
dycze, Synu, Duchu

Tobie oddajemy,
Bys nas prosiemy.

11. Na dzien, czasu roboty
z twoich lask zyjeniy,

Chociaz sami pracujemy;

Z tae-



Z Ciehle plcnnosc miewa rola,
My zliierarny z twego pola.

Wszystko Cif; ,
Boze nasz! chwali,

Alesi» y i to poznali,
Ze naymilsza Ci zdala

ludzi chwafa.
Co rzijdzisz ziernia i Niebem ,

Opatruy »as Fanie clilehem ;

I’omnazay w nas swiale cnoty ,

Dodaway do piac ocboty.-
Tvvoje Oczy nie zrnruzone,
Wiech pogbjdaja, w t§ stront;,

Gdzie cziowieka,
Twojego ratunku czeka.

Boise! vv Tröycy , .

Oycze, Synu, Uuclux ,

ritI O

C> 48 Piesni
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Tobie oddajemy,
Bys nas prosiexny.

111. Na wieczor.
£)zieii si§ koriczy, noo nastaje,

Piesn nasza niech nie uslaje,
Czynic Bogu savc ofiary,
Za nayswioisze .lego dary.

Wszyslkie nasze dzienne sprawy,
Pr/.yym Jitosnie Boze Prawy;

Przyyrn dia Man Chrystusa Pana,
Chocby byla w nas przygana.

A gdy zasypiali,
Niech w taa ezus sen nasz chwali;

Niin z Lazarzem po tym zgonie,
Odpoczniemy na twym tonie.

Od

)
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Oddal, Panie! zle przygody,
Od wszelakiey hrori nas szkody;

Miey nas, Boze! w twojey pieczy,
Strözu i cztowieczy!

Boze! w Tröycy niepoj^ty,
Oycze, Synu, Dnc'bn Swi^ty,

Toliie chwal§ oddajemy,
Bys nas posvvipcil, prosiemy, Amen.

PIE S N
O La z ar zu Ewangelicznym.

pewny Cztowick bogaty
W ztolo, srebro, szsrfaty,
I zbyt kosztowne szaty.

Jadl, pH (ylko, tancovval,
J)zieii i noc bankietowat,

Py
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Pychg w swym sercu chowaL

Jak Pan siedziat w pokojn,
Miai dosc potraw, napoja,
Nie pomniat, ze Urat w gnojn.

Widziat, ze byl w acisku,
I lezat lam poblizkn,
Potraw mu na pötrnisku,

Takze ani z piwnicg ,

* Trunku ani szklanicij,
Nie wysfai nå ulicQ.

Pan w krzcsle rozpiera,
Z potraw usta ociera,
Lazarz z gtodu przymlera.

Bogacz wiwat wykrzyka,
Dzieri i noc gra rnuzyka,
Lazarz swe izy polyka.

Pa-
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Lazarz przed wroty stgka,

W rgkach, w nogacL Loi
Bogacz siq nic niel^ka.

sobij nie -moze,
Zta odziez, twarde loze,
Tylko wzdyclia, moy Boze!

W tym Logacz z palacu,
Gdzie Lazarz na tym placu,
Twarz od niego odwraca.

Tak serca kamiennego,
I umyslu pysznego ,

Ze nie weyrzat na niego.
Lazarz podniosiszy gtowy,

.)ak kaleka nie zdrowy,
Zalosnie niöwit slowy ;

Ach Bracie! idziesz drogij ,

Wstap
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do mnie swojij

Zwiedz osob§ üboga !

Niecb ci serce zaboli,
Wid/ac mnie w tey niedoli,
Kaz dac cbleba i soli ;

Znuiuy wyszli wody,
dia ocbfody ,

Widzisx rany i wrzody.
Jedwie przerzecze,

Z wierzcbn, wewmjtrz bol piecze,
Bracie! dobry czfowiecze :

I’oc/ynay sobie skromnie ,

Nie zapominay o mnie,
llzecz mite stowo do mnie;

Nie brzydz si(j, Inbos Panem,
Nydznym braterskira stanera,

Abyä
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Abys nie hyi karanem.

Bog acz od niego wskoki,
Bodpartszy soliie hoki,

na kilka kroki,
Rzeki; psie zgnifyt co gadasz?

OLok to zemna siadasz?
Mym sig krevvnym powiadasz?

I liczysz mi si<j hratem?
Nie znam , jak swiat swialem,
Iklamiesz zebraku zaiem.

Mnie robi;j radla, piugi,
Mara karety, mam eugi,
Czys ty Ban taki drugi?

Mara dwory, mara pokoje ,

Wirydarze, wöd zdroje ,

Ilohactwo skarby ttvoje.

>

Mara
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Mam perly, mam kanaki,

Zwierzyda , rözne ptaki,
Tys cztowiek ladajaki.

Mam axamit, purpury,
Sobele, i wilczury,
Na tobie taty, dziury.

Krzeset, stolkow sowicie
,

Po scianach mam obicie
,

I rnieszkam znamienicie.
Ty w smieciach bez chalupy,

Jak pies jadasz z skorupy ,

A Slot twoy z gnoju kupy.
Gdzie u cielpe bankiety?

Marcepauy, pasztety.
Ja jadam . ale nie l y ,

Ktory lezysz o gtodzie,

Ni
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Ni o chlebie, o wodzie,
Nielicz mi si§ w myin rodzie.

Mam w skrzyniacb na oslatku ,

podostatku,
Nie boj§ sis przypadku:

Bo ktoz mnie z tycb roskoszy,
Z wyploszy,
Skarby moje rozproszy ?

Ty mi osoba jaka ?

■ na mizeraka ,

Zlosc bogaczowa taka.
I tak z lego rankoni,

Szedt czym do dworu ,

Pelen pycby, bumoru.
Lazarz siij zalal tzami,

Wzruszywszy ramionami,

W Nie
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W ]\ielio poyrzat oczami.

Od wszyslkich opuszczony,
I od brata zalzony,
Niczyni nie obdarzony.

