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Przeczytafcm xinzkn pod tytulem ~Pi'esni naboJne''
i nie znaydujac w niuy nic przcoiwuego dogmntom i
»noralnosci KoscioJa Katoliokiego
sadxe bydz u/.yteczna prxedrukojvania. M ilno 1844 Mca Junii 3 duia.
Jf. Antoni Zyszkowski Pruhit JVdenald.
,

Zdanie 10 JX. Pratata Zyszkowskiego potwicrdzam.
Wiluo 5 Czerwca 1M44 roku.
Biskup Rzqdzacy Dyecezyq, Wilenshq
X- Jaa Cywiiiski.

PoKwolono przedrulcowac
pu
w

vvyciriil.owariiu

pod warunkipm ilfoienia
exemplarzy prawem przepisanjch
,

Konntecie Genzury. VVilno 1844 r. 13 Jumi.
Center i I'rofcssor b- Univvcrs.,WUcnsliicgo
Jiadzca Kotlegialny i KanalaJan 'fFaszkiewiCz.

DG CZYTELNIIU*
W ninieyszöm wydäuiu Spicwöw veligijnyclt,
Vfiele umieszczono takich, kltfre do smaku umysJöw, podfug teraziiieyszöy oiwiaty wyksztatconycb moga calo nie przypadac. Mysli lubo
gruntowne, ale pospolite ; wyrazenia lnbo namaszczenia peJne ale piosle ; je/<yk lubo tre-*
Scisty, ale chrapowaty; uniesienia lubo ducbem
,

,

1*

11

tcligii ozywione ale niewykwiutne ; nie jemniey godne
dnemu podobno zdawac si§
aby w ninieyszym zbiorze przyzwoite mieysce
«naleie mogfy. Ale ktokolwiek uwazac zechce,
zc one sa drogiiu zabytkiem slarozytnosci ; zc
nialujrj prawdziwie charakler i
mysle,

}

nia oycöw naszych w wyraåeniu swycb mysli,
i nczuc
Boga i wJasncgo zbawienia;

ie
ne dfugowieczuem uzywaniem katolickich lu«
ddw, w prostocie serca Boga cbwalqcych w reJigiynych spiewacb ; ze maja aa celu dogodzet

Iti

nie poboinosci wiernych siarm pospolitego, ktövzy ledwo czylac umiejac, albo i tey uauki nie.
posiadaja c, nuca. je z podania przodköw i zwy-

c

czaju ;

ten zachowanie w teraznieyszem wy-

daniu pieini naboznych starodawnych bea wszelkiego zostawi zarzutu. PoczyuiJy si§ w oich
■w prawdzie odmiany, ktörych albo jasnosc mowy, albo mniey dokladna wfasciwosc wyraäen»
wymagafy, bez naruszenia jednak dawnegö ich
ksztaitu.
Uzyway pobozny katoliku tego zbioru piesni naboznycb ku pozytkowi i twey wfasuey

IV

tych, o ktöryeli poruczone ci jest stalaiue
a kiedy tajemuice wiai-y swifley i dziedobroci i mifoia cudowne mocy,
nie
przez
opiewac
sierdzia Boga
bfdzieszj niech
serca,
twoje
b§dfj
abys nie
usta
ttamaczem
samym
, ale szczereru i wdzifczncm
sercera Boga åpiewaf jak zaleca Apostol. Colos. 111, 16.

duszy.
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PIESSfI
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P I E Stt

I.

II efn at Ro rat ny.

H
■"•-■-eynai wszyscy
»

zaspiewaymy,

Czesc i chwalg Bogu daymy
Wabo/nie kniemu wolaymy.
Mocuy Boze z wysokosci,

,

Piesni.
Ty swiatlem swey wszeclintocnosci»
piekielne ciemuosci.
,
JuJci onn noc
Co wszystek svviat ncisneta
A poczijtek z grzecliu wzi^la.
INfa to JJo/.y Syn jedyny
14y ciemnosci ziriosl i winy
Policzony xv Judzkie *yny.
Temu Bög dat nas w
,
liy czartovvskjj zniosl z nas
I piekiclna, odjal in §k 5.
Ten laskawie nas przymuje
li wiecznych ciemuosci ratuje,
&wiatlosc zbawienna, gotnje.
Tylko nam ta noc zostanie
Co jest na odpoczywanie

2

,

,

,

,

,

,

A odoawia pracowanie.
Lecz i urace i wsze sprawy,

,

\

yfdwenlowe

3

D.i szcsrpislivve Bög Jaskawy.

By le
bvl cziek jnavvy.
Yloze prawdziwa swialiosci
,

Ty oswiec »asze

v

ciemuosoj

f

Wiodac do ttvojey jasnosc-i.
Day nam szczQsliwe powstanie
'/.
t.wojey iaskt korzyslanie
A dobroci wyslawiauic
Boze Vviedtnöy wszecbinocnosci
Broii od zlosci i przykrosei,
Nagtey, wieczney ,- .sniiurleluoscf»
Ty, ktörys jest dobrotlivvy
Odmieii svvöy gniew sp.iwiedliwy,,
A racz nam byc miiosciwy.
Ameu, Ameu, raczysz 1o dao
Bysmy sig tam inogJi dostnc,
I»lj.] krölovvac.
Ka wieki
,

,

,

•

,

,

•/.

\
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Piesni
P I E S N ir.
JJeynat Ro rai nyt

wieczny
Jywy!
80/.oOdkupicielu
prawdziwy
Wysluehay nasz
Ho/e

glos placzliwy!
Ktorys jest na wysokosei,
Schyl uieba, uiycz litosci:
Spusc sig na nasze nizkosci.
O niebieskie göry blogic
Spusocie ros§ na übogie
Daycie nain z.bawienie drogie,
Chmury swoiiu d/dzem naszego
Od wieköw obiecanego
Przyniescie sprawiedliwego.
Przyjdz co ry.chley mitosierny
O Boze ! czfowiek niizerny
Ciebiu czeka, ttbie wierny.
,

,

,

,

,
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jddwerdowc

Obeytl/. si§ z nami laskawie

Zmibiy
po nagley sprawie
Racz przyjsdz ku twey wieczn<e'y slawie,
Odmieii Panie twdy gnievv srogi,
,

Odmieri

,

niech czfowiek übogi

Navviedii two swi§te progi.
Uslysz placz .«tvvorzenia swego
Day doczekac uciesznego
Narodzenia Syna tvvtgo.
,

Amen zakrzykniem wdzi^cznemi
Glosy, by nasßög z swigtemi
poczty anielskiemi.
P I E S N

lIL

upndku czlowseka grzesznego
PoU/älii
si§ Pan stworzenia swego

Z.eslat

,

,

na swiat Arclianiota cnego>

6

Piesui

Idi tlo Panny Imi? jey Maryjä,
Spraw posels' wo Zdrowai laski petna,
Pari jest z toba,. nie badzzo troskliwa.
Panna na ten czas Psatlerz czytala
Gdy pozdrowienio to uslyszata
Na stowa siq Anielskia zdumiata,
Archaniol widzac Punng
Jal j§ cieszyc
Panuo nie lfkay si§ Pan jest z tob;i>
Nalaztes laskg u Paua swego,
Ty si§ masz stac Matka, Syna jego
Ta jest wola Boga wszechmocnego.
A bfdzie mu dane Imi§ Jezus
Ten bf dzie zbawieielem wszystkicli dusz
Raczysz mitä Pauno przyzwolic jn/..
Panna aczkolwiek byia troskliwa,
:

,

,

,

r

,

,

Ale

widzac, ie

to wola Boza

,

Rzekia Paiiska sluzebnicamci ja.
;

,

7

j4äwenlowe

i

Aczem j.i vvielce prngnele tego
Bym niogta byo stuga, Matki jego
Stniize mi
Avedlug siowa tirejo.
Jak prfdko le siowa wy raöwita
"VViiet Panna w zywocie sav y 111 poczsla,
A tam Bogu czesc i
data.
O Panno gdyles takowey mocy,
Wotamy kt-obie av e dnie i w nocy,
ftaczysz nam byc grzesznym ua pomocy,
Bysmy PaDno przez Iwc przyczynienie
Mieli tu swycli grzechöw odpuszczeni*
A potem Aviekuiste zbawienie.
:

,

f

,

,

,

P I E 6 N IV.
zbaw iemia ludzkiego
Wymagalo pilnie tego
By na zietnig Bög siq zjaivil,
Uzlowieka grzesznego zbawil.

Dzielo

,

,

8
Piasid
Pan Bög w Tröycy swiijtqy rad*tl t
Ey swiat zbawil, grzeehy pgiadzii,
Przez wcioloiiie Synn swego', I
Spravva, Ducha nayswi^lszego^
Panna od wieltu przeyrzana,

Archaniolera

obeslana
Zbby na to przyzwolila

j

:

,

Malkij nayvvylszego byta.
M6wj|c Zdrowas badz Maryjä
sLaskis peJna zadna in n a
Pan jest z toba. od st\vorzem\*j
Nie lo,kay Sl9 pnzdrowieuia.
010 poezuiesz nnywyzszego,
Syna Boga wszechmocnego
I porodzisz boska, rnoca,,
Ducha swiflego pomoca,.
Panna si§ z tego zdumiaia
Czego przedtero nie siyszaia
:

,

,

,

,

}
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ytilwentowe

"Woljj bola, bye banzyla r
Auiolowi przyzwolita.
Woli si§ boskiey poddrfta
Poslovvi odpowiedziala
SluJebnicam Paua niego
Staii si§ wedlug slowa twego»
Duch swigty natycbmiast zst^pii,
(Jialo Panieriskie poswi§cil;
Siowo bole jest woielone
Ludzkie plemi§ wybawione.
Przy tey tak wdzigozney nowiuie,
Ktörfgc Auiot prawi ninie
Pelna laski Paruio prosim
•Laskfj paiisk§ uiecb odnosim.
"VV tobie jest obfitosc wszclka
A w nas jey poirzeba wielka
Niecb twoja swigta przyczyna
'/jedna laski nam u Syna.
,

;

,

,

,

,

,

,
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Pfalni

VI E

S

N

V.

z.nieba wychodzi,
Glos
Gwiazda nowa na swiat wscbodzij
Ktöra rozswieca cietnnosci
,

I bdkryWa

pasie

zlosei.

'// röädwki Jesse kwial: zakwila
Ktöry zbjwieniem swiat wita
Pan Röc zeslal Syiia swogo
Przed wieki narodzonego.
}

,

Oyrowie tego

ozekali,

Tegp F'rorocy zadali
'lego Jiog swialu miat zjavvic;
Od smierci czJeka wybawic.
Ktorego aby
y.dradzil,
'/, rayskich rozkoszy wysadzii,
Skusii l>y a drecvra rayskiego
Zjadl owocu wzbrouiouigo.
,

,

,

11

jidwenluwe

Przez co byl

z

Raju wygnany,

smierc skazany ;
I na
tego
Lecz Pa.i uzalil
Ylyslil o zbawieniu jego.
Wnet Aniol Panuie zwinstowal
0 czem P: oi"ok prorokowal:
kr-- mial powstac Syn zacuego
Pleinienia Dawidowego.
Weselcie sie; ziemskie strony !
Kzucajac nich"eskie trony
862 itlzie na te nizkosci
Z niewyinöwnöy swey litosci.
,

-

,

Weselcie si§ i Änieli
A bijdzcie z tego weseli:
Ze sic nam Bög w ciele stawi
Ten iipadek nasz naprawi.
Weselcie sic wszyscy
,

I wy ludzie smHlkiem zdjgei,

,

12
Piestä
Idzie na swiat Odkupiciel,
Strapionych wszystkich Zbnwiciel
Wesel ~si§ stary Adamie
Wesel si§ i Abrahamie
Juz wstaje twe pokolenie
Wszystkicrh narodow zbawieuie*
Wesel sis i ty Dawidzie
Oto Kröl do ciebie idzie,
Xtory na tronie- twym sigdzie,
3\a wieki krolowatf bfdzie.
Weselcie si§ wszystkie stany
Z nieba idzie Pa» nad Pany,
Oto Panua Syn i rodzi,
Niech ta vvicäc wszystkich dochodzi,
Ktöra, Archaniol pozdrowil,
?

,

,

.

,

,

Gdy te slowa do jsiey möwif:
Zdrowa
pe In as swintlo.sci
Porodzisz Syna. w czystoici.
*

}

AdwentoWß
Panna gdy to iislyszala
Pokornio cd|)owiodziala
Oiom sluga Pan» mego,
itaii sig wedlug slowa twego,

13

,

:

Szczpsliwez to

ukorzenie,

Ktöre dalo nam zbawienie

serce

,

Panny zniewolilo
Boga z nieba sprow;idzifo.
Przez twa. pokore,
INiech twey laski doznawamy
,

t
,

Bysmy grzechöw uniknli,
"W mitosci Boga przetrwali.
Zjedtiay nam \i Syna twego
Zbawiciela swinta tego
Czystosc niilosc i pokor§
gladzaoa, niestforf.
Day
co jest zlego
Day döysc dobra uaywyzszugo;

/

:

,

,

,
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i
Picsni
Przeas Cie, niech Jyjem w wiecznosci,
W Syua twego spoleczuosci.
VI.

PIESN

Arclianioi

Bo?.y Gabryel
Postan <Io Piinny Maryjdy
,

Z Majeslatu Tröycy

,

,

Tak sprawowal poselstwo kniey:

Panno laskis peliin
Pan jest z tobg, to rzecz pewua.
Panna siq wielce zdumiala
'L poselstwa ktöre slyszala ;
Pokorniuchno sls .slsjonita,
'I. tey si§ mowy zasmueila
Nic nie rzekla Aniolowi,
Miebieskienui poslaiicowi.
Ale posel z wysokosei

Ztl.rowas

,

,

,

jSapetuioa Jboskiey m^drosci,

\

.Adwentoive
Rzekt jey nie böy siq Maryjä,
Jjayszczssliwszas Panuo mitä,
Nalazfai laske u Paria,
Oto jioczniesz jego Syua.
Jezus nazwiesz Imi§ jego,
Synetn naywyzszego,
"Wielki 7. cziowicczeiistwa strony,
Co do BöstWa niezmierzouy
Wieezny Syn Oyea wiecznego,
Zbawiciel swiata wszystkiego.
A jakozby to moglo byc
Jela Panna kniernu mowid:
Ja
m§za nigdy znac ;
Ja,! j$ Aniot tak namawiac:
Jz Duch swi§ty z svvey milosci,
Sprawi to w tobie w czystosci.
Ternu Panna uwierzyia
Piayzwalajijc tak möwila
:

:

,

,

;
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Pteinl

ifi

0 Posle Boga wiecznego

,

_

wola Pana. niego,
Toe ja s-hizebriiea jego
Staii si§ wedlug slowa twego»
Rychley nizby klo ingnai okiem
Stal si§ Syn 80/.y cztowiekiem
W zywoeie Fanny nayc*y.stszey
Ze krwie czyslego serca jey,
Sprawca Boga wszeebmocuego
MRosnika czlowjeczego.
1 toe' wielka mrto.se' byla,
Boga Oyea jego Syna ;
Iz dia czlowieka grzosznego
Z majestatu
Z milosti wieezney przedwiekieitt,
Stal' sie Syn Bozy czlowiekiem.
O Aniele Gabryelu !
Nayszlachetnicyszy tak wielu,
Gdy

to

,

,

I
\

,

$

,

,

%

,

,

,

,
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,
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Adwentowe
nayznakomitszy
0 Posle
]Nie jest röwny tobie iuszy:
li posclslwa ktores sprawowal>
'Znac is. ci§ Ii o g umitowal.
Posle lioga wszcclmiocncgo
Gdys tak w wielkiey lasce j«go
Modl, si§ ilo Paua za nami,
1 do tey nayswiejszey' Panny
Abysmy z grzechöw powstali,
Po smierci z niin krolowali.
Bogu Oycu wszechinocuemu
Synowi jego mitatun
I Duchowi nayswifjl.szemu
Bogu w Tröycy jedyneinu,
w wiecznosci»
Dzi§ki niech
Za ten cuii jego miiosci.
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Pie.uii
P I E S N VII.
Piesn tn splewnna bywa na Boratnch. Po Jsazdtty
slrofie prozf taclnskleye Millit ad Virginem, spiewa sig jednä lub divie strofy tey piehil.