Clioc bestye z liiosei,
Znosiiy mu psy kosci

,

Zywiac go w tey slabosci ,

Lisiijc wrzody zropiale;
,Liz;jc rany zboiate,
Krzepiac ciaio schorzate.

I tak Lazarz w barlogu,
Odrlaje duclia Bogu,
l.ezac przy brata progu.

Wielka radosc, spiewanie,
Gdy Lazarz m iät skonanie,
W Niebie tryumlowanie.

Z lak
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Z tak mizerney poscieli,

tazarza w Niebo
Swit>ci Panscy Anieli,

Posadzili na Tronie,
Na Abraliamowym I'onie,
W s/.cz^sliwosci koronie.

Witay Lazarzu Swi^ty!
Tys od Boga przyjyty,
Tvvoy l>ral

Ty zazywasz ■wesela,
S.y slowa Zbawiciela,
Duszy Odkupiciela.

Gdy czasu wyszto mato ,

Coz si§ z bogaczern s,talo?
Czartow gmin przyleciato,

(,'zyniac wielkie napa.sci,

Krzy
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Krzyczac: Uogaczu! czas ci,
i’6(lz w piekielne pj7.epa.sci.

Nifl czyai testamentti,
/. kleynotow, i z djamentu,
Dosyc piaczn, lamcntu.

l'o czasio ,-vvzdycha tv slraclm .

Widztjc czarlow w swym ginachit,
VVe drztviacli, oknacli i dnclm.'

Kicdy go smierc zaskoczy ,

Na wierzcli wychodzcj oczy ,

Z gardla juz piany loczy.
A w tym czarci ,

Jako na zwierza charci ,

Srogim jadem zazarci.
Vorwal? go czym pjedzey ,

Od »karh ow, od ,
V

Alm Do



so‘o Piesni
1)0 piekfa wiecznych nt;dzy.

Taru cierpi od Unia do dnia ,

Ten zbrodnia!
jako pochodnia.

]Na gfowie targa wtosy ,

Zatosiie czyni glosy ,

Uo Lazarza w Niebiosy:
Bracie Lazarzu ,

Patrz na me
Zmocz w morzu palec

Zaley w usciech ptomienie ,

Skrop spalenie ;

Ugas we mnie pragnieuie:
kazarz nm odpowiada:

Bogaczu ! trudna rada
,

Wieczna jesl twoja biada.

W ztym



Hozmaite. 561
W ztym, rzecze, hogacz stanie

•lestein, zte panovvanie ,

Zalic sis musz§ na nie.
Lazarza hra la swego ,

Wzgardzitem übogiego ,

I w gnoju lezjjcego.
Dia niepodania clileha

Bratu, gdy Lyto trzelm,
Wydziedziczonein z Nieba.

Dostalki i puhary ,

Przyczynij mi tey käry ,

Zeni niedawaf oiiary.
Za perby i laricuchy .

mnie zte duchy ,

I ucz.’) w piekle skrucliy.
Z axamilu zwleczony ,

'jM-

Mma W o-



56.2 Piesni
W ogieii avieczny wrzucony ,

Pal§ si? z kazdey slrony.
Ozdoba ciata spadfa ,

Twarz wyschta i wybladla,
ISie u£ywa zwierciadta.

spiewanie ,

Zalosne narzekania
,

Eiada ! wotania.
Nif, masz , co poldazali,

Ilospusty dopomngali.
W dzieii, w noc bankietowali.

Sam gorejir sierota,
Wyzuly z srebra, z zlota ,

Tegom godzien mecuola.
Is'ie ina 87, leraz krewnika ,

Klöryby niewolnika

Wy



Rozmaite. 563
Wyrwäl z piekla

Malka hyla!
12 mig na svviat zrodzila ,

Ziemia , iz ini§ nosila.
moje iala !

W ktorem z!e uzyt swiata
,

Zapominajac hrata.
Juz nie wyydtj na wieki

Z ley pieklelney ,
Z Bozkieym wypadi Opieki, Amen,

PIE S N
O Nayhviqtszym Sai-ra menete.

Orzwi Twoicli slojtj Panit'!
Bzekam na Two zinilowanie ,

Klo-



Ktory pod chleba
,

Prawdziwy Eög jestes z Nieba ,

W tym Sakramencie
Obecny w kazdym rnomencie.

W ley 1 lestyi jest liog zywy ,

Choc zakryty, lecz prawdziwy.
Jak wielki cud B6'g uczynit.
Ze chleb w Claio swe przemienit ,

A nam pozywac zoslawit .

Azeby nas przez to zbawil.
Swicty, moeny, niesmierlelay ,

W Majestacie swym niezmierny.
Anioiowie sis ,
Choc na .logo Twarz patrzam.

Wszyscy Niebiescy Duchowie
1 ikrölowie ,

Nie.

564 Piesni



jßozmaitc. 565
Niebo, ziemia, ani morze

,
Popjc, co jest Bög? nie moze.

Zaden z woyska Anielskiego,
Nie doslapi nigdy tego ,

Czego cziovviek
Ciado i Krew gdy przyymuje.

Jam niegodzien, Panie ! tego ,

Bys ivszedt pod dach serca mego,
Bzekniy tylko sdowo twoje ,

A tym zbawisz
Klaniani sis Tobie sameniu ,

Badz' miiosciw rnnie grzesznemu,
Niechay zyjf; z Tob;j Panoni
Az na wieki vviekow. Ameu.

PIFiN



rjE S N
Prosnqc Paria ißoga o cleszcz, luh pogödg.

Juomine Rex, Deus Abraham, ilona nobls (sere-
nilateni, vei pluviam,

vei benignitaleni ) coh-
gruenlem super faciern terrae

,
ui sciat Populus

tuus, qiiia t» es Dorainns Deus nosler.
Miserere, miserere. miserere I‘opulo tuo, quem

redemisti sanguine tuo, ne in aeternum irascaris
nohis.

äh'6 Piesni Rozmaite.
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PIE S N I
N O W Y C H.



Dozwala si§ clrukowac ,
z warunkiem , aLy po

■wydrukowaniu ztozone byl'y trzy exemplarze
w Komilecie Cenzury. Wilno, 1829 clnia 19 lipeä.

Cenzor. L. JBorotvski.



PRZYDATEK

PIESNI NOWYCH.

P I E S ]N
Adwcnlowa. ISata, jah: Badz pozdrowiona

Pallienko Marya.
P

Qrzecliem Adama ludzie uwiklani ,

VYygnance z Raju wolali z otchiani;
~Spnsccie Niebiosa eleszcz na ziemskie niwy,
I alech z obJokow zslapi sprawiedii\vy“.

BJakal si»j cztowiek wsrzod okropney nocy,
Ro-



syo JPiesni
Eolai, i nikt go nie wspomogl w niemocy.

Pöki nie przyszta wiekami zadana,
Z Jud/.kiey krainy Panna zawolana.

Ona pokora. i oczy skromnemi,
Boga saraego ku ziexni ;

Ze ktorego swiat nie wieJkosci,
Tego Panieriskie zamkn^ly.

Kiedy z obtokow Pan do nas zslypowaj.
Swiat jak rozlegty czleka poszanowai;

Czteka, przed. ktörym na potein zginano
Niebieskxe, ziemskie, piekielne kolana.

Nio nasza jakai zastuga sciagni »ny,
Mitosc G o sama wiodla w ziemskiö strony,

Wziijl cialo iudzkie, z nitn J»ol, niedoslnlkj,
Zbratat si§ z nami, byt Syijem n Matki.

Daytnyz Mu za to dztski f.borze wierny,
Ze kocliajijc nas, byt nam mitosierny,

I wziio



Jhjzmaitc, 571
I wznoszac rgce ku Niebu jasnemu ,

Spiewaymy chwatg Bogu naywyzszcmu.

PIE S N
O Narodzeniu Fanskim

sis rodzi, moc truchleje,
Pan Niebiosow obnazony ;

Ogieii krzepnie, blask ciernniejey
Ma granice nieskonezony ;

VV zgardzony, okryty cbwaJa ;

Smiertelny, Krbl nad wiekami,
A Sj.owo Ciatem si«j; stato ,

1 mieszkato jni(jdzy napii.
Coz iNiebo masz nad ziemiany?

Bog rozdzielit szcze.scie twoje ,

Wszedt miijid/.y Jnd nkocfiany,
JDziclac z niin Irudy. zuoje !

Strofa kazc/a
ma w soine
\osim wierszy.
Ostatnie dwa
\uierszc chor

'zawsto. oclj)o-
-,:wlada.

INlc



Nie inalo cierpial, nie mato,
Zesrhy byli winni sami.

A Sitowo Cialem st ai o,
I mieszkalo nami!

W nedzney szopie nrodzony,
Ztob Mu za kolebkg dano !

Coz jest? czem byl otoczony?
Bydlo. pasterze i siano !

Übodzy! Avas to spotkalo ,

Witac Go przed bogaczami!
A Si.owo Cialem st aio,

I mieszkalo rniydzy nami.
Potem i Krole widziani ,

Gisna si<g ])roslol;j ,

Niosfjc dary Panu w dani,
, kadzidlo i zloto,

Böztwo to razem zmieszalo,
Z wie

syx JPicsni



Rozmaitc. 573
Z wiesniaczemi ofiarami!

A Smwo datcm si§ stalo,
I micszkato miqdzy nami.

Podnics r«jk§ 80/.c Dziecie ,

Btogostaw Oyczyznc mitä ,

W dobrycli radach, av dobrym bycie ,

Wspieray jey sitf; Tav a sila.
Uom nasz, i cab|,

I lavoje avioaki z mrastami !

A Skowo Cialem sis slato,
I mieszkato nami.

PI E H
O Moce Pan.skicj, Nota. jak: K rzy/n

ty nade wszystko.
(J/ioaviek drogc cnol porzncit ,

Z Miebem i z sob;j si«j sktöcil;
Sam



Piesni
Sam Bilg wsrzod Ind/i przychodzl.
Niespokoyne plemie godzi !

Co naucza , zaraz isci *

Pracuje nam dia korzysci.
Niesc Blu z nami ciyzar miio.
By Izey crfowiekovvi In to.

0 dokfo nasze stroskany,
Odpoczywat zmordowany !

Znosii niewczas, #tod, pragnieme,
Niszozy Go Imlzkie zbawieriie.

Coz Mu oddat rod zacigty?
Przyszedt do swycli, fiie przyj(>ty;

Jeszcze Naii potwarz wiozyli ,

I ludzie Boga sijdzili !
Wycierpial policzki , lucze ,

1 wio/.ienie nicwolnicze .

Spi iovca Avolnosci c/low leka ,

W ele



Hozrnai/f. 575
W ciemnym lochu zgonu czcka.

kolein Go na smierc uiedziouo
,

IL ciernia -wlozono,
Gozdzianii na Krzyz przyhito,
I wlooznias l»ok Mu przeszyto.

Tak Swiyt;j Krwia zlany caly,
Ilmari' sromotnie Pan clivvaly !

t gdy w ludziacli lvvarda tlusza,
Caia siij naima wzrnsza.

Drzy ziemia, slonee zacmione !

Gro ny zmarlyin olworzone ,

W przestr/.cniach Nieha gtos kwili:
..Tjiidzie Chryslusa zaliili -i !

Boze ! Mitosc i ziosc kyki ,

Cc' 05$ o smierc przyprawila !

JNayvvyzey kazda sis avznas/a ,

Milosc luoja, a ziosc nasza.
, Nn Te



576 JPiesni
Te gromy karac. naa bie/;j!
Lee?, w ktörez inieysee uderzjj,

Twe pioruny nie wstrzyinaue ,

By nie kylo krwifj tw;j zlaue ?

Eaczey miey lilosc nad nami,
Twojemi winowaycami.
I nieckay miecz twoy nie tyka
Pokorney szyi grzesznika. /

PIE S N
O Zmarlwychwstaniu PansJdm. No!a, jak:

Wesoty nam dzieii dzis nasta}.

zna smierci Pan zywota ,

Ckociaz przeszedi przcz jey vvrota ;

Rozerwaia grobu p^ta
swi^ta!