*-Jilrowas bqdz Maryjä, niebieska lilija,
Panu Uogu mitä, Matko litosciwa ;
Tvs jest pasza ucii-ozka, Nayswiejtsza Maryjä.
Maryjä wielebna uka/. drog? jiewn^,
Przykazania twego Boga wszecliniocungo
On ci wszystka nadzieja, zbawienia naszego.
■Easli.i pelna paiiskiey czyslosci «nielskiey
Paunas nad Pannami, swieja nad swtftemi
O nayswigtsza Maryjä, itiodl Sl9 dzis za nami.
Petun wszech swiallosci, wielkiey uuizouosci,
Bez grzeclius
wielkas slaw§ wzie,la,
' Przez twojo narodzenie, wzia/lswiat pocieszeuie.
Pan stworzyl Adaiua, ludzkiego ptemienia
,

,

,

,

,

,

19

ytdwenlowc

jabiluem ;
Ovea, Ew§ matki*, co
Ales ty naprawila, co Kwa stracila.
Z tobq byl Ducli
, Syn bozy paczety
W twym iywocio czystym, Tröycy swigtcy
mily i;i
I z ciehie

,

sif rarodzit obyczajem dzlwnym,

litogostawionas

,

ty

,

nad wszystko stworzcnie

Pan B6j>' wszechnioga.e.y,dal'przez

,

ci<? zbawienie,

Jezus Syu twöy odkupil 3 wszystko Judzkio
plemi?.
Tys jcst litosciwa Matka nasza mila
Jasnieysza nad sloiice w
zasfudze
W twojeyci sij obronie, wszyscy grzeszni ludzie.
Micdzy iiiewiastami czystemi Paonami,
Tys sama nayczystsza, Krölowa AnieJska,
Wie byia Panu Cogu, zaclna nad pif milsza^
,

,

,

,

,

Piesnl

20

JJtogostawlon owoc zywota twöjeg,o
Jezus milosciwy syn Jjoga zywego
B;j<V-ze jemu czesc cbwala, «s dobrodziey. dzieystwa jego.
Twoje zmilowanie Jezu Cliryste Panie
Racz dac ludu twemu tu dzis zebranemu,
Przez zaslugi Matki twey, domiosc cbwaly
,

,

,

,

,

,

,

wieozney.
Anien wszyscy rzeczmy wierni chrzescianie
Coiuiy si§ tu zeszli, ku clivvale tey I'annie,
Zacboway iias od zlego twojeini prosbami.
•

,

,

,

PIESN

VIII.

nam na ziemskie uiwy
z niebios obloki!

Spusccie
Zbawcf

,

Swiat prasoz grzechy nieszczfjsliwy
"Wptal w nooy giQbokiey ;
(Jdy w.sröd
od Boga,
%

i

\

,

~

,

,

;

,
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Adweittvwo
Czart pnnowat, smierc i trwoga
A ci§/.kiu pry.ewinieiiia
Zwariy bramy zhawieuia.
Ale si§ Oyciec zlitowal
Nad ugdzna,. ludzi dol.j,
cli 9ln ie ofiarowai,
Syn
By speluit wieezna, wolij:
Zavaz Gabryel zstgpuje
I Mnryi to zwiasluje
I ie z Ducha swifjlego,
Pocznie Synn lio/ego.
Fauna przeczysta w pokorze
sig podd,aje 9
Iszcza sie wyroki Boie
jjlowo cialem si? staje,
Acli ! ciesa Sl9 Adania plcmie
Zbawiciel zeydzie na zieurie,
Dr£yj piokifi! oa twc mocj

j
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Picsni
nocy.
W wieczney
Oto si? juz glos l-trzchodzi
Wslaiicie bracia uspieni !
Zbawienie nnsze nadchodzi»
Noc si§ w jasny dzieri mieni.
Precz odlad d/.iela niecnoty !
vrsrod ciemnoty
Wiech ka/dy z nas w przyszioscj,
Zbroj§ wdziejf swiatlosci.
PJiech uas zdobi miernosc slaia
W pokarmie i napoju
JJieholduymy clniciom ciata
Zyjmy w zgodzie w pokoju !
Nasladowac tego mamv
Ktörego przyjscia czekamy
:

:

,

,

,

,

,

:

Ta povvinnosc nasza
Jak Apostot oglasza.

Zbawco swiata.'

szczeijze

chcemy

i

23

yfdwentowe

1

Pelnic te powinnosci;
Zlacz sig k nami, niech bgdziemy
Twemi dziecmi w szczerosci!
"Wley o ! Jezu milqsciwy .'
"VV dusz § :na poköy pravvdziwy,
Posiadz i serce'rnoje
"Wszak jestem dziecie/ twoje.
PIESN IXNota jak Bqdz pozdrowiona Panienho Maryjä*
Adnma ludzie uwiklani,
Wygnaiice z Raju wolali z otchlani
Spusccie niehiosa deszcz na ziemskie niwy
I niech z obfokow zstapi sprnwiedlivvy, u
BJakal sie, czlowiek wsröd okropuey nocy,
Bolat, i nikt go nie wspomo»! w niemocy
Pöki nie przyszta rviekami zadana
Z judzkiey kiainy Pauna zawolana.
:

Grzechem

:

»

,

»

,
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Öna pokor§ i

Pie.hu
skromnemi,
ociy

ku ziemi ;
Bojra snmego
Ze klörego äwiat nie obja,! wielko.sci
Tego Panienskie
wii§trzn4scu
Kiedy z obloköw Pan do nas zstepowal;
Swiat jak rozlegly czleka poszanowal;
Czleka przed ktöryiu na potem zginano
Niebieskie zietnskie piekielne kolano.
Nie
zaslugij äci^gniooy,
Milosd go sama wiodla w ziemskie strony
,

,

,

,

,

nitn böl, niedostatkij
si§ z nami, byl Synem u matki.
Daymyz mu za 10
zborze Vvierny
Ze kochajac uas byl nam milosierny
Wziat cialo

ludzkie,

z

,

'

,

I

,

\vznosza,c rece ku niemu jasnemu
Spicvvaymy chwalg Bogu naywyäszemiu
,

25

PIESUI

€1 NAiSQa»ZJUR9U
PIESN

I.

"Wszystek swiat uweselilo.

"Wzi?io

ua si§ czlowieozeristvfro

Co pokrylo jego Böslwo.
Poznaloi lo wot i ,osiet,
li to byi niebieski Poseh

}

P leini
26
Trzey Krolowie przy jecliali
7'roje mu dary dawali.
Wchodzac do szopy kl^kiili,
,

'

]Jo<ju czesc chwalg oddali.
Przynitsli mu dary, olo:
Mir£, kadzidlo i zloto.
Na to Jjole INarodzcnie
Wesel si§ wszystko stworzenie.
Swifta, Tröyc§ wyzuawaymy
JÖogu czesc i chwalg daymy.
,

,

,

Fjcmi

powyisza spictfana takie bywa z dodatkiera
nastcpuj.icym po kazdey strofiu
,

:

Wesola nowina, powila nam Syna, Maryjä.
lub Ue.ynam pasterze
:

,

graycie Panu szczerze,

Narodzonemu daieciateczku.

Naruäienlu I'anskivm
P I E S N
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11.

BoJe Narod/.onie, wcsela. si§ AmVli, i z weNa«<elem
spiewaj.j, Bogu
cliwafy daj;j; Panc*ese,

Syna poczda, Chryslnsa porodzita, czyst;j Pauli a, zostala.
(iabryelto zwiaslowal, Paslcizom opowicdzial:
Ohrystusa narodzenie, nam graeszuyni poeieszeOhrystusa porodziia,
nie Panna Syna
zoslaia.
czysla,
Trzey Krolowie przyjechali dary Mu w'elkie
oddali mirr 9, kadzidto, ztolo. wzi§ll koroin; za
to; Panua Syna poczHa, Gbryslusa porodziia,
czyst.} Panna zostafa»
P ] K S Sf 111.
mol Paslerzoni mowH, Cliryslus sh; nam parodzii, av Betleern iiiiasLcczkii Daividowci»,
w pokoleuiu Judowcm, z Panienki Maryi.
na

;

,

:

A

ä

\

Piesni
si§ dowifi<3ziec tego, poselslwa wcsoTego, z ochota do Eetleem biezeli, Dxiec/iq w zloJjie ualezli Maryä 2 Jozefeni.
O dziwne narodzenie, nigdy niewyslawione!
po«z§ia Panna Syna w czystoici, porodzila w calosci, Panieiistvva svvojego.
Zstapil Pan chwaly wielkiey tinizyl si§ wysoki, Patacu kosztovvnego fcadnego, nie mial zbudowanego Pan wszego stworzenia.
AaroJuz Sl9 ono spelniio, co pod
nowa rözsiczka roawila, kwiat z sieiie wypuscila i owoc przyniosla.
Slucbayciez 'lioga Oyca jako Go nam zaleca:
Ten jest Syn moy naymilszy jedyny,wam w Haju obiecany tego wy slucbaycie.
1
Jlogu badz czesc" i cbwala ktöraby nie nstaJa j jak Oycu tak i jejyo Synowi, i Swigtemu
Duchowi, w Tröycy jedyuemn.
28

,

,

,

,

,

,

,

,

o
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PIESN IV.
do Betleem pastcrze, ihey, hey, pa-

Przybiezeli
slerze, pasterze

pasterze, pasterze.
hey,
Grajac skoczno Dziecia,teczku na lirze
hey, na lirze na lirze na llrze na lirze.
hey,
Oddawali swe uklony w oborze, hey
W oborze, w oborze, w oborze
w oborze.
Tobie z serca «chotnego, o 80/e! hey, hey,
o Boze o 80/ e , o Bo?.e, o 80/.e.
Aniöf Paiislu sam oglosii te dziwy! hey, hey,
te dziwy te dziwy te dziwy
te dziwy.
Ktörych oni «ie slyszeli jak zywi, hey, hey,
jak zywi jak zywi jak zywi, jak zywi.
Dziwili sig na powielrzu niuzyce, hey, hey,
,

,

,

,

,

,

%

,

,

,

,

,

niuzyee

,

,

muzyce, muzyce

,

niuzyce.

I myslili co to
za Dzieoie .' hey, hey, za
Dzicci?, za Daäieci£, aa Daieci^, a* Daiecie,.
J

PMni
wö| i osiel kiaDiajjj! hey, hey,
kianiaja kiauiaja. l.i.iiiiaja, ktnniaja,.
Traiey Krölowi*! podarunki oddaja. ! hey hey,
oddaja,, oddaja,, oddajij, oddaja.
I Anifli groniadamj pilmija, ! liey, liey, pilnuj^,
pilmija,. pilmija piluuja..
Panna estysln i 7. Jöxefem piastuja,! hey, liey,
30

Ktoreqiu

sie

,

,

,

,

,

piVstfljaj

,

piastuj.i

,

piåatuja,.

Poznali «o Messyaszem byo prawym! liey, hoy,
byc prawym, byc prawym, byc prawym, ele.
Narndcnnvm «lxisiay IJogiem Jaskawym! liey, liey,
laskawym.) iaskawvm laskawym, laskawym,
P IE S N V.
TVTowy Roli biezy, we ztobie le£y, akto? klo?
J-' D7.ieci.ltko mafe, dayciez mu ehwatena ziemi.
Leiy Dzieciatko jako jagttfatltb, a gdzie? gdzic?
W Betleem juicscic tjlko 515 spicszcio *nay~
,

,

tJaiucic.

,
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n Narodzcuiii l'anskiein
(In
poznanie, jjdy
nie znaoie ?bo toe to,
I'odlo uwity uit' w axamily übogo.
Wöl a osioin wstaja pokion Mu dajij, dziw to
iöit !
110 «naj;j swcgo Sl-worci; prawego we ilobio.
slic/nin spiewaja, a oo
Anieti «r;ij.-j
co ?
Badz pochwalone, z Panny 7,iodzoiie,D'/.irci,jlko.
Bii>»a Pasterze w podlym uliiorze n dok.jd ?
Qdzie niezniiorzony z Panny zrodzony Jiög
le/y.
Krölowie jada, z wiulka gromada ? a zk.-jd? zLjd?
()d wsohodu stoiica, szukajijc konea, vb.iwieuia.
My le/, powstayiny Jemu spievaymY n jako?
Jako/,

.

,

,

.

,

,

,

,

,

>

Tebie
o

niecli
Jezu!

,

ozesc

,

,

,

cbwala wiifdfcie,

Worgany graycie, nizko pfldaycie, prced /tobem.
Mccli oiMone
, uicch slynio wszedzie
Dziecialko.
3"

I
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PIESN VI.
dary dia nas daje,
e nielia Oyciec laskawy
<»dy si§ wieczne Slowo Cialem staje f
Moca swojey cudowntfy sprawy
JNodze swiata preez odmiata

Niepo]§le
Dzisiay

,

:

,

A pJac/.liwo

"Wdaifkow
I
vresele
w

,

giosy pod niebiosy

zamienia

'

;

Zkgd dzis w szyscy wescli,
, Wyspiewuja, Anieli
w nicbic,
Niecliay cbwala Bogn
A na ziemi poköy ludöwi.
Patryarchöw
upragnione
Speinifo si§ oezekiwanie
Kiedy slowo z Paitny narodzone
Dopelnilo wszystkich zadanie
:

,

:

o Narodzeniu Panskiem
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Gwiazda nowa Jaköbowa
Wypuscila promienie
Ciemne blgdy ga?znc wszedy
Swialla czyni zjawienie ;
Zkad dzis ka/dy z Auioly
"Wyspiewuje wesoiy
Nicchay chwafa Bogu b','dzie w nicbie
A na zierai pokoy Indowi.
Jnz prorockich przepowiedzen skutki.
Odmieuily swiat caty mile
Oddalaj.-jc uprzykrzoue smutki
Przywröcily wesoie cbwile
Wszedy eclio brznn z pociccha,,
,

,

,

:

}

:

,

:

Ze

z daru Zbavvjciela
Upewuienio o zbawieuie,
,

Dopctnilo \ve.sela:
Wijc z uiubiuskicmi szyki,
WydayiDy dzis okrzjki;

34

Piet lii
k
Bopj
Niecbay oliwala
bi-dzie w nicbie
A na niemi poköy ludowi.
ziemia, polaczone,
Niebo dzisiay
"Wyspicwuje
pienic;
PziVki JJogu czyni nicf koticzone
'La zjawione ludziom zbawienie
Radosc uasza Messyjasza

,

%

,

:

•/.

I WB7.ystkiemu stworzeniu
'/e Pan cb>Valy sminrci strfaly
Skrusiyl w swcm iisrodzeniu.
HrzmijJTb swiecie wesolo
,

,

Wyday odjjjos w okolo;
Niccbay cbwata liogn bodzie vv nicbic
A na zit-im pok<>y ludowi.
Aby czlouick Bogietn byl nazwany
.lego postacj liostwo pry.ybialo ,
I!y nie br/.akat niewoli kaydauy,'
Slovvo Oyci» ciatem sis »taio.
,

,

%
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o Narodzcniu Panskitm
Paua acn odmiaua !
Sluga
,

JNieslycbano przyklady !'
Jty z wdziecznosci dia mitosoi
CzJowiek w Boga szedl slady
Wifc niecli pieniä odgiosy
Ida az pod niebiosy ;
INiecbay chwata Bogu w niebie
A na zienii pokoy ludowi.
TJczyuione
twcy milosci zwinzki,
JJÖHiwa twego z naszym rodzajem,
Sprawity nam scisle obowigeki
I3ys mitowan od nas byl wzajcm,
Dayzc Panie me kocbanie
By ogniste pozary
W sercacli trwaty na wiuk slaTy,
Uys byi liocban bez riiiary.
Nui i tcraz z mitosci,.
WyspieATuyr.iy z radosci:
:

,

%

,

,

,
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Piesni
Fiechay «Tiwaia Jsogu bijdzie w
A «a ziemi pokoy ludowi

uiebie,

P I E S N VII.
lc/y, ktöz pobitizy
Kolfiirfowac nialemu
Jezusowi (Jlirystusovvi,
Dzis do aas zestanemu?
Pastuszkowie przybywaycie
Jemu wdziflczilie przygrywajöio

T/VT
'

zl)bie

,

*

,

.

Jako Panu haszcmu.