Ada



Roimalle. 577
Adamie, dlug tv\öy splacony!
Okiin ludzki dokoiiczony.

Wnidziesz w Nieho z
Dzicdmi twemi.

Nie skarLy jakiemi piaci;
Wszyslko, co mdgt slracic, traci ;

Caia dia has IVrevv swa. saczy,
Dzieto konczy.

Prözno, zoJnierze, slrzezecie !
W tyrn grotde Go nie znaydziecie ;

Wstat, przeniknad sklepu inury,
H6g natury!

On znowu na ludzkie plemie
I na milij patrzy ziemiq',

Jak diogo dzisiay przyhrana ,

ivosztem Paua.

N n 2 Pr/.az



5/S JPiesni
Przez twe Swi§te Zmartwycbwstanie ,

Z grzechow powstac day nam Panie ,

Potem z Tobs krolowanie ,

* Alieluja.
PIESI}

Na Processyj'% Bozego Ciata. JVota, jak:
Twoja czesc, chwata.

Mu mieysce, Pan idzie Nieba !

Pod przymiotami ukryty chleba,
Zagrody nasze widziec wychodzi ,

1 jak si§ dzieciom Jego powodzi,
Otocz Go wkoto Rzeszo wybrana ,

Przed twoim Bogiem zginayr kolana.
Piesi! chwaiy Jego spieway z weseiem ,

On lvvoim Oyccm, On przyjacielem.
JNle

\



JRozmaite. 579
Nie dosyc hylo to dia cztowieka,

Ze na Oltarzu codzieri go czeka:
Sam ludu swego odwiedza sciany,

Bo nawykt ba wic ziemiany,
Uscielaycie Mu kwiatami drogi ,

Kt6r»*dy Faiiskie isdz l»sdij JVogi !
Okrzykniycie to na Avszystkie strony:

'; ,W srzodku nas idzie BJogoslawiony^!
Straz przy Nim czynia gVnieli moziii!Me przyslepoycle blizko bezbozni.
Obyscie kiedys i wy poznali ,

Jakiegosmy to I’ana dostali!
Un winy uaszc darowac lubi ,

.lego sie wsparciem teu narod chlubi.
W domu i av polo daje nam dary,

Serc tylko naszycli z.jda oliaiy.

Nie-t



580

Niesiemy Ci je 80/.e . niesiemy!
Daway nam laski, sercac daj'! niy:

I ley zamiany sirunani! ,

TSieLo i ziemia b'(r 'da suladkami !

My iiieslyszymy, jak nam ISielnosy
Ödpowladajij sueini odglosy ! Amen.

P 1 E S IS
O IVayävifiszey Parin ie -Maryi Pocieszenia

Regina, zawilay Krölowa,
Monarchini sulata , JNieba Cesarzowa.
Witay wiecznego Maluchno Syraa ,

Witay, zawilay, Sak e Regina,
O milosierna, milosierdzia zfjdam .

Milosci pragnc, zbawienia u ygladam!

Slod

SSo Piestä



Rozmaite. 581
Stodkosci pclna, Matko jedyna ,

Nadziejo nasza, Salve Regina.
Do wola plemie Adamotie ,

Do Cdebie wzdyclia serce grze.s/.nik owe 7
Wola syn, av ota cdika Ewina ,

Wespot wola my: Salve .Regina.
Prz.yczyna twoja, a nasze wzdyclianie ,

Niccii «am przyspicszy Niebieskie mieszkaniö ;

A gdy nam pokaz.es/. swojego Syna,
Za to spiewafny: Salve Regina.

Lubo ucisk, placz, harzekania
Do zatosnego przywodzi wz.dyclxania,

Juz napelniona Izami dolina
,

Przoto spiewamy: Salve Regina.
Racz fta nas wcyrzec. Malko milosierna
Okiein luskawyrn, Opickiiuko wierna ,

W«y'



582 JPiesni
Wcyrzy, wysluchay, co zaprzyczyna,
Gdy Ci stjiewamy: Salve Angina.

O slpclkie Imie. J ;zus i Mabta !

W godzitug sroierci niecbayze nam sprzyja ,

A na ralunek przyb.plz nam Marya ,

Marya z Synem, Salve Regina.
A duszom wiernym. co w Czyscu ,
Nicchay przez odpoczynek niajfj,

Spraw, by tam liyla nasza. miescina ,

Gdzie sama jcstes, Salve Regina. Amen.
PTE S N

TV utrapiehiu do Nayswietszey Fanny Maryt.

wieczna obrono ludzi ulrapionycli ,

Wdziyczna pociecho, w klopotach scisnionycb,
Ku Tobie Pan no 1 ja czlek meszczysli wy

glos placzliwy.
Two-



583Rozmaite.
Twojay lo wladzy, i twego szafunku,
Tu juz giiuicym ,jodawac ratunku ;

Ka/.dy, klo ufa, doznn w nydzy swojey,
Pornocy Iwojey.

Niechay swe waty Ooean szeroki
Burzlivve rzucä pod same oliioki •

NiecUay z nadziei zeglarz utrapiony
Bydzie zbawiony.

Jeszcze nia zginat, kogo inasz w obronie ,

W naygiybszym morzu laki nie ulonie ;

Bo ■vviatr i morze przez twoje staranie
Snadrjie ustanic.

Niecl) klo marsowym si«g bawi ,

Zy vvot s.wdy smierci näwalney wystawi ,

I lula przpgrana zda siy z jego strony,
Jak bez obrony.

X

Ty



554 JPiesni
Ty mu z posilkiem nie omieszkasz swoim ,

A zwiaszcza lemu, klo jest twoim
,

I dasz co bylo
Przez Ci§ s/.c/.esliwc.

Niech klo cborobry ciszk<i na smierc lezy,
Niecli go i Doklor z lekarstwy odbiezy -y

fGecb srogie parki wiek mu ucinajg, ,

Zyoia niedaja.
Skoro o Panno! zawota ku Tojue ,

Serdecznie prosz^c, uzdrowisz w chorobie;
1 nie masz lego, ktoby w svvey potizebie ,

IN ie doznai Ciebie.
Przeto tez i ja srodze utrapiony,
Mizerny cztowiek, od wszecb opnszczony,

Do Caebie wolam, zadajac pomocy,
We d nie i vv nocy.

Gd jz



JRozrnaile. 585
Gdyz w mym krvvi mojey nie sytym ,

Tylko sif,j zalem jadovvilym,
Smiertelnym wiclirom na slyr wystawiony,

Stojsj slrapiony.
Dokad si«j uilam? i co czynie ?
Od kogo w smutku ratunku nabydy ?

Zgola nic nie wiein: bo klo/, mi«j! posili ,

VV lak citj/kiey cbwili?
Ty, ktöra w tnocy masz odrnieiuie,
Tobie postuszne jest inorze bezdenne ;

Ty?
ktöra zuosisz. .«bniertelne choroby,

7t kazdey osoby.
I’rzed Tobij na twarz npadam prosz.jcy,
(J niozna Panno ! z rnodlllwij, gorfjcy,

lialuy meszczrsciem srödze skaranego,
Miiie uiegodnQgo.

Aczöin



5S 6 JPiesni
Aczem zastuzyl niz ponoszg,
Grzechami memi , jednakåe

O Matkoßozka! niech min twa przyczyna
Eroni u Syna.

Wszystko uczyni Syn dia CieLie
,

Tylko si§ ukaz Matko w mey potrzeßie 5Gdyz si§ ja do twcy opieki ,

Dzis i na wieki , Amcn.

PIE S N
Do Kayswiglszey Fanny Maryi. Kola, jak:

Porto droga cna Paniehko.
|\JieLieskiego Dworn Pani!

Do Ciebie z ptaczem wotamy,
Ewy synowie wygnani ,

Litosci twojey zadamy.
Ty



Hozmaitc.
Tj nayhllzsza twego Syna !

Powiedz Mu o naszey doli,
Niech wad naszych zapomina ,Lepszego -bytu pozw,oli.
Matko ! my dziecmi twojemi!

Patrz na sian nasz, nie na wing ,Modl si§ za nami grzesznemi,
leraz i w smierci godzing, Amen.

PIESI}
O Par,nie Maryt tv Ka setele

mfraterskim iv // ilme Gudujnt styri tic oy,
mnie Panno! w lym latalnym razieBo ma m tu \v twoim Ohrazie ;

Bo-

Tyi



5S° Piesni
Tya jest Lekarka nydznych, ulrapionych,
Oraa tez innych srodze skaleczonych

Uleczysz taa-g, Jaska.
Pociesz mnle Panno dzis zasrnuconego ,

Po wiem, ze przyymiesz, chociazby grzesznego
U Syna savego cliciey o to suplikowac ,

Gdyby pocieszyl, i cbciat muie ratowac
W moim utrapieniu.

Wdelkg swa Jaskaa to uczynic mozesz ;

Po konin lemu dopomozesz :

Dopomoz i mnie tey laski uprosic ,

Jeslim co zgrzeszyl, abym to mögt znosic ,

Nie na grzecby.
Kto si§ do Ciebie udal w jakim smutku ,

Tea bez pocbyby doznat nie raz. skulku :

Po jestes JNiebios i ziemi Kröloava ,

Ktö



llozmaite.
Klöras kaMego zaslonic gotowa

o<l sidel szatanskicli.
I innie nadzieja twa nigdy nie zmyli:
W iern, ze do siebie i owszem przychyll :

Spieszarn si§ rycblo M.arya do Ciebie ,

llacz podac rak§ nam grzesznym w potrzebie,
Sierot Opiekunko.

Klo twego Syna M<>kq ofiarnje ,

Za tw;j przyczyng Bdg gyzechy daruje :

Wszakze twe skarby na caly swlat ,
Z nlewyczerpaney dobroci Iwey plyn.j

Ludziom na pozylek.
Ktdrzy w swym sxnulku, a czego zadaja .

W Bonifraterskim Obrazie doznaja ,

i ja cboruj|c, gdy folgl zasdatera ,

Wielkiego cudu i -laski doznatera
A\ mycix dolygliwosclach.

Cbciev



51)0 Piesni
Chciey ml dodac swey Panno obrony,
By c/.art nie wziijt w svvoje spojiy :

ua sukurs niin povviaki , ■
N Nieday zaglnac mey duszy na wieki ,

Salwny slugij swego, Amen.

P I E S IN'
O Curlonmym Obrazie Nayswietszey Piinny

Maryt, w Kosetele Swigtego Mieliala Pu-
nien Bernardynek TVilenskich.

7amoznych Chorow Aniclska ,
Serafickiego Pocztu Gwiazdo nowa,
Panno w Gudownym Obrazie wsiavyiona

,

Badz pozdrouiona.

Day



Jtnzmnite..
Day wolny przysl(jp <lo stop slndr.e twemu ,

Abym J’iesn now.| w cndack slawionemu
Dat Obra/owi. spr/.yjay ucheni lwoirn

,

Tym rytinöin inoiin.
.Zawitay Bpga Oyca uluLiona
Cork o! nati wszystkie Chory wywyJszona ,

Klöra Oycowskiey tmlosci lie/, miary
Odliierasz dnry.

Spraw godna Corko! podtug niey mpznosci,
JNiech uczestnikiem tey )ji;dy inilosci •

'lemu/ mi§ Oycu niech odda za >Syna
Two ja pr/.yczynn.

Witay o Swlfjta Ma tko Syna Boga !

Ktdrey Dziewiclwo i niewiimoid droga ,

Zgodnym z-hjczeniem z M«cierzyrisl.wem »toi,
W stalisley zbroi.

Oo Spraw
I



Spraw godna Matko! bym wszyslk iey calosci,
Wbasncy statecznie slrzegac niewinnosci

,

Jeden hyi liczon miydzy wybranemi ,

Synami twemi. ■Witay sliczno Duclia nayswlytszego
Oblubienico ! Tobie z Raju swego ,

Z rozlicznycb kwiatkow czysty Oblubieniec
Wije task wieniec.