My zas sami z piosneczkami,
Za Wami po.spieszymy
A lak tfgo maleiikiego
INiucl) wszyscy zobaczymy:
Jak übogo narodzouy
Placze w stayni polo/ony,
"Wi»;c go dzis ucieszymy.
,

,

,

,

,

■

,

,

,
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Narodkenlu Parlshiem
Nayprzod tedy niechay wszedy,
Zabrzmi swiat w wesolosci,
Ze poslany nam jest dany
Emmanne! w nizkosci ;
Jego tedy przywitaymy
'// Aniulnmi zaåpfewaymy:
Chwala ua wysokosci
Witay, Panie coz si§ slanie
Ze rozkoszy niebieskie
Opusoiles a zstajiiies
INa te nizkosci zieniskie ?
Mitosc moja to sprawila
]]y ezlowieka wywyy.szyla,
Pori nieba Kmnireyskie.
Czem yy zlobeczku nie xv lö/.eczku,
INa siankus polozony?
Czem z liydlf ty uie z Paniyty
W stayni jestes zlozony ?
o

38

33

I'iesui
V>y czTek siami przyrovvnany,
(irze.s7.nik bydleciem nazwany
Przezeiiuiie byt zbavviooy.
Twojc paiistwo i poddaiistwo
Jest SAviat caly o Hole
Tys polny kwiat, czemui ci'9 swiat,
Przyjijc nie clice ,clioc moze ?
,

,

;

lio swiat doczesne wolno.soi

Zwykt kocliac, mniezas 7. swey 710.5c!,
Krzy/.owe seiele Jo/c.
W Ramie *) gJosy pod niebiosy
"Wabijaja, si§ Racheli,
Gdy swe syuy bez przyczyny,
\V krwawey widzi kapieli !
,

*)

Hainu byfo njiastcceko
leniit Benjamin.

\y

zicilli

s\\

w pnkn-
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Narofheni.it. Paiitkiem'
ninie dl» nieli kapauic
czeka oC«'»tiie
krwawym
>V
'/knd i>iebo Im; da mieli.
"Wicksy.e

,

,

Tizöy

Krolowic

Monarcliowie

Wscliodni kray opnszczaja
Scrc ofiary i trzema dnry,
Tolin I'anu oddaja ;
Darapij sie

,

,

Lard/.iey sorea icli «ncujesz
'/a co niech nieLo niajij.
PIESS VIII.
rodzJ nioc truclileje
RögPnnsicniebiosöw
obnazony ;
Ojiio*« krzeppie blask cieinniejc ;
Ma «ranice nieskoriczonv
Wzgardzony, okryly en tva la. •,
Smiertelny kröl uad vviokami,

,

,

,

,

:

ma wier- dna %n\v-

Si-jfaJd Ostanieticrsze
osim chor
soine szj
.

Vi
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P ies ui

A Slowo Cialem sig stalo,
I rmeszkalo- niiedzy aarni*

niacz Niebo nad ziemiany?
liöjj rozdzielil szczgscie twoje
Wszedl migdzy lud ukochauy,
z nini trudy i znoje !
Nie maio cierpial nie malo,
Zesniy byli wiiiiii sami.
A Slowo Cialem sie stalo,

Gö£

,

,

I nrieszkalo mii;dzy nami.
W, ngdzue'y szopie urodzony
Ztöb Mu za kolebkg dano .'
Co/, jest? czem byl otoczouy ?
J3ydlo pasterzu i siano !
Übodzy, was to spotkalo
Wiiac Go przed bogaezami!
A Slowo Cialem 'si§ stalo,
1 micszkaio mi<;dzy nami.
,

,

,

41

o Narodzeniu Panskiem.
Pntcm i Kröle wrdzrani,
Oisna sif miedzy j>rosto!;i,
Niosac dary Panu w dani
Mirr? kadzidlo i zloto,
Bostwo to razem zmieszalo
,

,

,

7i vviesiiiaczemi ofiarami!
A slovvo Ci«lem sio stalo
I niieszkalo niiedzy nami.
Podnies
lso/.e Dzieci§
,

*

,

JMogoslaw Oyczvztif) niila^,
"W dobrych rndacli w dobrym bycie
Wspiiray jey sii§ Twa sila.
Dom nasz, i mafetnosd c/il;j,
I tvroje wioski z miastami.'
A Slowo Cl ntero sif stalo
I mieszkafo niifdzy nami.
,

,

,
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Piesni

P I E S N IX.
Panny narodzil:, nas
sio
Bögswobodzit
tego dnia wesotego
7,

joiisl.wn wy-

/<

narod/.enia
llaåego, radnymy sig, weselmy sitt', Bogu chwa,

,

•]g dawaymy, spiewaymy.
!Niel)o petne r;idosci, ziemia nowey swiattosci,
fego dnia wesotego, narodzenia 80/.ego raduymy sie weselmy si§ Bogu chwalg dawaymy,
spiovy.aymy.
Auiolowic spiewaj;j do wesela WSsywaja tego dnia wesotego oarodzenia 80/ego, raduymy
gig i weselmy si§ Bogu clnvate, daAvaymy, spiewaymy.
P I E S N X.
BoScgo uarodzenia weseli lndzic,
btogo iin bfdaic, «lmalc Bogu wyspiewtija
wesofo wszjdaie.
,

,

,

,

,

,

Wdzieri

,
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o Narodzcuiu. Panshiem
Arliol Paslcrzom zwiastowat zo si§ li<>g zjauil, liy lud swoy zbawil, Krol liero tl
si£ zafrasiiwiil ', dziatki vvygiadasil.
Jiili siekli mordovN ali. srodzy katovuo, •\vtaMiic »böycovyie s krzyez.} dziatki, plaeza
,

,

,

kliiz to wypowie ?
Od pieVsi ie li wy-dzieralj i rozcinali, Kyeerze
niali, z m«tk«rai gi§ po/egnali ial to nie maly.
,

Snad krwavre l/y wylewaty matki plaezliwe,
gdy juz »iozywe dziatki widzialy a av czloukach rany zel/.ywe.
lirce matki zalanitija. wlosy tarjjaja, i omdlewaj;i Nieho glosem przeliijnja, serdooznie Ikaj.j.
O Herodzie okruluiku, wielka to iiowina, ie
twego Syry» nnVdzy dzialkami zabilo .' co ia
,

,

,

,

przyr.zyna?

Cihciales traiic ua Chrystusa Syna ilo/ego. ale
4
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Go

z

Jego

nic

Plesni
wykorzenisz Krölestwa, Loc Nic-

bo Jego.

P I E S N XT.
Kröl Herod krölowai, i nad/.ydami panowal, mv tcn czas sig Chryslus narodzil', by
swoje wvbrane zbawil.
Gdy Go Irzey mr;drcy szukali, bardzo sl9 pii
do Jernzalcm przyizli, a/.eby
no pylali
Go lam znaW.li.
Azekli: gdzie jeftt narodzonv zydowski Kröl
objawiony? \vidzio]isniy gvi iazdg Jcgo, ktöra nas

Kiedy

-

,

,

wiedzie do

TSicjo.

Przyszlismy rlrwalv' .Termi dac Imie
opowiadac. Albowifm ten tak wiellii Pan, ze
jest Bogiem objawii nam.
Gdy 1o Kröl Ilerod usfyszal, onyfb o powrol
npraszat. Zmienit cerr-, bardzo zuucit, a Jeru.

,

salem y.asniucil.

ö Narodzenia Panshiem
Teily zebravvszy Biskupy
do ktipy, rzekli ze w Belleem

45
i Starsze

,

:

,

wiedz

Krölu rzeczywiscieGhrystus Jezus sif- narodaif, jako Izajasz möwil. Wzwjvvszy Kröl Mgdrcöw osobnie, wypytywnf icb tajemnie.
A/oliy mu opowiedzieli, kiedyby gwiazde widziuli. Agdysig otem dowiedziaf, dworzanom
to

'

swoim rozkaz.vj.
Krölom rzekt: gdy Go znaydziecio, asa pawfötem röi pbwiecie, a ja tez do was przybgd§,
wajni b§de.
i wielbic Go
(idy od Krölaedjecbali, gwiazdg znowu
dali, klöra przed nimi swiecita mieysce wia/.

,

sue objawila.
Tain kiody do szopy weszli, »a jednyin ra-7.l:tn zialezli Dzieeig
Jczusa raalego i
matki; Jego.
,

l'iesni
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Wiijc na kolana upadli, dary swoje Jcmu kladli: mrrre, kadzidfo i zlolo, odebrali lasko za to.
wc sn ie takie objaMaine bozkie oswieeenie
wicnie, ju/. sie na/.ad iiie wracnycie iusz;j sig
droga udaycii'.
Herod si§ o terii dowiedziat, rozjjniewany
swym powiediial, ny do lielleem jechali, wszystkie dziatki wyscinali.
Tamci bylo narzekanie Jament rak znlamywanie, /ai, smulek strapionych mattik, co plakaly snoicli dzialek.
Prosimy Ci»;, Jezu Cliryste, zmiluy sio, spraw
sercc ozyste ; day nam z nieba oswieeenie, przcz
tycli Medrcow nnwrocenie.
Przyoianniy/.e nas do siebie ; bysmy '/■ Tobij
byli w niebic bysmy w tasce oplywali, Ciebie
wicczuie wychwaiali, Auieu.
,

,

,

,

,

o Narodzeniu
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ParUhiem

P I E S N

XII.
.Tezu 7, Panny narodzony .'
Zawitay
(V/.emn.s \v zlobeczku übogo zlozouy
Cöz za przyczyna üböstwa Uvojejio?
'/iiac bys

z

sieroty czynil'

?

bojjalejjo.

Gzemuz w tak licbey rodzisz si'9 stajenec?
Ziebisz w pieluszkacb ciato twe jianigce*
Placze.-z a na coz? znaö by.smy weseli,
W iiörnycb palacacb wszyscy cie v\ idzielu
Placze i Rachel dziatek »wy.ch o 80/ ,
Krwia sfarbowanych jako sliczne rö/.e.
A ty czen»' z niemi wrass fti§ nie farbujesz?
Znac
suey dia nicb wiceey krwigotujesz.
Jada do eiebie wschodni Irzey Krölowie,
Oddajg dary sfawni Monarchovvie.
Klöremi ty si 9 lubo koiitentiijesz
Lecz bardziey serca ouycbze szacujesz.
,

e

/.<:

,

4"
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Picsni
Ty» serca pragiujl prycz Modrca
,
Jakobys nad 11 ie nie raial nic milsz^go.
"Wi<( e upr/oymosciij «eroa oddajcmy,
'La co od ciebie abawieuia pragniemy.
PIESR XIIT.
Cbrysta Zbawiciela,
Mamy przyjaoiela
"Wiaku flzisieyfßeffU
Pnnny uarodzone,
SJowo niestworzoue,
'/i zyvvola cWysteuh
Przyjaciel lo drrui ! t<n niebieskie progi
Opuscil i. dalrka
Aby pobitego . na poly zywcgo,
Uzdrowil r.zlowioka.
Ktöry
Jerusalem szedl byl
wiolkini ialeni
Do Jerycba ztosci:
Tam go saatan srodzi\ zi aiiivYsyy n a ilrodze
><:

,

:

*

,

:

?,

%

Odarl z nicvviuuosoi.
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przyjaöiel
wszclkiey
Teö
prawy, krotn
zabawy,
Dodat mu ochtody;
Na dohytek swejio, CiaJa
,
yVzi|l go do go.«pody.
By wiecznic nie z»inat, rauy mu zawinat,
Przyjacfel »erdeczny:
Ku jejio potrzebie skarb co niiat przy sobie,
Dat mu dostateczny.
zawzdy,
Przeto czJowifik ka/dy, niech
Jak

sip

starae o to

:

By tego wiecznego przyjacicla swego
Szanowal tiad zioto.
Ju£/.e poniechaymy z Jcrycha biegaymy
Prosto do Betleem
Betleem dom cbleba, klöry przyszudi z tuuba
Ten jediijo nio mdlejem.
Ta m przyjacielovvi Odkupiciolom,
'L Krölnii oliaruytuy;
,

,

,

:

,

f iesui
swe
z
a polem
czysloseia
Scrca
Grzechöw sie wartfymy.

50

k

,

piluosciij

P I E S N XTV.
niolia i
Jona Oyrvi jptzydhoäzi
010 «ie z M a ryi dzii Jezus rodzi;
•Laski przynosl klo o nie prosi
v

Pan

7.

/,

,

,

,

Odpuszeza gr/.eeliy

,

daje poeiechy:

O Panie nnsz Äwigty

,

cud nic|>oj<M;y.

Przyslapniy do Tr omi t. svvctui prosbanii
Ktörego oc/.ota gplyngly Jzami;
Niecli fas k a Boie, ivoja wspomoze;
Zlituy si<> Panie , ofld-1. karanie
Od nas grzesznych ludzi, gdy Iraba zbudzi,
Pamiclay na riobroe oo sie to staio
Zes przyjat ■/. Maryi nikczemne ciato ;
Panna nosifa Panna powila
GrzaJy pieluszki, czcili pasluszki,
,

,

,

,

,
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Nnrodxeniu Panshiem
Monarchy witali gdy ciV poznali.
A siano i £lobek i bydlat flwoje,
JJawiJy pieszczoue cialeezko twoje
Powieczki izaiiii, jakby perlaAii,
Przy piersiach sne/ty gdy zatoiiely
Sam robaczek \v giodzie, a iwi.it w wygocfzic.
O! Panie tys z Oyca, tys swiatio z lioga
Übogis i twoja matka üboga:
Te czyui.j kroki, boskie wyroki
Aby stworzony c/.lowiek korony
Dostapif przcz cicbie i inieszkai wniebie.
Weyrzyy o nadziejo! dawco zbawienia,
Na nfdznych übogicli klöremu pieniä
(hldaja zorze zicmia i morze
Co tylko czujo lioiem siq snuje,
Jan je.szeze w zy wocie znat ci<; w istocie.
Tte aame czynftny lobic i twumu
Oycu i IJucbowi w Böstwie röwnemu,
v

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Piasni

c

JJr7.mia.oe okrzyki przea swe 7« >xylei
IJirliokie d/icki, swiety on wioki
Troisty jcdyny odpusd nam winy
P I E S N XV.
,

,

,

,

toi
K Piaoze
0

,

lev doliin
wc ijooie
,

A gd/.ic

W stayni uliogiey

LuLo

,

?

gdzie ?

,

srog-i,

inroz

Niebieakie Dzieciatko
le/.y
W prostey odziezy.
A kto lito ?
,

,

Pan

ruo/ny

swiata

,

Klorego lata
Ogamnc nio moga,!
Cud niewidany
,

!

53

o Narodzeniu Panfhiem
!
nieslycliany
Glos
A kto»ten?
J»6g «tnjony
Dzis narodzony
,

»if polcazal.

Ludziom

.Przed

Nim padaj.j,

1 ogrzewajij

A kto, kto?
\V naree hydlota
ISieme zwierzeta
VV ui z osJom,

"Woluo wnisd cicbym
Pasluszkom licbym

siv.i

para.

,

Do

kögo ?

Do Pana TegQ
(Jo

ftiebo Jego

,

,

"We /.loLic lc/acego.

Krulowic jad^

i

54

Pieini
'/; wielka gromada
A zkad *zkad?
Od wschodu sloiica
,

,

,

Szukajac korfca

'/btakania swojego.
Skarb otwierajq
Dary»sklad;<ja
A komu 1
Winlcy Panowie,
,

,

Wo/ni

Krolbwle

Dzicciijtku malcnin.
Bpg *i<; dzis rodzi
INa svviat przycliody.i
,

,

A
Przy«zedl nä

co

jio

ziemif

Ky ludzkie pienii^
Od

?
,

piekia wylwiwll*

Togo/, wilnymy

,

Nuroäzeniu Pcuiskiåm

dayniy
A co co
Serce skrnszoue
tomu/-

5

o

I

,

,

?

,

Upokorzonc
'A

,

jjov.jcj

miiuje
daruje

BÖ!* nas

I

nain

milosciij.

,

,

A co

,

co

?

Czego prtrgnienry
1 zualezö cliccmy
Po smierci zbnwiouie
P I E S N X\ I.
o?kwitn§ta sie Lilija, a ta Panna Maryn,
■.virodaita nam Syna, vicsola nam d/isiay nowinn.
Anieli vv niebie spiewaj.j, Boga nam opovviadaja:
Panno nad Paunami ii/(idl sie dzis do INicgo za
,

,

15

,

nami.

Apostoli

;sie

raduja,

,

wykrzykuja.