Spraw godna twojey powaga przyczyny,
Oblubienico ! by od tey godziny

Ducb wiecznie. mi§ poslubit sobie ,

W swlytey ozdobie.
Witay bogato ozdobny KosCiyle
Tröycy Tobie si§ swiat sclelc,

Iz w Tröycy, jeden w troistey Osobie
,

Bög mieszka w Tobie,

Go

Piesni



rodna Swifjtpico Tröycy o MARYA !

ijtraw tw;j ; powaznij, przyczyna niech i Ja
W K.osciol Tröycy nayswiijtszey obracain,

Ziosc ukracain, Amen.

P I E S IV
0 cierpliwosci Chrzescijansliiey , i zcjawaniu si§

na ivqfq Sozln. Nota
, falt: B§dg Cig

wielLil möy Panie.

|(>d§ cierpial , Lom zaAuzyt !

Panuin ai§ mcmu zadiuzyl!
Abym w sijdnym dniu onym,
Niezaslal niewyplaconym.

002 c*y-

ozmaite.



Czyli mi§ czlowiek klolliwy,
Lzy ppzez uszczypliwy,

Tym sjo bcds zaspokaja};
„nog przyslat go, by mi§ lajal“.

Czy choroba dom moy psuje,
Czy mi§ polwarz przesladuje,

Nie mruczs pod myin ,

I kars darem.
Niech mam zmartwienie w sjjsiedzie ,

Niecb mi§ pvzyjaciel zawiedzie,
Pan moy przyymie z weselem ,

I mi przyjacielem.
Mor bydta . wylewy wody,
Grady, ogniowe przygody,

Cbocby wjpcey Bög kar zlaczyl,
"Wiemy, jak z Jobejn dokonczyT

To.

5g4 Piesni



liozmaite
To, co nas po «mierci czeka ,

Mad wszysLko wspiera cztowieka ;

A zmartwi' inig zta godzina ,

Niebo cierpliwych kraina.

PIE S N
O zalu zu grzechj.

[)ostrzez si§ \v roznmle obrany, co sig twemu
oku podoba ;

uniysi zatopiony: bo tak zniknie
ozdoba.

] t/,is jednycb Dekret Bozki grzebie ,

A jutio wypadnie na crcbie
Miecbybnie, strzez siä ley.pr/.yczyny,

- Bo nie wiesz dnia, ani godziny.
Dzi*



I

Dzis swoy czas, dzis fortuny znivvo tnaray przy
zbawjentiey pogodzie ,

Nie pewne jutrzeysze zbawienie . i coz zal pomoze
po szkodzie ;

Masz jutro pieklo zalac -Tzarni ,

Lepiey dzis kilka kxöpelkarjii ,

ivtöre s;j vv tey u 15oga cenie ,

Ze mozesz przyvvrdcic zbawienie.
Kiestety piekieine pozary, klure wiecznoscia

z.agrzebia ,

Fonlauy serdecznego zalu
, Jzy z oczu twoich ci

zalejfj;
JNiecJize Krew , i Pana ,

Nä ikrzyiu za ciebie wylana ,

Przy zgonie szacunku dodaje ,

Czego z zasing twoich niestaje.

Po-

5()6 Piesui



Rozmaite, sqj
Poslucbay drugicb narzekania , ktdrzy w wie-

cznosci nie przezytey.
Wiek dlugi animujac sobie, zyli w tey nadziei, co

i iju
Bzecz pewna i jcst mezawodna,
Twojego uzalenia godna ;•

130 nagla la przypadla trwoga ,

Ze nle piy.yszlo wspomniec na Boga.
O gdyby jeden z lycb. kpmpanow , ktory z laski

Jöozey wyzuty,
Mögl jeszcze powrocic do zycla

,
jaldeyby nieczy-

-11 il poku ly!
Pcwnieby zaszedlszy w pustyxile ,

Dni swoje iv krvvawey dyscyplinie ,

1 w poslacli byly przepiplzoue ,

JNadgtadzajac cza*y slraconc.

Nie-



IsietrwoS si<j, ani tez desperuy, ze jesles w grze-
chowey malignie .

Odday si<j Marti w Opiektj , Ona ci<j niechylmie
podzwignie .

Wiesz dobrze. Se Jcy nie nowina,
Swojego za nas blaga.c Syna,

, grzeszni yvygrywal!,
Jvlörzy* Jey na pomoc wzi-yvxali,

A
N,.- ~

• '

M E
N.

EE-

C>gS Viestii Roimalle.



REJESTR
Zawierajacy w s bie Zbior Piesni Naboznych.

A.
Angelus nd Paslores alt 26
Aniol si<£ przcd Pasttfrzami 2Ö
Angelus Tostorihus dixit 5G
-A 11 iol Pastrtrzotii m6wil * ?>7
Ach dobroci niezmiorzoney 53
A wczora z wieczora - - 76
Apprehcndit ergo Pilatus is?'
Avc peruin Corpus nqtuffi 177
Ave Sf ellet moi ulina -

- 260
Vlve rnaris Siellä - - - 278
Ave Mciler Jesu Christi 290
A mamze Ja m ego, Jezusa 36a
Ach wielki jak to - 5j6

v n.
B(sg sie z Pamiy narodzll • 4i
Brama Boia s'l 9 otwieva -ij

Hracia, Siostry stucliaycie ii)
Boze, czcmus miq , czeinus 2o.r >
Bede Cie wielbil moy208

ja zawsze wielbil - 212
Bozo! W niilosieiiUiu - - 219
Bron mi«j möy Fanie - - 244
lian/, pochwaVon w naysw: 352
Iyr>z-e! twq, me - 585
lUakalo si<2 serco moje - 43*2
Boze-Jaskavry, pr/.yymiy -