Piestä
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Spicvra Chör Panieiiski, zo Krol si? narudzit
niebieski.
Gwiuzdy sig z Nieba spuszczaj.-j wielkie wesele ztad maja;
Wigd z sv,;ey powinuosci, wyehwalaja Pana
.•iwialtosci.
czyiiia,c obröty, swiat sio weseli z ocboty,
7> Jezusa nvtlegb, nam koobanka wdziocznego.
Pasterze trzody o[>u.-ziv/.aj.i, weselacy si§ scigaja,,
"W Bfetleem szukaja, Jemsa z darem vviiaja.
"VV'6l i OsieJ czesc nddaja, .klgkajau Pana vvyzu/ija.
Para, zagrzewaja, Dzieoig IJoga wycbvvalaja..
f*s wscbodn sloiica Krolowie z wielkiego kraju Punowie
Dary mu gotuja a witajac .lego szanujn..
"YVVzysfkie le rzeezy od vviuka, dzieja sig dzis
dia czlöwieka,
,

,

,

:

,

57

o Narodzeniu Pansiie/n
I wszvslek omin Cilir/esciaiiski sorccw ; mysla
ti a
d/.irii Paiisiki.
Niecli .lezusa »wego wycliwalaj.v malc/o na
wieki.
,

,

,

We«el«iesif Aniolowie, ,biel Hescy Po-

giowie.»
sie ninie zadcn niecli na wick! nie zgiliic
Jo/11 Dzificin.lko o Cbry.Stö nirinnvvhjtko lego dnia
riarodzerii* i><>/<•go raduymy sig wcsclmy sje, Ho»u clvWate dawavmy . spiijwaymy.

Wesel

,

Witay

,

,

,

,

Tralioic
sni

w

dodajao

,

Ir.iliy spiewa-jac

,

vvdzierxnynli jiic-

(ejjo dnia \v'M>le r o ele.

B<>;j si§ z Panny uarodzil

,

ele.

./a& na

/.«/•-

58

■

Piesni
P I E S N XVII.
przyszedt na swiat prawdziwy,
I Prorok zacny z wiulkicmi dziwy
Kliiry przez swoje znaki,
.Dat wodzi» vviune smaki,

Mnssyjasz

,

"W Kanie Galilcyskicy.
Wc sei e zacne bardzo sprawiono
Paua Jcznsa na nie proszono
I zwolcnnikow jogo
By strzegli Pana swego
W Kanic Galilcyskicy.
Vi vrielkim d-ostatkiem polrawy nosza,
Paua Jcznsa aby jadt proszt):
Wszystkicgo dosye majjj
Tylko wina czcknja,
,

,

,

,

»

,

,

W Kanie

Galilcyskicy.

Matka zas" jego gdy to uyizala
Oliluliiericowi dpgodzic cbciafa

,

:

'

o

Narodzeniu Panskiöni

59

Prbsila swego Syiia
By uczyuil % wody wina
W Kanic Galilcyskicy*
Pan Jezus clicac lem nszlachcic gödy \
Kazal nahosic dostatkiem wtod.y:
Iley gödy gody gody!
"Wiiet bgdzie wino
wody \
VV Kanie Galileyskie'y\
Wnct prawdziwego Boga poznali,
Gdy zämiast wody wino czerpali;
,

,

,

,

%

Iley wino

,

vVinö

,

wino

!

Lepsze niz. pierwiey bylö
W Kania Galilcysktey,,
Prscz narödzcnie twojcgo Syna •,
K.az nain nalewac' Panienkö wiua '•
Iliiy wina wina wina !
U tak dobregö Pana
,

,

,

"VV K.roleslwie hiclieskienh
B

Piestä
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PIE S N I
O

MIJCE

TANSKIEY.

P I E S N

I.

"Wszeelimogacy, klory'
OyC*e TS o'e, zeslales
na to iiizlto.^ci,

%

mHosei eo-

Syna sWßgö

z wysokosci.
K.u wiclkieniu pocioszmiiu w&zemu Injtzkiemu plemiei)iu: wyflalcs lio na slraccuie, ua cato,

vviecze odkupiciiie.

•

o Myce Pansjfiry

6f

bncznosci, droff.j sniierc
•lego rnilosci, i smutek Maluebny Jego ktory
iMii'V'l'T'

wfy,y.«ey na

,

ciorpiitla dia Niogo.
Gdy (io iv e czwartek zojrnaTa tak mu md«wiao przeliiadal» : we'£, biif (Jo Ogroyca a solia,
piiydi; rad» na smiorc z Tobg,
Fan na Ni;j «muttiie pnj;l,idal, po swey nialce
tego fcadat: mila IVJatko ! racz mig puscie noc
ci Mizko jiis nam czas isdz.
Smnine bylo loziaezenie. z iivvki Synem ley
milcy Pännii; miaia
bolenie patrzsc
ua Jego lekanie.
Gdy do Ogroycn przybieåal ■, padl na zieniie,
krzyzcm le/.nl, tam s\\ .jt
wszystka v\idzia],
ktötij iia/,;.jul 17, eierpiee miaj.
Miat w sobie pizecivwie siiy
dwic
n obie
vyielkie byiy s okrulnie z
vvalczyly inulo
go nie umorzyly.
,

,

,

,

:

,

,

,

.

,

,
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Bo mu lckajaca sila okrutna. smicrciij grozila: ale milo.sc zwycie/yla: 1)0 ta vy mm rao<;nieys/,a byfa.
Poklekual na kolana polem, ja/l' sic pocic krwawym potom, möwiac Oycze '. mo/.eli byc ? racz
ten kielich precz oddalic.
Jezu mo.y nie lekay sie ! wslaii nio klrczao,
umacniny sie ma 93 aiedaloko Judasza, cia,gnio
,

:

,

,

z ludem oil

Annas/.:).

kiymi, z mie\Viedzie na €r.is lud nie ma.ly
«jztni, z poclioilniami ; we zbroje sig übierali,
yrzclq/.eni im hazaii.
I przystapi-t Judasz cudnie pozdrovvit Paria
obluduit; potein zilradliwie calowal, Paii siq
scbylil tvvarz mu poHaf.
Gdy sio miat z Ziydy pot.ykad poozal z nimi
jzukacie ?
wprzöd i ozraa\via(H [lylA ich
jcsli mi? '• 010 mi<? niugiö.
,

,

,

,

,

%

Prcdko

derzyli

.-

o Mgce Pmtshicy
k niemu przyslsoczyJi, o zicmfc

z gl'o\vy

,

z Lrody wjosy rwali

,

63

go

u-

opak

r'£ce zwjijzalr,
Ziwiaaawsfcy go tak ökrulnfe wiedli go åo
«liasta elietnie , pclinoli go w rzeke Gedrowa/,
jionurzyli go i z glpwa;,
Sanni zdraycy iz\l po moscie Pan» wiedli
xv i-zeko proscic o czym acz w pismic nic matak iinboznie rozmyslamy.
in y
Annasz go srodze przywital gdzie mäsz tJCfciiie ? jtak go pytal ; hie mafos ludowi szködzif',
gdys go iwa nauka zwödzit.
Pan pokornie odpowiedziat: Panie Annaszu!
i»ys wied/.ial: zaw/.dy ja jawnie vv K.'osciclc y
jpo.Wiadafem Praude smiele.
Wyci;}gnawszy '/,yd prawfcf a niial
rckawici;: wycia/1 mu ciyiiki policzck, Pan U&sz
mn

,

,

:

,

:

,

npadtj

zemdlal wszyslck.

Piesui
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A z&l tak Panom oripowäadaja,, jjdy o oo pytajq ? ezemu nie masz w uczniwoci
llukupa
tciio mi Jos ei?
Wi«c na przeym? wszyscy »Iml/y: j«dhi z tyt
}il
w oozy drudzy
wlosy mu ■/. brody tii/gallj
na jeno
twarz plwali.
Gdy mu oczy zawi^zåli, proroköwae' Mu \n,

:

,

zali: goriza.c mu
do , zgadniy Jozn!
kto ci? bije 1
Siedzlat Aunasz w noen;} cbwilo i miat vudzieczuq krotofile patrza,c na wie.znia svyojet o na
Zbawiciflla unrzegq.
Wi?c prowadzon do Joznicy Pan n«.«z wejaki tain byl noclcjj jego,
pchnion do piwnicy
lioscioJ nie sraie zjawie tego.
wywiedzion z piwnioy, jnkoby lolr
W
od
z msczeiiuicy prowadzon byl do Kaifu.sia
okrutuego Aunauza.
,

,

,

,

:

,

,

o
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Widzial fam Pan milosciwy ii Bisltip niegjirawiedliwy falszywe naii swiadki zwodzH:Lo
na sniierc wydac godzif.
Bo Kaifafz z swymi swiadki, ploili naii wszyHkie nieataikii stata prawda niestworzoua, przed
,

,

Uis k n jjciii zpolwarzona.
.I'ilatowi yo poslali
d.ili nm laucuch na ramiij

rnu

,

,

hyi

ten

go kazali:
przy-

Åmierci

liley znami§,
VVs/.ak wieniy Srylzio Pifacie ii len Jancuch
dawno znacie, ki''dy wiQzieii, co go nosi, od
imierci »ie, nie w.yprOM..
Daley mu cierpiec' nie mo'.cm: Lo 815 czyni
Symni lio/.ym i Krolem sie td niiauuje, co
sii; nigdy nie znayduje.
fctai przed Pilatetn zwinzauy zbity sklöly,
skaiowany nie widzial Piiat zadncgo,
tak zrauionego.
,

,

,

:

,

Galileyskiemu Krowigznia, swojego. wyzwöl jako

Wi?c go poslaf Ilerodowi,

lov\i:

oto masz

,

uiewiunego.

Kzekt mu Herod niewstydliwy ukai mi tn
jakie dziwy: zydowie mi powiadali iz twoje
cuda widali.
Widziat Pan Kröla pysznego, nic rzekt mu
slowa zaduego; chciat z nim Herod gada? dworuie aio Pan milczal pokomie.
Krol Herod serca pysznego wzgardzil Jezusa miiego: na j.ego wieksze wysmian,ie wdzial
,

,

,

,

,

naii z pawloki odzienir.
Pastwili mu si<> nad giowa z oslrq korona,
uczynili mu zydowie
tysiac rau
cierniowa
w nayswietszey gtowie.
Odeslal go Krol sedzicmu arcy niesprawiedliyveinu: na cos mi poilal luemego ? przymiy
,

:

,

-

,

zasie,

svvego.

/
o Mgce Panshiåy
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rzekl;
Widzial Pilat, 1? nicvvinny,
jest n nmie
wirzieii inny: uiccli sio slauie wola wasza skaiq ua smierc liarnbhasxa.
Kasat Jczesa milugo bic u slupa kamiennego:
bili go zloczyiice sanii, biczmi, Iniicucby, miotlami.
Gdy sig nad nira spracowali pi ktörzy go
katowali
povvrozovv go rozwiazali Pilatowi
go poslnli.
WywiödJ Pilat übitego, )uz ua poly umarlego: oto nincie lu-öla swego
vvypuszczaiu go
wam zywego.
INiemiiosirrui Jydowie, okrutnieysi uiz katowie ! ua Pilata zawolali ukrzy/.owad {;o kazali.
Pilat w rozumiu pobladzil, zydom go kwoli
osadzil; skasal na siniere niewinnego Juxusa
Syna Uozogo.
O Pilacie bojazliwy ! czeirfus tak niesprawie,

,

,

,

%

,

,

,

,

,
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dliwy

s

?

010

r;,-.w7

l!;u',iiick uitu iimy

!

itlzic ua smiorc

bei

|.r/.y:'/.yn\.
111 £<>r<; fio
' '/vdowi» go poenwyoili
wnd?ili • iio-dimi ua kvtyl pczyLili,
,

wpro

Jo'jy poMawiJi.
Wi«ial ii!) krzy/.u zraniony '/kily, skloty,
zekr vva \v iotiv: nie niajae oduoeztiiruia od wziVoi;> iyi do skonnnia.
I hyi potym slrnoli nlemaiy, g<ly sir opoki pn«3al'y: viriili,i nad uiiyci.uy dr/.ata, jakby pr/.e.

,

,

]>;.

v juiala.

Stalo sig haa prr.yrody.enie
po wsjiejii sw \ncie '/,!ii!iifii"/kiiit'iii*': /ywiofy &i§ zasmurily, gdyå
nmierai imsi Pan mily.
O Panie nasz milosoiwy ! znarny /es tak doLroVlivvy dia mitosci ludu ttvejjg pozbyles y.ywota »wefo.
Gdy tak nas bardzo milajos'/.,, ii". ;;of /.k.-j smierc
,

,

,

,

o

I\lgcf; ParUkiey

09

potfeymtije»» ; raci nas lei tänl udarovvac, day
,si<;!ii'(! namiiowat*.
naydroJsza,
Wczmii to kiidy w swa g!ow§
sfnjrfd Jezusowr»
rozmyslay sobio sordeczuie,
bfideienvy t. niin krolow.v: vviecznie Arnon.
,

,

,

P

E Ss N 11.
tlzis wirrni Glirzoscianio jako
Paii ''hrvslus cierpial m nas rany: od poymania riie mial oapoczuienia a/, do skonania.
NAyprtöd xv Ogr.öycu
pocäloWailie; tani
Jiidas'/. idrayca dat ?ydom ziiafnie: oto /ydowie megö Älisirza macie tegoi iniayeie.
VV tul mV rsii'cili jako Iwy okrriini, Apostoiowie nd nicio liciekli: tani »Wi/lkim- p<jdem wie»
d*ii>u do Aimasy.a pOCJfecha iwtsza.
].'i«rwj7.ey «fodziny praed Pilatuin sfawion, niospravnedliwi'' pd zydöw oskar/on rozkazat Pi]

Roznivslayniy

.

,

,

:

lat

,

aliy byl biczowan

,

lori

uiebicski Pan.

Piesni
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wszyscy o godziuie trzectey: nic-

chcemy dak'y krzywdy cicrpicc takiey, niecbay
na krzy/.u swöy zywot potoiy, ten to Syn 80/y.
Z oalrego cierriia korone uwili ha?zcinu l.'nmi
,

gioW? Vvtlbceytii hashiieWaj-a'c sig, przednim
poklckali, Kr olem go zvvali.
Szedl z Krzy/.eni miasta pari .«z.ostey godzi-

un

%

ny; odzienic z nicgo zydowie zlupili-,

potym

krzy/ bkrutni" przybili, öclem poili.
Polecil Ductta lio{ju Oycti W rsce, wofajac
umarh läcmHo sig sfoiice aiemia sig
dziewiajey godziny nie bez przyczyny.
Zstijpil do piokiöw nrocä swcjjo ISostvva, tam/.e
F Vvybavvil Oycöw svvigtych jerisUva ; ciala nmarfycb gvoböw powstawaJy, Vvidzicc Sl9 daly.
INikodem Jtixcf prosby uczynili, by Cintö
7. krzy?.a bespiecznie zlo?yli: Pilat icb prosby ni
w caem nie przebaczyt; bo täk Bög raceyl.
j:o

11.1

,

,

%

%

,

PawUey
Cznsövy nieszporiiyoh byt krzyza zdoymowau,
przoz swojo sitijri wszcjjo stworzenia Pari: Matuclina Jcgo Ciato piastowaia, rzowno nfrikata.
Dtogim Kal.samem Giato pomazali, a ? nabozeiistwi-m \y Syndon uwiin»li: wloJ.yli je vy gröb
osfalnicy god/.iny placz uczynili.
Placzmy t,c£ dzisiay wierni Ghr.zeicianie, dzi§kujae Panu 13qj»u ia naydro/szw rany: iz dia mas
raczyl tak pkrutuie umrzce
qhc.ic nas spbi,e

Mvce
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o

%

,

,

niied

,

Amen.

P I E S N 111.
wszclka nnbo/na ku mii emu I&ogu
sklonua! weyrzyy aa Syna 80/egQ na, Zba.
wiciela uaftzego.
Ogladay na krzyzu Jcjjo, sro.motitie zavyieszonego; okrtitniu razciijgJiionogo, wszystkiego zekrwa,-.

ODuszo

Weyrzyy ua

,

,

sklonioua,,

koroiift

72

Vies,a

zraniona, elopowij, i

ciirniowa

li:/.