Barbaro Panno, M<;czenn: 4()g
lienevoi e audj, qaae tuac soi
Boze! 5 twoicli lask. zyje; 547
B6g si§ rodzi, moc truch: 671
Ijijcli; tierpidi, bqm zasln; stjs

c.
Coliaudetuus Chris (uin - s4



R E J E S T R.II

Chrystusowe narodzenie - 4i
Coelurii gnude, terra - 45
Chrystus si§ nam narodzil 5o
Cum appropipcjunret - - a4o
Chwala Tobie Chrysfe - i55
Chrystus zniarlwychwstnn 162
Chrystus Pan emajrtwych: i65
Czasu gniewu i cäasu - - 199
Ciebie my •v\, iecknie - - 226
Giebie Boze niezmierzoiiy 2^5
Chwalcio Pana, z Jego - 269
Cudotw(srco z 'krajow - - 626
Catharinae Vitginis - - 358
Co ta za dobroc Pana - 365
Coc na dobra noc f>73
Czego chcesz po nas Fanie sgy
Ozemu pod - 4i4
Contere Doniine fortitudi: so'i
Czlowick ilrogv cnot po;' 5)5

i).
Dzieuir tko »ie narodzilo - ao

|r)zieciqtko si<j nar: z cz3'St: 25
])ziekuymy v/szyscy Panu 84
Day H iin Chrystc wspomo: 112
Dnia tego - - 167
I)o Ciebie, Panie! -

- - 176
Dzialki niewinne - - - a4o
Duchy prozno smlertelno: 2^9
Döbra hoc Jezu , jedyne- 569
Dotad mizcrne dni prze:
Disien, on dzieri, gniewu - 458

13QZrj, czasy, jako gdy - - 5i5
Dobry dzieri, mqy sliczny 545
Dzieri koAczy, noc - 549
Domine Hex, Ueus -

- 566
E.

Ecce Panis Angelorum - 192
Ey kt 6i mie, nipy Jezu - sgi

F.
Fit portn Chrisli - 46
[Fiant Doniina oculi -

- 607



G.
Gwi.i7.do moria ]o

Gwiazda jasnieje' nowa - - 68
Gnates nunc omnes - - 83
Giupia m.jdrosci, rozumie 200
Gwiasdo jnorza, ktöras - a63
Gwiazdo jasnosci , Panno 274
Gizechem Adama ludzie - öög

H.
Heyno wszyscy zaspieway: i

1. J.
Jn nntali Domini - - - 21
Infinitae honitatis - -

- 5o
Jezu Ghrystc, mily, 1 14
Juz Ci(£ zegnam nayniilszy 121
Idzie, idzie, Bög prawdzi; 179Jesii dulcis memoria - - iB5
Jczu slodkie pamietanie - 186
Jako na puszczy - -

- 215
Jcsli clomu sam Pan - - 24 1

Ignacy plomien ognia - Soq

Janie Rcgisie! Francnzkis: 3ig
Corona - 33g

Jestein na drodze -
- - 347

Jezu möy litosciwy - - 363
Jest zdrada w swiecie - 405
Juz precz, swiecie - 434

zginiojiy, juz potep: 443
Jezu zraniony za me clusz! 508
Jczu miiosci jia Krzyzu - 622

K.
Ktp chce Fannie Mary! - i4
Klöz o tey dobie, placze - 24
tCazde stworzenie, spioway 69
Kicdy Krdl Hcrod kidlowal 67
Krzy&u nade wszyst: 99
Kyrie eleyxon - i54
Kazde stworzenie spieway 178
Kiölu na ziemi i na wicl: sai
Klo w poda - 25 1
Klo chce m swiecie zyc - sz*
Ktoz od milosci, co serca 388

R E J E S T R.



REJE 3 T RIV

Ktokolwlck jestes z gliny täo
Kwiecie mlodosci - - - 452
Krotofila krötbj chwil% - 5i5
Kiedy ranne vvätajjj zorze 546

L.
Lnrgum vesper, Hex - - 38
JLaus Tibi Chris!e - -

- 1 54
Lauda Ston Snlualorem 188
Lecfj lata, by to lodz, gdy 4<j2

M.
Millit ad Virginem, non - 2

Mocny Boze z wysokospi - 12

Mamy przyjaciela, Clirystu: 3g
Messyasz przyseedl na - 84
Mijdrosc i prawda wieoan: 108
Maryä Magdalena - - - 35 1

Magdaleno! przypusc -
- 335

Alurtine Sanele Pontifex 53 7
Mcuni Tu gaudinm - - 55 9
Moji 'Vy radosci -

- - 36j

N.
Na Boze Narodzenie - - 22
Nuze n:y Chrzescijanie - - 27
Nowy Rok biciy, we ilo; 35
Nascente Chrisio Domino 4o
Niewinnosc Panle jnojij - -317
Niesoie mocarze - a5B

Panna, sliczna 271
Matko Näysi 287

Novva Jutrzeriko kraju - 3i4
Nicolai solemhia - - 340
INie Jkarz nas, Panie! - - 346
Nows trajedyjcj, \vidz§ - 667
Nie wiem, ach nie wiem Sgg
Nie m.asz w äwiatowey - 4b2
Niebu si<2 mlpci c lata - - 427
Nie puszczay w pole - 430
Nie nowa poti sioriccm - in
Niech Monarchowie - - 456
Nadziejo nas litrapionych 47 5

(Nie uöwe dni «aszych -
- 6i»



Panne, Nowo: 55a
Nie zna smierci Pan - - 676
Niebieskiego dworu Pani 686

o.
O tey dohie, lezal w zlob: 75
Oycze Bozc Wszechmogacy 85
O duszo wszclka nabozna no
Ogrodzie Oliwny, widok - 126
Orahat antein Jesus -

- isa
O Chryste Kiölu - 180
Obrouco ncisniohych - - ,225
O i nayCzysl: a65
O gloriosa Domina - - 276
O gospoclaie uwiclbiona - 277
O ijncnn dftcoraplus - - 289
O Krdlowo Nicba! komuz 2i)5
Qrnnium Sandornm - - 557
O duszo moja! czyzes - 54g
O- Jezu straez - 355
O jedyna zabawko serc - 556
O aiota swobodo! pielenä - 380

O dobroci niezijiieiMiey, - 58 1
O J3ozc! za cel sorea ?>B(>
O I)uchu Swi(£ty, Boze - 3^4
O swit-cu-! takze - 4iG
O przepascisla dluga - - 46a
O Nu bieskie - 4G5
O kiedjz, kiedy ■/. tey - - 4Gy
Ockniy sis Lee Im ! prze: 471
Obrono wielka Miasta - 4y6
O Salutacis Hostia -

- 50-]
I>.