,

gwallem

«a'

Ocay Jfigo k nyi f, »p|yo§l'y
i;szy i n<ln wyselme/ly, vyszystkie zyly w iNiin porvvali, Kruw
% INi<ss,o wyJali.
Je<>o praenayiwiotsxe pozdzmi okrutö(e <
prz.ybite, bok i suree [irzobotlzouo, o»latuk JCrwi
,

wypus/.czorio.

i

l nayswi.'ts7,p Ciulo jak «koruNie»o wyszly,
ivsy/y-ikic si)y
na
wsselkMy diiazy.
O Dlrfzo jnko?es «lm l ! virlka con.-j zapTacona, wszystek skarb Nipba i zieiui, llöstwo wydaio dia cidiio.
Nie pc/.eilnway/.e sic; tinie dl.i grsecliöw na po- I
t^pienie: bod nie jest rzeca lansza inua jeduo
lito w grzuchu u'iubftra.
Tqhy rzeqz miai ozio\\icL baczyu, zenaswieW.szysi': io
siq padato

jirz

.

:

%

.•.

.

pa

,

73
o /Mrrc Petiiskiejr
krötko
lat
tysian
przcciw
cie
ma zyc;
wiecznosci,
jakoby dzieu byt w röwiiosi-i.
Przeto sie gr.zeeniiW wafuymy: Jeatisasif rozmitilyniy: }iy nam «lal äöbre skonanio, po smierci duszne zbawieuio, ; Anietj.
I» 1 E S N IV.
swiVly n:\dr vvs/.ystko drzcwo przenavszlachetixieysze, w zi-.dnym lesie takife nie jest,
jedno to, na klöryni sain Bog jeslt; stodkie drzewo slodkio goV.dzic rozkoszriy owoe riosito.
Jiktoii p.atazki drzflwo
a ul/yy ozlonkom rozpi</tym odinioii teraz on§ sro.osc, kttiras friiato ■/. przyrodzenia
lckknchuo i ciclinclmo Ciato Kröla i\Tebieskie«p..
Tys samo bylo doloyne bosic swiata Zoawicicla, przez cig przevjez jesjt nåprawipn ktory
swiain byt asagubion; klöry sw.jVla Xrew polata,
co z ilarauka wyptyufta.

Krzy/u
,

,

:

.

,

74

Pie.vii

W jssikåcn
wszystko ojrl.jdat, iz tak horiiebhie utnrzc<? mial,
gdV wszystok iwint ödknpic cli ci at; w tcn czas
miedzy zwierzct;mii a tcraz niiedzy lolratili.
JNicslycbana to jest dobrou, za ko»o na krzy/.n
nriirzcc! ktoa to mozc dzis wykonae, za ko»jo swoj<j duszs dac ? sain to Pan Jezus wykonal: bo naa
,

Vriecznie miiilowat.
Ngdineby to scrce byJo coby dzis nie zaplakalto widzae Stworzyciela swego, na krzyzu zawieäzonego, na sforicu upieczonego
Bararika
"YViclkonocncgo.
Maryjä Matka widziata czlonki, ktofe powijata,
a pöwiwszy, catowata, z tGgo wielka radosd niiata: ttirazzo widzi zczerniale, stavvy, zyly w Nim
,

,

,

porwarte.

Nie byt täti, ani bqdzic zadnerhu smutek na
iwieciej jaki czystn, Panua miafa w on czas, kife-

o

M£ce Patishicy

75
do

«ly narz"kafa: nodzna ja sierota.', nie zrlarii
kogo sic dzis skloiiid matn ?
jednegoiri SynaczKa miala, corn Go z rileba byo
öoinata, 1 legoni dzis postradata, jednam juå sania zostaia
ciezki 1161 cierpi me seree, od smuiku mi sir rözsleic clicc.
smutku nigdy nie
W radoscim Go
kazyia ; n teraz wszystliie bolesci, sfciskajä mig
liez lilosci, obymze ja mogla lo miec zebym te,

;

,

,

rä?,

mogta

itmr/.ec

!

i>ys tai Synu ! nizko wisial vtzMybys niejak.j
gtöwkrbym lwoj<; podparta krew
fcsiadia 7, liea otarlå ; ale Cig uie ttio&q dosiadz,
Tbbie Synu riic dopomodz.
Anielskie sio slowa micnia., Synieonowe sig petni.j , on möwi petaa milosci, a jam dzis peJna
gorzkosci: Symeoil mi to powicdziai iz nio serce miecz przebic mi ai.

ponioc mial

,

,

:

,

6
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Ni ja Oyca Matki, l?rata, ni zadnego przyjaciela zkad/.e pocieszenic muhi mi e <5? vfolafabym
slokroc utnrzec ni/. widziec' xyda zloÄnego, co
przebtf bok Syna mf«o,
Matki ! co Synaczki macie, jako
nieli
kochacie kiedy wam z nieli jeden unirze cie,zki ma bol wasze serce cöz ja corn miala je*
dnego a nie nioge, mied inszego ?
O niesletyz miiy Panie toe nie male rozla.czenie, przcdlcm bylo miiowanie a terä» cigzkie wzdychauie* Csemiiz Moiti Oycze nie dluksz,
o Synaczku pieezy nie masz.
Klörzy tey Pannie stuzycie, smutki oney roz,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

mysbiycie, jako czesto onidlewata c7-9sto gerdeeznie wzdychata przez le smulki, klores niiala niech Ci bed/ie wieczna chwala Amen.
,

:

,

,

7
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P I E S N

V.
Cbryste, Panie mify, Barankubardzo cierpliwy: wzniosJes na Krzyz roce swoje, za niesprawieiiliwosd mojfj.
PJacz Go czlowiecze mizorny, patrftac, jak jest
mitosierny JEZUS na Krzyzu umiera, slorice

JEZU

,

iasnosc swaj zawiera.
Pan wyrzekl ostatnie slowa, zwisfa mu ramienia gtowa, Matka pod JNim frasobliwa, sloiprawie ledwie zywa.
%

popadala, ziemiasi? rwie, ryczyskaZasJona
la: Seluik wota: Syn to Bozy tluszeza widza,c z soba, trwo/.y.
Nakonioc Mu bok przebito, krew plynie z wod^
obtita ; my si<; dzis obley ruy izami, JEZU zmiluy sis uad nami Amen.
,

,

/'/(
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VI.

one slowa. ktore Chrystns wierWspominaymy
nych GJowa, przy swojcy srogicy rzekl Mece

,

iDaj.jc go/.dzmi sklöte rgee.

Pierwszw slowo bylo .lego, za grzeszue do Oy©a swego.
Oycze odpusc im ziosci: bo csynia,
:

niewiadomosoi.
Driigie rzckt zboycy dobremu, po prawicy wiszaoeniu
povvindinn ci: dzis do Raju poydziesz
tego kfajn.
Ke mnq
Trzecie M"l«'.i' rzckt o Janic: otoo «ie tnn SyiMMii stnni(;
potym rzekl o Matcc: Janie ! wez
Ja na swojc slaranie.
Czwiirlc Jego stowo byto: pragne: bo sio w Niin
%

,

%

;

wzniecito pragnienie z Avielkiey mitosci, uwolOycöw z ciemnosei.
rzekt z «jelkieni wolaöiooi; Heli Lama-

y\c
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Babatani, lo jest: czemtis ini\-, möy Panie ! opusoit, säy main karaniei
Szöste rzekt: juzci sis stalo i co Proroctwo
opicwaJö ; jn/. si<; wszystko wypelnilo, czego lu-

ilzioni trzcba livlo.
Siorlme oslatnie '/awolal, gdy sis juz skonad
gotovrat: Ho/e Oycze ! w r§ce tvVoje polecam
juz Dnsy-9 nioj§;
Odpnsc lez uahi dhfryste winy, polec 11 as Mntce
7.a syny
nieeh
juz wypelni Panie ! twoje pfrzeCiw nam slnrahii».
Nicch ttiitosei;} nasza, Vv Tobie, vvauieoirti Twe
INiebie,
z lötrem
pragiiienie ksobie*
iia wicki cbwalili Ciebie, Ameb.
,

:

P I E S N Vili
'yawitay nk^eyLövvaiiy!
Cbryste przez 'l'we rahy

$

8"
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Krölu

na niebie

prosimy Ciebie

,

Jiatuy nas av kaidey potrzebie.
Zawitay uljrzyäowany !
rany
Calujem Twe
w
tey moce
nogi
,
Przebite
Mieycioz nas w swojey opiece.
Zawitay ukrzyzo\yany !
Biczmi srodze skatowany;
Zorane boki krwawe potoki,
Wyniesciez nas nad obtoki.

,

t

,

,

,

Zawitay ukrzy/owany .'
Cierniem ukorouowany ;
W lakiey koronie zbolaTe skronie,
Mieyoit:/. nns w swojey onronie.
,

Zawitay

ukrzy-Jowany !

Wprzod pod krzyzem zmocownny
Jlauo w raiuieuiti z niey hni strumieniu,
Podzwigniy ults ku zbawi«niu.
;

,

o
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Zawitay ukizy/.nwnuy
Na twar/.v abUy, zeplwany
O s>vii.'lc Licc
Jez krv\i krytiice
ZwröccieJ. na nas swe zrzenice.
Zawilay ukrzyzowamy !
|Va sercu wJöczui.-j
;
.'

;

,

,

,

Picrsi, wll9t.rzno.sci pefoie gorzkosc i,
Mieyciel nas w swojey lilosci.
Zatttitay ukrzy/.owany !
Na dnszy s'rodze'*stroskany';
Smulki i za!e w sorea npale
Wjniesciez nas ku swey chwale*
Zawitay ukrzyzowaiiy !
,

,

,

W üboslwie sponiewierany ;
Wc czci i cliwale, zniszezony wcalc
Zbaw nas na twym li-yliunale.
Zawitay ukrzyzowaiiy !

Niewiimie zamordowany

;

,

\

82
riemi
Badz konajacy, na uas pomniaoy
Kay lotrowi-darujijcy.
Przez twoje gorzkie skopaqie,
*

Litosciwy badz nam Panie

*

!

\V optatnim zgopie, midy nas tv obrpqie,
poslavv nas strouie.
is&
O .Jezu niiJosci nioja!
])o twego Vizdyebam pokoju,
Za grzechy placsie sercem ci§ raczg
Krzyzem twoim gtovvn ziiaczg.
,

,

P I E S N VflT.

WieWi I'iqleh

przy ucatowaniu hl-zylcf*
Mi/am si§ k tobie Jczu woy kocbany,
Caiowac ci';/kie i nipznosne r«ny;
Nie tak jak Judasz ktöry j>a wydanie,
Jjeez z uzaltniiiin Jezu Ijliryslt; Pftuie,

JNa

Z

,
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Galuj§ prawa, twoji; Jezu rgkf
Bys muje nie oddaf na piekielna m§kg j
Catuj§ ora» lewa,
twojjj,
Bys zhawic raczyt grzeszna,
Zblizam. si§ scrcein i dp twego hoku
day na zgulio ninie z svvego wyroku ;
Padnrn do twojey prawey nogi Ghryste,
TNieclize Izy pJyna, z oczu mych ry.<'sislc v
Padam i do twey Jezu levvdy nogi
Ktöra ci zrgnil okrutnie gwozdz srogi;
Padam pokornie i do krzyza twego
INa ktöuym wisisz dia mnie inizcrncgo»
O Je*u diogi ! Jezu möy kochauy !
Zgtadz graecliy moje |>reez twe
rany,
Przyrzekam ze ci« wiecey nie obra£o,
'Ze sif vv przöd na siuierc uiz ns gj-zccli odwazg
,

,

,

,

,
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P I E S N IX.

s

Na TViolfii Piqtek w czasic Procussyi do Grobu
Chrystus zycie zakoiiczyl
Juz sio w grobie z siuiercia zfaozyl,
PJaczcie nieba niieszkajicy .'
"Wzrusz si'q ziemio krusz l,we skaiy
Pokryj ciemnuscia, svviat caty
PJaczcie zienii 'vvygnaricy.

Juz

,

,

,

;

Grzeszniku zleway sis J/aini,
Tys go umorzyl nrxecliami,
Tys RO In w grobie zlozyl i
'/ahiy leraz, nalezycie
Pr/.estaii grzeszyc, pouraw zycie,
Abys razeiii z nini ozyi.
grzeszniku pokalany,
rany
Skrapiay Izami
Tu masz lasko, dia siclne.
,

,
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Tu moJesz twycb grzecböw zmnzy
Zmyc w krwi Baranka bez skazy,
Ktöry uttiarl dia ciebie»

,

Tu ju/. Jezu przemieszkivvac j
Tu pragn») z toba spoczywad,
Tu mif Panie zljjoz z.
\i. sniierc zwycinzysz waleczny,
Do dnia trieoiego be«pieciny
iNieoh inam spoezynek
toba,j
Tu ja plakae b§do ciebie
Pöki cio nie uyrze w niebie
•lezu vv dobroci .staty
Zniszcz ju/. Gi-obu twego wsciekla,
Slra?-j juz zuyci§/. sniierc i pieklo,
A mnie tvt-z do twey cbwaJy.
P I E S N X,
II Grobu Paiixkiego.
Anieli, piaczcie duchy äwi«le
Kadosc wam dzisiay i wesele Wzi<;te
,

%

,

,

:

Ptaczcie

:

i
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G

Placzcie przy smieroi placznie przy pogrzebie,
Kxöla waszego i Boga uh nieliic.
Placzoie wesolo niebieskie pokoje,
Na dzieii dzisieyszy i sierootwo swoje
PJaozcie nad grobcm w ktorym polo/.ony
Boga wa.szego Syii jcditorodzony»
Plaoz jasne Kioriee t pJaca koto iriiesieczne
(

•

,

,

Znleycie gwiazdy swinlia swoje

vydzieoziic

,

PTaczcie promienje
nieba wywieszoue j
Wasze przednieysze swialto zagaszoiie.
obtoki, ptaczcio cbmury d/dlyste
lizy miaslo rosy wyleycie rztjsistej
PJaczcie ploruuy, pjnczcie Myskawicc
]Nad grobcm Kiöla niebieskiey stolice.
PJactcio i wintry i niebieskie biegij
PJuczcie d£d/e grady placzeie nirozy, sniegi,
.Ptaczoic scielac sic pod swemi görami
W tym grobie le/y, klöry wfadal »vatoii
/,

,

,

,

,

,

o
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Placzcie zalopy placzcie morskie waly
Placzcie i wy»py, placzcie inorski<> skaly
Placzcie ! tunari Pan, ktery was fuixlowal,
Tu le/y co wam wszyslkim rozkazowal»
Placzcie i
wielorybowie
PJaczcie syrcny, placzcie dclfinowie
Placzcie pod woda, niepojcte dzivvy,
Uinarl Pan a wasz Stworzyciel prawdziwy*
Placzcie potoki placzcie uiezmierzoue
Mzeki i zrödla placzcie niezbiodzone
Placzcie, nmarl Pan, ktöry wasze wody
Stoczyl i brodom naznaczyl przechody.
Placz zjcmio placzcie ftmdamcnla ziemue
Placscie jaskinie placzcie locby ciemne
Placzcie, uin arl Pan, budowuik wasz rnily
YV ktdregoscie sir reku zawiesily.
Placzcie pagorki, placzcie göry wielkie
Placzcie opoki i kamieuie -vvsiulkie,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,
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Pfcsni
kiory
relcsnil swojemi,
Umarl Pan
W;'s uprnntowaf na obszerney aieml.
Place i ly giiro swiota uwielbiona,
Placz Chrystusowa smiercia poswir-cona,
Placz klöra krwawe p&kropily zdroje
Placz na ktorey Pan stracit zvcie svvoje.'
Placz i ty grobie tv skale wykowany
Placz, ktory Paria piaslujesz nad Pany
,

,

,

,

,

:

Placz smierci je»o kamieniu
,
Pod ktöryni le/.y Syu Boga prawdziwy.
Plac/cie pustynie i wy oedry sliczne
I wy tel lasy placzcie okoliczne
Placzcie pod klorycli cieniem lezy cialo
,

,

,

,

,

Klnre Boiego rluclia ukrywalo.
Placzcie ptasßet* placzcie bydlo polac,
Placzcie i lesne zwierzeta swawolne
Placzcie rohactwa placzcie i gadziny
Slwörca was» umarl, Syu Boga jcdyny.
,

,

,

,

\
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Flaez naostalek czlowiecze kloremu
To wszyslko gwoli slwoizono samemu
I owszem jakby slworzenie wszelakie
Zawarl Bög w tobie przea zycie trojakie.

89

,

,

,

J3o rosniesz z drzewem

,

czujesz

z

bestyjami.

A rozumcm sig rzijdzisz z Anioiami;
Dopomöz tcdy wszelkienm slworzeniu,
Plakac nad Paner» w jega umoczeniu.
IViech cijuz teraz obludy swiatowe
Obmierzna widzii.c bole Jezusowe
Niecb cig swawolne nie rozbcsl.wia cialo
Coliy cie r;>czey we Izach nurzac mi ai'o:

■t

,

,

,

Gdy w (jliryslusovvcin cz-lonka nie masz

Ktöryby za cj§ nie ucierpinl v\ide.
TNif; day i czartu nad »el a przevvodzie
(idy/. Odkupiciel cbcao cio wyswobodzic
'/. niowoli
jego zywot swoy polozyi,
I moc czarlov\ska z klör;ji on si§ sro/.yt,
,

,

,

cieJe,

\
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Starl i ulcrocil, to wsiy<dko elin ciclde
(.Izyniijo n/ebys z nim wiekowal w niebie.
Bierti przyklad zPiolra, jak w jn.skini slodiaj
Obace pk Pana po zaprzmiiu koclin
Nicch cie wyuczy plaktic' Magdalena,
]Nio tak jak piacze zdradliwa syreua.
Ale prawdziwy 2al tu uczyniwsssy
fizami i skrucha serce nnpivlniwszy
,

,

,

wa gV;
e tvva *to|<s -vviemtna
Kozbierz to sobie /,e ta smierc okrulna

Wei

«a

"

:

*

,

:

Spotkflla Pana, de tyvoje sjn-osnosei
'/a one w gr/.ecliaeli tarzydkie bezecnosci*
Tys to obua/.yi Pana niow.stydami
ii ie toavai o s »o röznemi grzechnrni:
Tys koronowat cieiniowa. korona, j
Kiedys zezwalai i cieszyi sig on.]
TNieczysla mysla ; tys na krzyx przykowal,
,

,

Kiedys przykazy jego jirzestepowi'l.
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tedy
p-lnkac ci serdreznie
Sliismn
Cetowiecee gr*e«tny i owszem koniecznie
Plakac pötrzebn, rzewliwemi Izami ;
I gdylty ino/.na 2eby upnstami
Laly sie z oczu twych bystre sfrnnw^nie,
Qetysiczajac ci tak brzydkie suniicuie.
A jeslio Imdnosc serce opoczyste
C/.yni do zalu i oczy skaliste
Nie clica, pozwolie do lez swcy powieki,
IJday 819 radze do .izczerey opieki
Pod krz.yy.cm ciczko Pan ny bolejaoey
Oivi'/ i Malki, r/.ewlivrie placzacey
Jsy les oliiitych poawolic ci, ebeiata
A serce /alein na pöl rozkrajala;
7r!iys w tem zyciu, placzae doslatecznie
nia, krölovvac wiccasnio:
Mögl potein w nicbie
rzopz

,

,

i

,

,

,

,

,

,

,

,

%
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P I E S N XI.
Z tacinshivgo Patris sapienlia.
ma.dro.so i jirawda Oyca przedwicczneg-o,
TJ6ii; i czlowiek poymany jest czasu nocnego;
Od swych uozniow kochanych prtul k o odbiezauy,
Zydom w rijce podany, w Ogroycu zwiazaiiy.
\Y pierwsza. jest do Pilata godzino wiedziony,
I od swiadköw faJszywych w wielu oskarzoiiy;
Tåm jioliczkami zbito Paua awiazanogo
Na twaiz plwano slicznej;o Kröla niebieskiego.

Jeziis

,

Ukrzyzuy go! o trzeciey

godzinie •vvoJano

,

Zbiczowawszy vv pawlokg z szyderslwem przybrano

;

Glowq jego cierniovva, korona, zbodzono
A z miasla go prowadzac krzy/.em obeiaiono.
Na krfcyzu o godzinie szöstey rozcKjgniony,
Mii;dzy iotry ziosliwie Jezus policzouy
,

:
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7,616 z octem pragnacemij w nu-kach podawano;
Oic/.ko si§ r- Zbawiciela swiata natrza,sano.
W czas dzicwiatey na krzy/.u Pan skonal go.

dwiny
Eli, gloszac «lal: Oycu
swa. bez winy;
'/rödlo w hoku przcklölym nam .«i§ otworzylo,
Ziemia srodze zadrzala sloiiee sic; zacrnilo.
VV nies/porn.] Paiia z kr/.y/.a godzine ztoviono,
IVIoc Hanska niepojr.ta byia utajoua, ;
O taka, sraierc nasz drbgi zywot przyprawiono,
Sliezn.i korona cbwaly tak bardzo wzgardzono.
VV czas wieozorny uczciwy pojjrzeb mu spra,

,

,

,

wiono

,

W ciolo swigtein natlziejg wskrzeszenia wzuowio-no ;
Masci wotiue przydauo pisma sr§ spelnily
Niecbze wiecznie wspomiuaiu öiuierc tw.j Jeza
mily.
,

,

94
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Te modlilwy nalio/.nc toliic polecamy
Jezu Panie i twoj;j nn/ke w nieli wznnwiamy;
A ty col za nos oierpiai niearuierne boltvsei,
Domieso nas Tviekuistych po smicrci rad»seiB IIE s in xjj.
Oliwny vvidok w lohin dziwAy
\> iilzr Pana mfegO
na twaras upa<H'cgu
slracb
siniilck
go seiska,
Tfsknusc
Krwawy pot se niej;o wyuiska ;
Ach JEZU mdlejacy t
Prawies konajaey .'
Kiilich govzkiey mcki z Oyea twe°;o r§ki
Ocliotnie przyymuje>z za nas ofiarujcsz j
Auiot Ci siy z nioba zjawia
z
O
rozmawia
Ach JE/-U slrapiony
,

02rod/,ie

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

Przed uxgfca zmeczotty!
Uczniowie pOMJjII, Ciebie zapomuieU,

95
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Judasz zbroyne roty stawia przede wroty
I wnet do Ogroyoa wpada,
Z wodzoni swvm zlioycfiw gromada'
,

,

Acti JEZTJSA truje,
'/drayca gdy calnje I
A lulio z swjm ltidem obalony ciidem
Gorzey, Xlii. pndl wstaje, JEZUSA wydajc
Dopiero sio naii rzucaja
\Vi97.y lailoticliy
Acli JEZU poymany
Za ztoczyiSpf rniany !
\V domu Annaszowym, Arcy-kaplanowym,
\V twarz piosci.-j tr^cony,' upadl te£ zemdlony,
Knifasz go w zdradeio pyta
A za bluzhiefcg ponzyta
A oli JEZU zelzony,
1 czci odsijdzony !
,

,

,

:

,

,

,

,

,

:

Wuct jak niegodnego

,

prawa oyczyslego,

7"

Pir.hii
slavvia TJzymianina
poganina
Praed ?a.d
Tain naii* po twnray wkladaja,
O strncebi» nahjjaja
Aeh JI7/U zliaiihiony,
Jak Tolr obwiniony !
A S.§3*ia nifcprawy clironiae sio Icy sprawy,
Z<wala na drti°iego przeciwnika swego:
Herod sig 7. teao nasmiewa,
"W bijis szalii |H-zyo<l'/.iewa J
jjtch JEZ.U w/.jjaril/ony
IN a .smici'l] w vsl.iwinny .'
W nieprzyj.v/ni liyli praez co sio Kjrndzili
Kröl llcrod Z fil.ilcti) kai: 7. okruluym katem:
'/as na RiiTtiia prÖwadzony
PBii povvlörnie os;nl7.011 y
Aeh JIV/.[l strbdzouy.
96

,

,

•

:

,

,

,

,

,

,

,

:

Tain i

Stiöz

sain

wloozony

!

spt-atviedliwösci, swiadkiem niewinnosei
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JEZUSA si§ staje Pilat, lncz wydajo
VVyrok swoy ua przywiazanie
Do siupa i biczovvauie
Aoh MYAU jak zwawie
;

,

,

Cir/.kio Ci bozprawic !
»Vnelze kaci wsciekli, ssszat <jo swycli zewlckli,
INagose mu, uiz birie özyui pieisze zycie
'/iatyni sieka ua pirzeiniany
~\\ Ranacti
el<jbsze ozyuia Rany
Ach JKZU zmfczouy
\\ o krwi svvey zbroczony !
TS ie w Tobie y,drowego* uic uiezranionego,
Ta tylko odmiana, sinoso krew i raua
,

,

,

:

,

,

,

vy zdartych piersiach
Wi(l/.ie<; pr7.ee nie i
Ach JE'/,U Tvye CiaJo,
Co w ten c/,as cierpialo !

Widzied

kosei,

nm/lrzuosci:

Za uic okrucicuslwo

,

niajac lo jueczciiätwo

,

f
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z
ciernia wienicc snuje,
wynayduje,
JKowe
Ten na Gl'ow§ iwigUj wdziewa
Krew z niciy rnnanii wylewa
Ach Jey.u moy drogi
,

;

,

Jako bol T wöy srogi

!

Krew nozdrzami u>ty jako przez wpusly
Krew przez uszy oezy, strumicuiem sin toczy,
VV tym sie z Niego uragaj.j,
Przy purpur/.e trzciu£ da ja;
Acb JEZU wszech Krolöw,
Krölu oraz bolöw !
W lakim go übierze Sgdzia z soba bierze
YV ryiiku go ludowi na widok stauowi,
Oto czfowiek taka postac
Czy moze si<> w iycin zostac ?
Ach JEZU nikt Ciebio
Nie wsparl w ley potrzebie .'
Okrzyk na ci<t srogi 5 uczyaii grniu mnogi:
,

,

,

,

,

,

,

,

;

,
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ukrzyzuy
z /.ywota go wyzuy
'/abiy slrac
Hzecze Sfdzia: co uczyuil?
W czym ktöremu z was zawinil ?
Ach JEZU nie bylo
C.oby ci<j vviniio !
Göz za wola wasza ? tnacic IJarabbasza !
Kogo z lych dwöck clict3cie /.ycieljm. darujecie,
Krzykngli: Barabbasz zycia
Godzien jest, a teu zabicia
Ach JEZ.U twa vvaga,
Giezka jest zuiewaga !
Zatym fakby smutuy Pilat lotr wierulny
Rfice woda myje Krew nicwiuna pije
Oekret naii siuitrci wydaje,
Na wolg zydow podaje;
Ach Jezu na zlegu,
Trafiies
'■
Wigc uaii Kiz,y£ wktadaja,
z miasta wypychajt^,
,

,

,

,

,

,

:

i

,

,

.

,

I
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Przy

fiemi
Niin ku phydjie lotröw para idzie,
,

Wy«seds Baranek niewinny
Ofiarowan jsa lud wiuny
Ach Jiy/il) zmoczony
L*ecz niemniey \yzjfardzony
,

;

,

!

Mal|;a idzie w tiopy liczae krwawe slopy
I\a ka/da, izy leje
od zalii nidlcje.
l\a twarz u]>ada w ley drodze
,

,

«

,

,

UpacHego hija srodzc
Ach JEZU, ach Paaie
Ach'nioje kochauie !
Acli jak w cie/kicy tqni zaden Cjp nie broni'
(jo chce
dokazuje zfosc nikt uie ratuje
Dostates siV w srogio
Jak lwiev zajadtey paszczgce:
Ach JEZU zalo.sci
Nasza ach milosci .'
'/< wielka sil siaboscifl,
pod Krzyza cigzkosc f ;i.
;

,

,

,

,

,

,

,

,
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Na gofre
O jjöro slrasztia smierciami,

Straszria irupiemi glowami!
Ach JE//U przybicie
Twe tli skoiiczy zybie .'

Z siat go ödzieraja

ha zieniie rzucafa,
ciasna rtva targatai
K.i/dy l;at i>ozdz swöy przymierzy,
Miotem siln o weii uderzy
Ach JföZtJ möy 80/ ,
Jak Tvvb iwarde 10/.e
Oozdzie gdy pr/.bz dlonie, szly na obie ströhie,
Ze s«kbwe byly, wlokiy z söb;j zyty,
noai cierpialy
T'i;z

Krzy/em obeia/aia
,

,

,

,

e

,

:

*

.

,

Cidy je gbzdaie przebijaty
Ach JEZU i biöy s\visty
!Na Krzy/.u rozpicty !
Z Krzyzein poduiesiony, ua iiim vy ilot wtracony,
;

,

102
Ptesnf.
Jcdnym-dziwowiskicm raczey nnsmiewiskiem
Stawas* Twym nieprzyjaciolom !
Placzu przvciyna/ Aniolöm:
Acli JE//IJ, my sairti
Pfaczem z AnioJa-mi !
MaTo z Aniotnmi ptakan, ze slugami
"Winkjzöy
v trzeba w tey zalosci,
Z Matka, Tvva gorzko placzemy,
Giebie JfiZU Saiiijemy:
Acl. JEZU zbolaly,
Krwia. zlany zsinialy !
Lncz prözno ptnezerny jnsli nie widzlfltny
Ze wiekszey ley meki powod naszey rski,
Grzecby go naszc zmgczyly
I sroga, smiercta zabity
Ann JEZU ma wina,
Tvrych holow przyozyna !
Oprawcre o szafy jakby lup Logaty,
,

,

,

,

•/.

,

,

;

,
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flltjco Vaiukiey

o

Wesolemi giosy, Msuoaja, swe lu*y;
Igrzyt-ko prsed nini «prawuja,
A tyrä saf»ym j»o morduja:
A cli JEZI! two sxaty,
sa iiiii'(lz,y käly !
Za nieprzyjaciele prosby Oycu seiole
hote gdy pokulujo i!ny mu obiccuje
Likochaiiemu l.czniowi
Malke poleea Janowi:
Ai Ii JKZU uieoh lvvoja
Malka jost i nioja !
i w bolacli pragnieuie
Oyca Opuszezenie
Swoje oziiaymuju pomooy nioczuje,
l owsxcm sit; nasiiiiiMvaj.j
Oct;t ■/, zufcia. Mu podaj|;
Acli J FZU prägbienie
Two oasze zbawieni» !
»bzystko sitj spelnilo, co I'ismo tuowilo
,

»

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

r

Fiesni
wielki podnosi, Oyca swcgo prosi:
Oycze ! po skoiiczoney m§ce,

104A

(Jlos

I'rzyymiy Duclia mego w rigce

Ach JEZLS umiera

:

,

Oczy syve zawiera !
Matko Jio»a mego dia mu ie
Los w ten czas cicrpiala jidysna ta palrzala
Zvvlaszcza g<ly mu z bokiqm razoni
Serco prisebito zclazent:
Ach .IEZD, krevv, 'woda
Z D|e£o nam ocliloda !
I#ccb jaka Tvva nieka kaira sropa reka
,

,

,

.

Zadata

I'anie tak i Twc skouauio
Spölqe ■/. Tolia Mal.ee bylo
ISi» streu .Fa nrnfczyio:
Ach JMZH znx,;czoiiy,
Z Malka uinorzony !
l'rzy odeysoiu Puna, vvszucb rzeczy odmioua,
,

nas?

,

,

!
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to/, zienai
stöiica
zacmienie
Wsröd
Opoki sie na pöl kraj.-j,
Zal swöy nad Panehi wydnja:
,

Acli .TEZII niöy skaly

Nad Toba, piakaty !
W Koscielo z;islona iiogii
,

pol si§ rozdzitTa
Irnarli z inögif

]\a

pusiki w nim otwiera;

,

'/e Syil liozy zmari znac daj.j:
Ach JlEZtl; ich sila
Smicrd Twoja wzbudziJa !
Mgz.owie., swycb lndzi whdzowiej
Dway
Jözef i Nikodem z stoneoznyhi zachodem
Z Krzvza go z zalcni
Cialo zranione cahij.i
Ach JEZU, jak wiele
Kan jcst w Twoim Ciele .'
,

,

,

:

Nim go jeduak swemi, oleyki drogiemi

,
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3Na pojjrzeb ninscili

Matce uzyciyli:
Ona ?o obmyw» Izami
Dro/.szemi ni£ oleykami:
A cli JE7iU twe skronie
,

,

,

Skladasz na juytooie!
Skladasz Giato swieto z .ley wnelrznosci AV»iste,
Na klörem iii kaci nieludzkiey postaci,
Mordujae nie zont.iwili !
Tak je srodze poranili:
Aoh JEZU co siJa
ZlycK W tobie sprawila !
Jtr/. tez w pogrzebowe prxesoieradlo nowo
Patia uwijaj.-j, do grobu wkladajjj:
Matka sig z Synem rozstaje,
Ostatnio nm stowa daje:
Ach .IKZU. przy Tobie
,

.