Po upadku czlowicka - - 6
Tue7' trnfus in Jicthlchem - 20
l*uer nob/s nascitur - - a3
Pocliwaluiy dzis Pana - -24
Pasii Pastc-i-Ke woly -

-
- 27

I’rzvbieåcii do Butlcem - 29* *
",

*
. .

./

Psalille Vmgenite -
- -45

Vsoliite scni-s, psalli/e • 48
Vueri naiivit as, solevihis - 5o
l’raa caclcris na swiecie • 63



Pomalusltn Jozefie -
- -65

Po omnes - 79
Placzze dzisiay cluszo - - io3
Patris Snpiertfia - -

- 106
Passio Vojfiini nostri - - jso
JPendens in Cruce uostcr 167
Przez twojc swiete -

- 161
Prosmy dzisiay - 174
Pangc lingun gloriosi - 19 5
Pana ja ■wzywac - 228
Poydzmy z ochota, Panu - 255
Pana woåam, Pana 246
Panno nad Chory Aniel: - 269
Perlo droga, cna Panienko 285
P<sdz, uscisiV, jako prosisz 535
I’rzyydzle Panie zaglnad - 343
T'owiodz, Jezti, me kocha: 371
Ppstrzez sie, postrzoS • 4iB
Perlo droga, skarhu -

- 456
Pamigtay czlowiecze! jak - 453
Pvocz Lcclui w nogi - - i-ji

mi Jczii, nim - 526
I’ierwsza po Bogu, swiata 554
Pewfiy czlowiek bogsty - 550
Po&tfzez w rozu/uic - 5(j5

Q-
Quetn Pastores laudavcre 4g

R.
Resonet in landihus - - '45

- - 70
Rozmvslaymy dzis wierni 97
Regina Coeli laetarc - 170
Racz przyisc Duchu Swi§; 172
Rc:r Christe primogenitc - 1 f)5; i o

Raduycie w Bogu - - 20 1•
J

~ “
__
—

t. • • O '

Ratuy mnie Panno! w tym 58 7s.
Salve parville

, Dzieciatko 54
•/ ■ 7 -■

Szczodry wieczor, Krolu - 3()
Spiewaymy tlzis w Koscielc 43
Salva Jesu parvilla - - 44
Sfiewayniy, cze.sc, clnvali; - 46



REJE S T R VII

Stahat Maler dolorosa - n5
Stala Malka bolcsciwa - 117
SurYcxit Chrishis hodie - i64
Surrexit 1)omiruis - - IG6

ktory nie byl 196
komu «rzechy aioj

Siedzq.c po nlzklch brze;, - 342T|
Siuchay co zywo - 204
Siellä Coeli exlnyavit - a()2
Sanctissima Mattr Dci - a64
Salv» Regina , Mater ■*- 292
Sam Fan Bög pelnomocny 345
SpuiJ-ne me serce, w zalo: 348
Straszliwego Majbstatu - 447

kto sobie - -

Salve Regina, zawitay - 680
T.

Tobie wznawiamy ranno - 11
T-voja czesc, chwala - - 175
TanCum ergo Säcrnment: iy4
Tenaz, o wierni Panscy - 24 2 j

Ty, ktoras cln i - 266
iTryumfuy JNliebo z goscia 506
,J

-
o

Tryumtuy Polsko - - - 029iTrapi ini<g zal, nie zussz - 43 1
Te Deum laudamus - - 505

Uv
lUrzad zbawicnia ludzkiego 8
Ustysz prosby moje, Hoze aSQ
'U fani Bogu w 341
U Drzwi Twoich - 565
Kerii Creaior* Spiritus - 170

\v.
Witay Synu naysliczniey; 3i
.. —J J

. “ -

W dzieii Bozego iiaiodjje; 55
Wesoia swialu nowina, B6g 45
Wszysc y spicvvaycie • 48■ ~r j

*.WesQia swiatu nowina, Pan: 5y
jWitay Jezu - 73
Witay Jezu ukophaiiy - -78
W aldbie leiy, ktdz pobie: 80
Wsponiin.iyiuy one slowa - g5



REJE S T RVIII

Wosoly nam dzicä nastal 'l6l
Wstai Pan Chrystas - - i65
Wesoly nam dzis dzieri - 167
Witay Ciah) l7B
AVszystka zieuiia - 181
Wzywam JBoze - - - 197
Wyahichay, wiecztiy Boze 347
Witay gwiazdo morska - 279
Witam witam Krölo: 280
Witay KrölowO Nieba - 292
Wilay Ponienko wszclkij ag3
Witay Jözefie ! z Krolow 296
Witaycie z Nieba zcslaui 298
W Imie Oyca Wszechmoc: 300
W Koronie Polskiey -

- 5i6
Wysokicli Niebios, wyso; Sao

■ J .
»

”
J rr- rWitay Krzyzu m6y - - 0 55

Wiecznosci nicskoricaona - 465
Witay Jullienko! rano * 479

Wtsi na Krr.yäu Pan • ■ 5:o
Witay Pani, my pocldani - .S3o
Wieczna obrono iudzi ■ 58»z. • ,

Zdrowas bqdz Marya - - 3"
Zawitay Jean, a Panuy /* 66
Z raju pjijknego miasta • -,74
Zacvzmiala, runqla • - - 77
Z Nieba zesVny Syn -

- I'xo
Zawitay ranna Jutrzeriko 261
Zawitay Gosciu! - sii
Zal mi, Boze! - *s6a
Zycie nie miie, n seice - 403
ZgxJjy szuka, kto foxtu: 419
Z.»l mi, zem fcieclj - - 446
Zyrowice, lask kryniee - 4*a
Zrzuc z Ka n tvrych krop; s'iB
Zrubcie Mu mieysce, - - 678- * V I

Zamoznjch Chorow - - 6.00