,

(

,

Imy

Skladam sci'ce vv grobie !
swc sktadamy, Panu kiedy damy

(

Hlgce Paiishiey
Ze dia

, zmarl, i pogrzcbiony
nasoslaluiem
rozstaniu

107
;

Z nini, möwrny na pozcgnaniu:
Acb JEZU Ka mglt§
,

Twa

,

miey wicczna,

!

Anien.

PIESN XIII.
W utrapienitt do Pana Jezusa»
cli nioy Jezu ! jak Tyä klgczal,
W Ogroyoii .«pracov/any,
'J'am Cif Aniot w snmtku cieszyl,
By awiat byl pocieszony,
Przyydz mcy Jezu, p**zyydz raoy Jezu»
Priyydz niöy Jezu poeiesa mnie
Bo Cic kocham scrdecznie*

A

,

,

Acli möy Jezu jakes srodze
Do slupa przywi^zany,

'*,

v
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Za tak oigzkie graeojiy rnoje
Okrntnie biczownny.
Przyydz möy Jezu ctc.
Ach möy Jezu •' co aa holcsn
Cierpisz w ostrey koronic
Z ciernia i gtogu irwitöy
Twa jjfovva we krwi lonie.
Przyydz möy Jezu etc.
"Wychodzisz möy Jezu drogi
N Na görg Kalwaryyska,

,

,

,

,

,

,

I

,

Pod ci?zarem krzyza trzykroc
Upadasz bardzo nizko
Przyydz möy Jezu etc.
Na krzyzu
Jezu!
Skladam'mi<j w rauy twoje
Nieprawosci {jrzccliöw moieh
i wieczne niepe-koje
Prsyydz möy Jezu, etc.

,

,

,

'

,

,

,

o
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(Wly nayslodszy nasz Pan Jezus
Na krzy/.n zawicszonv,
Dl.i 1.-ik cie£kich grzepböw moich
Okr uitiin zanii/czony.
Przyydz niöy Jezu elo.
Arli möy Jeao ■' ;;dy c/.as przyyd2ie
Ze tak umierad trzeba
Wspomniy na twg gorzka
,
Nie racz zawferaö nieba.
Przyydz möy Jczu elo. AmenP I E S N XIV.
elit
ha
Panu
Jezusowi umicrajqccinu.
s4ff
na dobranoc cie/.ko uspiony,
Grzechami memi Jezu, zranionv
Coc dam, oddajac tlzisieyszc walc?
Uuszo i serce wez Jezu eali'.
A gdy mi wzajem
pvzychodzi,
,

,

,

,

,

Coc

,

,

usns<s
K
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I smierc przed oczy wiecznosc przywodzi
Wez niirj na parol abym w areszcic
Myslit o zycia mojego reszcie.
Jlay mi krevv z lian Iwych a ja zas Tobie
sobie.
Serce na blankiet zapisz
,

,

,

,

,

Grzecliy mc ciejkie te s;j'möy lament,
Jezus z Maryä,, to möy (estament.
DaJQC dobranoc niöy Jezu ! w grabie
Day w pierwszey strazy mioysce przy sobie.
Day liaslo na smierd Jezu, i Panna
Maryä Jozef, Joaebini, Anuo.
]\ayslodsze rany inile caltijc
Serce mc gorzkie Tobie danije
Wez we nanie mieysce tak, jako w grobie;
Uczyii micszkauie w meni sercu sobie.
"Witay o lioku dia muie przebily
"Wilay Baraiiku dia mnic zabity !
Klöry z lioynosci Lardzu rozrzutuey,
,

,

,

,

,

»

v

,

1
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Zgasle» «a Krzy/ii v, roki okrutticy.
O widowisko swiata przedziwue '■
Jezus umiera 7,a jjrzechy winne.
Twoie, o Jezu.! jagony jasne,
Sinoscia zaszly jak chnniry wJasne .'
Nie tak jest snutine eloriie zacmionc
Jak twe Oblicze we krwi zbroczone.
Kany twe niilosc w sercu wzbudzaja,
I z oschley duszy }ez dobyvvaja.
Zegnam Gic Jezu, swiata klcyuocic
Po caiodzietmey m§ki robocie ;
Dajg dobranoc Tobie spiacemu
Zycz§ wygody spracowanemu.
Zasnajos twardo,, boii twarde 10/ ,
Tak 015 (o niöy 'grzech uspil, o Uoze .'
Wiem, ze cboc sam spisz, zec serce czuje,
Za miq u Oyca prosba, pracujc.
I w moja, dusze puiseni jak mlotcm
,

,

,

,

,

e
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kruszv j;j /elänein jak rllotem.
Oilpocxyway/e ine odpobznienie
Gnicwu
Jak si§ odeckniesz ze snn [h> gx.obia
Czekam ci§ w czuynycli ftug twych suosobie, A
,

,

,

p i e s
Matka bolesciwa

Stala
Pod Krzy/.em

n xv.

,

bardzo troskliwa

,

Na ktorym Jcy Syn wisial.
Ktorev dusze tak strapiona
Wielkim J.alem obcia/oiiij,
Mieez bolesci przenikat.
O ! jak smutna i strapiona
Matka ta blogostawiona ',
,

\

,

Synn jednorodzonego
Ktura plakala i Ikala,
Z zalu drzata gdy widiiala
M§k§ Syna miiggo,
,

,

113
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Ktöz. jest serca tak twardego
Ry dzis z M atk;} Patia swego-,
liardzo rzewno nie plaJsaJ.
Ktu/.by si§ nie wzruszyl w sobie
ialobic
Ponini.-jc o
Matki z Synem jedynyra.
Dia zlusci ludu swojego',
WidziaJa tak '/.inocaonego
Jezusa Syitä swego.
Wiilziala koclianka swego
Od wszystkicli opiiszcz.on.ego,
Ctdy na krzyzu iimieral.
Cna JVJatko zrodto milosci,
'Nioeli ozuje gwalt twey iaioäci
Dozwöt mi z soliq plakac.
Spraw Ly
pai ai o
Serce me dajao sie caio
liogu swcinu w przyslugg.
,

,

,

,

,

,

,

,
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Piehä
dopusc
Malko
na mnie
Swigta
INiccli lian Syna twego znamie,
Mani w sercn niem wyryte.
Twego Syna zrMiiionego
Tak bardzo dia mnie zbitego,
podzielay.
Ze mna
Niech z Toba placze prawdziwie
,

,

,

Krzyz /alosliwie
Dok.-jd duch z cialem *yje.
Pragn<> stad pod Krzyz.em z toba
Dzielic si<i z twoja Osob.-j,
Tak surowym placzem twym.
Ze wszecb Panien Panno zacna,
tak
za mnie baczna,
Day sie, z soba n;iplakad.
Niech gorzka smierc Paiiska noszf,
Krzyz i rany jego proszg
Patrzar

na

,

,

,

Niech na sercu uwaznm.

15

o Mgce PaiUhiey
>iech mnie zrania 15any jego
Niech Kitani inoc Krzy/.a swie.tego,
Pr'/, e» mifose Ghrystusovvij.
Jego zapal nie ch mam w sobie
,

,

,

Poruczenie Panno w tobie
Niechay mani dnia sijduego.
Niech mnie te n Krzyz Paiiski broui
,

,

Smierc Chrystusowa, ochroni,
Niech wspiera laska jego.
Kiedy cialo poydzie w ziemie
Niech dusza niebieskie plemic?,
"Wieczney chwaty nie traci.
P I E S N XVI.
Lament Nayswiijt. Panny Muryi Bolc-iney
zcgiiain naymilszy Syuu Cbrystusie
Serca mego pociecho slic/.uy JEZUSIE.
Cöz ja noczng utrapiona,
,

Juz

,

,
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Matka twoja opuszczona
Slraciwszy cif.bieV

,

Wei mi§ raczey ?ia smierd z soba,,
"YVoIg razem umrzee z loba.,
Niz /.yc bez eicbie
Jnz od Salli utuierani na cie patrzajac
I nie wiom co czyiiie marn smutn;} zoslajac
Widzae jako te zle syny
]Jior§ ciebie bez pczyczyny:
Dosyc /.irlosoi.
Bija,c tlukao pozdrawjaja
:

,

,

,

,

,

,

,

Cif/.kiec Rany zadawajjj,
Mie maaz

Niestetyz mnie strapiouey, zem doczeial»
Niesz^zi;.4liwey godzioy zem ogl.jdala
Ciebie Syna z.wi,panego,
"W roce zydom, oddanego
By ae meczyli!
,

,

,

17

o Mr.co Pan.shlt-y

Sroeosc swoj§
U sliipa ciebio liiczujac
Srodzo drrcxyli.

O okrntny narodzie

Xii
,

,

!

W obr/.ytlliwych zlosciacli swycli zakamienialy,
Czemu w iroglJii biczowaniu

,

W tak okmtnym katowaniu,
,

Nio pofolgiijesz ?
Odrzuc «Vogi guiew na strong,

1 te. oierniowa Koroi)£

,

Ktör;} eotiijesz.
Miecz okrutny przehija niojo wnntrjinosci
Widzac okrutny srogosc zydowskicy ztosci,
'/e ci? w purpuri oliloc/a
Oslre cicrnie w Glow§ ilocza,,
INic nie zalujac.
Na Pilata srodze wota
l?y ci§ na smiers sndzil zgola
,

,

,

,

,
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Nic nie lituj.-jc.
■Larioucli cis£ki -wilozyli na sliczn4 pz 3' 19
Klöry gdy konin wlo/a wiccznie nie zyje
Jako/, i dekret wydany,
Ktomu i Krzyz zgotowany,
O zla godzina .'
l\a klöry inasz byc wJozony
Mi§dzy totry policzony
>

,

,

,

,

,

v
Ciezka nowina !
I w tym je.«zcz9 bezecni nieprzcstavvajjjc
Ale wieccy zatosci mnie zadawajac
liooc nogi Avyciagajn,
I do Krzy/.a przybijaja,
Smiorci

,

,

,

,

A widzac byd zemdlonego
J niecboac
miec zywego
'
Zold ci podaja,
Coz ja poezne, ua swiecie kiedym pozbyfa,
,

,

,

o Nijct? Panskiey
Ciebie Syna uaymilszy ! smalnic

slractfa 1
iNicchze iimr<>. ■/, ley przyczyuy
Ze mi wzic/ly ludzkie vriuy,
Syna inojcio !
Klöry po to zsla.pil % Nieba
Ze odknpu byto trsseba,
'/, wyroku Jego.
liiosoi,
niecli bedzie ktöry
po
ämierci,
A
kosci,
cialo
i
smulno
Wlo/ywszy w grob me
takie
slowa:
INnpisze mi
Ze tu Matka Jezusowa
Zalem strapiona.
Klorey smierci jest przyczyua,
Ze pozbyla svycgo Syaa
Tu polozona Anicn.
,

,

%

,

,

,

i

\
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P I E S N XVII.
ktorys gorwko na
TV,
Rgcec i nogi «woid/.

krzy/.u nmieral i,

srosii rozdzieral;

Day dobrze skonac na krzv/u rozpicly
Baranku swicjy.
Pragni;? umiernc wraz z toba i w tobie
Wspölney bolesci w srt>iitku i y.alobie ;
Wczesoie sig w iivojt; zakopuj'? i'any,

,

,

,

Jezu koe h «my.

A ci klörzy ju/. dni swoje skonczyli
I z dfugövv ci sio swych ni« wvptacili,
Przyobyl im krsyia i serfea sl;arbnice',
Ran krni krynice,
Bolesna Matko nayvi y/szego Boga !
<Vdy nmie smicrlclna opanuje trwoga
Badz mi w zbolnlcm sercii litosciwem
PorU-ru szcz^iUnym.
,

,

,

o Mcrr Pansku-y
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!
Mieti ale swiVty i sfrö/.ii Anicle
Gdy dnszni soisn.-i mnie nieprzyjaeiele
Zigronicie icli b isieni: ktö/. jak Bög niezmiorny'
Main milosiernv.
P I E S N XVIII.
trajedyja widzo Ka!wary;j,
JNielio zacniiy oczy, gdy Bog Krew swa, toczy.
Ach sro«ie krymiiialy
,

/.

,

Ludzkie Bogfl skatawaty !
Bog za ludzkie piemig
Krew leje na ziemie.
Jaka alternata Bog zmQczon od swiata
W Böstwie niepojoty do Krzy/a przypiety
Wszystkim wiekom scena sroga,
:

,

,

Tak zranili ludzie Boga

j

:

Ludzkich gracchöw wiaa
Tey sceny przyezyna.
Dia grzcchowey ztosci, Bog zmeczou dojjkosci;
,
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Dia grtc.chöw /.mgczony Bng nieojjarniony,
Patrz na Koga kazriy smiele
Dia Kan nie ma mieysca w cicle
Acli grzeszyc przestaiimy
JKZUSA nie raiimy.
JEZUS ticisniony wszyslek poraniony
Krwi potok obfity lcjc na Krzyi wbity,
IJ6I ma w ciele JEZUS mnogi ;
Przebite Rpce i Nogi:
Acli 3Vj7j[J nikt cieliie
Nie w.sparl w tey potrzcbie !
Plaezcic placzoie göry i Iwarde niarmury
Placzcie, placzcie lasy, przyszlych wiekow czasy,
Placzcie wszystkie swiata krajc
Kedy jeno sidiice wstaje
,

:

:

,

,

,

,

,

:

,

,

,

Gdy JEZUS
Wc;

krwi zanurzony

Anielskie kocliauie

,

!

ach uasz mily Panie

!
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Srocl7.cs pornniony jak Jotr obwiniony;
Placzqje grzeszni gdy widzicie
JEZUS zmoczon nas/.e zycic
Daycie Jez strmnienie
Jednaycie zbawienie Atneni
P I E S N XIX.
o Mece Panshiey.
Nota jak Krzyzu swist.y nade wszysifib.
drog§ enot porzucit,
Z niebem i
soba, si§ skJöcit;
Sam Jiög wsröd ludzi przychodzi,
Niespokoyne plemie godzi!
Co naucza zaraz isci
Pracnje nam dia korzysci.!
Niesc Mu i nami ciezar mild
F»y 1/ey czJowiekowi byfo.
O dobro uaszö slroskany
,

,

,

,

,

,

:

Cztowick

%

,

,

,

9
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OdpoezywnT zmordownny !
/nosilniewczas; glöd; pragnienio,

Niszczy go ludzkie zbawiepie,
oililnt röil zacn-ty ? /
i'i-7.y*/.<'«M <lo swycli nie przyji;ty;
Jeszczd Nari polwarz vviozyli,
1 ludzie Boga s.-jd/.ili!
C,('i/. nm

,

Wycierpiat policzki bicze,,
nievvoluicze i
I
Sprawca wolbbsdi c/Towieka
\V cieumyrn locli» 7,»onu e/eka.
,-

,

Polem go na 4riuerö wiodziono
'L cicrnia koroni; wlo/.ono
('lo/dziarni na Kr/yi przyliito
I wtöczni.j hok ma przcszylo.j
Tak suisia Krwi.j zl.my caly
Umarl sromotnio Pan cliwaly !
I gdy w ludziach twarda dusza
,

,

,

,

i
,

o Mijce Pansiiey
(iflla

si<£
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iiatura wzriisz.a.

Dr/y zieniia, sloiice za<;mioiie!

(jroby zmartym otworzone
VV przesl.rzeniach Nieba g}(M hwili;
Lmlzie (unrystui» znbili!
Jso/.c ! miiosö i zlose byla
Co ciq o smierc przyprawila !
Nayvvy/ey ka/.dä sig wzua.sza
MHose twoja, a y.losc uasza.
,

"

~

,

,

Te groruy karac nas bie/.a

!

Lecz w klörez rnieysce ihlcm-z.j

Twc pioruny nio wstrzymttne
Jiy nie byfo krwi.i twij zlaue ?
Knczcy tnicy litosc nad nami,
I Woiemi winowaycaiui.
I niechay miccz twöy nie lyka

,

I J okoruuy szyi grzeszuika.

Piesn ktöra
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26

sif spiewti
I'IESN XX.

zcslany Syn Boga /.ywego,
.le ruxalem wjezdzal czasu swego
Ze wsi Bclanii, rzekt [Jccuiom golovve

ZlVieba
!Gdy

w

Slowa takowe.

Dway elo Miastßczka teraz pobiezycie
Ktöre przed sob;j lezace widzicie
Mnie przywiedziecie Oslicy Oslfjtko
Miode bydl.jtko.
Jesliby wani kto ebeiai trudiiosci zadac
Mojij potrzebo niacie opowiadac
Dosyc uczyui töy to Paiiskiey woli
,

,

,

,

,

,

Zaraz pozwoli»
Wszyslkio te rzeczy dziej;j sio dia lego
'/iO lo rzeczono z Fisma Prorockiego
Cörko Syoii*ka ! Krdl jedzic ku tobio
W cicbey osobic.
Cu Puu rozkazal, sludzy uuzyuili:
:

,

,
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JVa Kwlctiiq Niedzielp

•7e£o na bydlij

przyszedlszy 'vtiadeiH
droge .wielkie zabiegaty,
Panu Spiewaly.
Jetlni ticz.czcnie taide vvyrzgdzali
C'o na przeciwjro Panu wybiegali
Kcdy miai jecbac posJali na ziemif
Swoje odzienie.
Drudzy poslugi takie wyrejjdzali
Jtö.s/.czki zielone
drzew oMamywali,
Sciela,c na ziemie, ; niechay picknie bcdztc
Tiuszcze

■

,

,

mu

,

.

,

•

:

%

,

Ozdobno wszcdzie.
A drudzy, ktorzy za Panem obodzili,
l)o nio£;o takim sposobem mowili
Zbaw nas, zniiiuy sio, nie opuszczay zydiiw

I

:

Synu Dawidow.
Skoro pospölslwo o t(im uslysy.nlo
Ze JE'ZUS jedzie wnet niu zabiti/afo
,

,

9°

,

,

Pie.sn fitöra

128

hq

spicwa

!Nios;je galijzii z tlrzewa palmowego

»

'A serca prawt:go.

Dziatki /ydowskic zaliieglsiy spkwaly
"Wdzii/eznemi »losy Pnna wyznawaly
len jeat, co przezcn ludzkie pokolenie
,

,

:

,

Wezmie zliawienio.
Dziatki powtöre przcz [Vuclia swiglego
W <>4;ili tcn jest, klöry ludu swego
'/*
jest Otlkupicielem
niocy szataiiskiey
I '/hawiciclem.
O jak znac/.ny ,"i jako Pan wielki,
Jako przeino/ny ien jest na czas wszelki
Ktoremu zaszli vv drog9 AnioJowio
YVszyscy Tronowie !
:

,

,

,

,

,

'/alosna hojazri niecliay precz odeydziu
Cörko Syoiiska ! 010 Kvol tvw>y jedzie
Kloltie, Kröl cichy, znay
Pisma
Oslieg jego.
%

,

i

Na Ntedzielf Kwletnn
129
Zawitay Krölji '/baAvirielu swiatn
Ciebiu przez dlugic czekalismy lala
Tys przyszedl .'/.bawiö czlöwieka grzesznego
Tobie milego.
KieJy ]>yl .szosly dzieii przcd Wielkonoca,
])<> Jerusalem wjeldzat dziwna moea,
Dzialki wyobodza z Palmami ku Niomu,
Spiewajac Jo mu.
INiech chwaJa l?ogu
uaft uaszyeb wyptywa
Ktöry na Niebio wysokim przebywa
A Ty co idziesz knam btogosiawiony
JJadz poclnvulony.
,

,

,

,

%

,

,

,

,

130

Fiesui

NABOZENSTWO PASSYJNE
e UM

KOZPAMIP/r Y WANIE
PANSK I E Y.
Prieslroga vpzglfdem nasiijpujqeego iiaöozeiUtwai
wielkiugo postu, gdaie «ie to na-

buzciistwu odprayviac zwyilo,

jt»

Piesni pustne
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skoriczonym Nieszporze, czyni sin zwyczayne
przenaysww-tszego Sakramentti wystawienie. To
zas
co
tylko zakoiiczy Dalychmiast naypierwsza (Gorzkte iale) piesii sio z*ezyna i
spiewa sie wespöl od wszystkich ludzi; potem
czyta Xi;jdz inlencyq nizey pofozona, przed kazda czfjsci;}. Dopicroz nastgpujgce piesni spiewaj;j sie na przemiany to jest: jedn§ stroi'§ plec
nv-zka, a druga. plec niewiescia. ASeby to spiewanie z wieksza cbwata, Boskij i ,z ducbownym
pozytkiem bylo; potrzeba naprzod,
spiewao naboznie z rozmyslaniem nicki Cbrvstusowey powtöro spiewac z powolnosei.j tak,
£eby w posrodku i na koricu ka/.dego wiersza
odetchna,c
Ktu uubu&lUO sjjicwu, ihvvjuko
sig modli.
;

,

,

,

;

,

,
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fäpsni postne

POBB D K A
Do rozmyslania Mcki I'anshicy.
f~} orzkie /ale przylivwayeie!
V*Serpa »tafze jti-zi-nikaycie 1
Scrca nasze przenikaycie !
JRozptyinie sio me zrzenice !
Tocacie .«mutnycb le» kryuice
Storiee «%yi»stdy onidlewaj.i,
'ZaioLa si<; pqkrywaja !
Placza, rzewnie Aniolowie,
A ktö/. /alosc ieh, wypowic ?
Opoki ri? twarde kraja,
Vj groltöw innarli povvslaja..
CÖJ siy pyUm r co sic dzieje ?
Wszyslko stworzenie Irucblejc ?
Na I><H airki Ghryslnsowcy
'/.ai przeymuje bcz wymowy.
:

,

,

,

,

Pir.hu poslne
153
I'derz Jezu liez odwtoki,
\V Iwarde serc naszych npoki.
Jezu niöy wc krwi ran twoicli,
(Jbniyj (lus/.i; z grzecbow moich*
lipat serea mego clitodzg
nieki Iwey wchodze,
(jdy w
CZKSC I'IKHWKZA.
,

2

fa

Jnstttihcya o irttertr.yi.
pomoca laski 80/cy pobudziwszy si§ do zasrrdeczucgo za grzecliy nasze rozmysla;

nic ninieysze gorzkiey m<;ki Pafaa Jezusa (Ibryaffokl»;n» oiiaroslusa Syna JJo/rjjo
wae bgdzierriy Oycii »iebieskieinu na czesc i na
cbwalg .1 »'go Boskiego Majesfcatu, pokornie dziriuj.jc, za tak vvielka a nijjdy niejiöjola iiiilosu ku
narodovvi ludzkicnui: /.c nam niugudnym zcslac
raczyt Syna swojego jednorodzonego, aby w J»rv.yjt;ley, od siebic ludzkiöy naturze na zado yo
,

,

134
J'irsni pnstnp
neaynienie IJoAiey .«prhwiedliwosci täk oknitna
meko wyciei-pial i smierc podjai ki-Byzowij. Tudzie£ na wieksze iiszaitowanie przepaydroy.szey
jVlaryi Paoily, tego/. Syiia Bozego Matki .ISolcsrie'y. Takze. na nczczeuie
Pariskicli.
A naprzöd: W
pierwszey czesci bedztemy rozwa/äc
cö Pan Jezus ucierpial,
iod modlitwy w Ogroyou az do nieslusznego u
sadu oskaj-zenia ktore to zwiewajji i zel/.ywösci. lemuz Panu za nas liolojijoemu ofiarowac bei
dziemy za Kosciiil 3. Kaioljcki flzymski i nayPasterza z calem Ducbowiciistwemi
,

,

,

;

*7al
Kl§czac

Reiska

II Y M N.
serce bolcsc cznje .'
,

sjodki Jezus
"W

,

na smierc sio gptuje f

Ogfoycu udy krwavvy pot loju
Me serce nulleje.

!

Piesni posine
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Paiiaswii/tosci uczeii zly caluje
'/olnierz okrulny powrozmi
,
Wlenczas gdy Jezus tzami lico skrapia
W miiose sis stapia.
INiplitosciwie b tey i owey stroay,
,

,

15ije popyelia zyd nieposkrouiiouy !
/a wlosy tarjja ; zuosi w cierpliwosci
Kröl z wysokosoi,
/Millille przedtem krwiij usta zacliodza
Gdy aliroyna. r?kq zohiierze w nie godza!
Wuet sio zmiciiito serdeczno koclianie,
W »or/.kie wzdycliaiiie
serce we fzy rozplywalo!
Oby
'/e oio moy Jezu sproinie obrazalo !
moich ztosci,
Zal mi ! auh äal mi!
Dia twey miiosci.
,

,

,

,

,

Picsni posinc
LAMENT DISZY
jNad r.iarpiqrym Jvzuscm serdeczhie bolejncym.
na zabicie okrulne»
Cicliy Baraiikn «tl zydovv skazany,
JEZU möy koehaoy!
JKZI.I !za trayd/.icsci srebmiköw
Od iiievvdzircznoiio Jndasza przedajiy,
K

JEZIM

,

,

JKZU nioy kocliany !
JEZU .' -\v ciiy.kiru snmllui fcalosci
Okrutuey sntieroi bojaznia sl ro^kany,
,

JKZU

iiniy

kochany !

JKZU ! na modlitwic \v Ögroyba
\\'e mdlosci krwawym poterri zalauy,
JEZU moy kocbany !
J*EZli ! calowaiiiem adrndHvi åm
0d be&bozncgo ue/.nia wydany
JEZU >"i>y Kuchany!
JEZU •' foyvrozaiui grubemi,
.

,

,

PSosni joosfue
Sofnier»» zwi.r/any,
swawolnego
Otl
•IKZU möy kochany .'
JEZU ! o<l pospolsiw.i zefiyWie
,

L saiiu Äiiuaszovregrb naygcawnny

,

JEZU m<iy kochany

pirzcz ulicÖ srOmÖttlie
Do Kaifasza za \VJosy

JEZd

!

!

;

.

JisZU iisöy kochany!
JEZU ! o<3 Jdlnierza srogiQjgö
Ziosliwa
policzkowarty j
.II!Z!T nioy kochany!
,

JEZU! oil falszywych dvvoeh swiadköw,
Za z\Nodzicicla niesfuszuie udany
JEZU moy kocliany !
]?adz poz'.lrowiouy ! Jiail/. pochwalouy !
lila uus zol/.ony i polinribiony !
Isa<l/. uwieibiony .' JJadz wysiawiony !
,

,

Jjoiu

uiuäkolicatroy.
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Pieåni pesin»
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Smutna rozmowa
%

1

zctlosnq Malkq. nud Syhem swoim Uliolevvnjqcq
cli ! ja mntka tak /aloina

A Bolesd ninie

,

seiska niezriosna

,

Miecz me serce przeuika!.
Czemu Matko ukocliana,
Cie/.ko na sercu stroskana
Czotnuz wszystlia truclilejesZ 7
C-o mie pytasz wszystkam w mdiosci,
Mö\tic iiie nlogij z y.afosei
Zal mi serce zalewa.
Powiedz mi ö Panno moja!
,

,

,

,

*v

Qzemu iilednieje

twarz Iwoja
IJzemu gorzkie Jzy lejesz ?
'Widzn me serca kochanie

JEZUJiA

Polu

,

w Ogröycu zlånie,

krvVawym jiotokiem.
I

?

Plehii poslne
O Mnlko
Nireli czujv gvvait Twey- vgfefpsci,
Dozwöl mi a soija plakacy,'

CZIJSC

139

DRUGA.

rozmyslania fnnki JPniiskiey,
co uoierpial Pan JE-

Wdriigi< y
:

rozwa/ac

f/A)S od nicsiiisznego

,

u *adu oskar/.cnia

,

az do

okrulnego cierniem ukorouovvania* 'l'e za.s rany,
ztiicwagi i zeliywosci teniu/- Jezusowi
coniUj ofiai'owac bgdxiemy, za cale Chrzesciaiislwoj
ila upcoszeuie pokoju i zgody Mifdzy
Chrzescianarni wzajeinuego ziioszetiia
w milosci ChrZesciaiiskiijy 4 pravvdziwey jednosci i
slodkiin pokojtt; takte dia U[>i'Osy,euia sobie odpuszezenia gizecliöw i karauia za uie; miauovvicie powietraa gtodu, ognia i woyny.
,

,

}

iti
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Pieini pos/ne
H Y M H.

sii; thmo jak cic Hög niilujo
Przypalrz
Jako dia ciebie sobie nie folguje;

!

,

JPfEectei

go bardzrey, ui/, /.ydow.ska drf;<</.y
YÅoiÖ

*

Sloi |ivy,cd .«ydz.i.i

Iwoja

liK.c/.y.

Vau swiala vvFaystkiogn

,

,

Cichy Biranftk, W7,g>rdz»äi.a wszelkiego
(><iy w bint;j szat§ na åinicch jest odziauy',
Giupioi noevyauyKa inoje ztosci grzhiet srodze biczuja
Pöydsciei gr&lsznicy, oto »ani goluja.,
Zc kiwi JK'/,IJSA, dia m rea oolilody,
Kdröy fcyvvey wo<ly.
Pyclia swialowa nieoln y co clice wrö/y,
l)o nn sv\t skronie
wije »vieniee 7. ro)y,
\V szariut Bft poaniiech, cieriiiero ivroJ zrauiony,
. Jest ustrojony.
/,

,

,

,

;

.Pie-hii pottne
r>l>y »ie, sercc we lzy rozpfywalo
'/.e Giq moy JEZU «prosnie obrafalo
Zal mi! aol> 4*l mi ! cie/s.kich moicli zlosci
Dia twi'-y mitosci.
LAMKNT DUSZY
Nad cierptqcym Jnzusom.

141

,

,

,

od zyilowsiwa uicwinnie
JEZU
Jako lotr goJzien smierci obwolany,
!

,

JEZU rnöy koclinny !
JEZU ! o<! zajadlycb mordercow,
Po Boskiey twaizy fak sprosnie zeplvvauy,
JEZU moy kocliany !
JEZU ! poil pr&ysisgg od I'iotra
Po trzykrod ra/y, 7. liojazni zaprzany,
JEZU moy kocliany !
JEZU ! od okrutnycli y.oluierzy,
Na sa, l Tijtata j»k y.böyca sznrpany,
JEZU moy kocliany !
#

,

i

Picsni postue
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JEZIJ! oil Heroda i dvvorzan
Krölu chwnJy ! eeHywie wysmiauy,
JEZU möy kochnny
JEZU! w biäta saal.Q szydwska.,
Na vvifkszy posmiecli i haiibc, uhrany,
JEZIJ möy kochany!
JEZU ! u kaiuieonego sJupa
,

•

,

Nioniifosiernje biczami smajany,

JEZU möy kochany!
JEZIJ! w oicTiiiowij k<wone
Na
i bolesd ukoronowany,
JEZU rnöy kochany!
JKZU! w nnygi-awariiu od /vd<>w,
Na wyszydzeuic pnrpura od/.iany,
JEZU moy kochany J
JEZU! w glowo trzciua, übily,
Krölcm boleici od /ydöw witany,
JEZI tuöy liocbauy !
,

Pioni pustne
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pozdrowiony ! Jladz pocliwajlony !
Dia uas zfeläonjr!
Wszystek skrwawiony !
]?nd/. pocliwalony !
15adz uwielbiony !
Roie nit!»koiicy.ony.
ROZMOWA IWSZY
i? znlosnq. Malkq, nad Synem swuiin uftolewajqcq.
oli ! widze Syna mojego,
Przy sJupie olma/.onego i
Közgami usiecisonegö !
Swiyla Panrio dopusc na min
Niecli rnn Syna Twego
,
IJady.

A

,

Mam na sercn wyrylo.
! jaho mizcrnie
liani «low£ ostre ciernie
Dusza moja nstnp'.
O Maryn ! Syna Twego
Ostrym ciernium zrnnionego
Podziel/.e ze mna mcjkn.
10"

Widzc acli

,

,

,

»

,
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Piesni postnc
Obyjn ja Mat4w »trapioua,
Mogla na swojc ramiooa
Ziolyc krayl tvröy Synu möy!
PrdSfcfe o Panno jedyna
Niecliay zawsze Twego Syna
"W
sercn krzy/. nosz§
,

,

TYTaltoniec

,

!

TÄZEGIA.
GZIJSCostalnicy
w

ozfsci

idy

,

co Pan Jezus ucicrpiai odukoronowania swego az do cie//.kie»o na krzy/u skonania. Te plagi je°o blnznierstvva »cl/ywo.sei i
znicwagi Jiogn Oycn »ieliioskinmu olku-iivvik; b<>«Iziemy za fuiulalnrnw i doljrocly.irjow. zrt vvszy,

,

,

,

:

slkir;li

spotein braci i siostry JKsnfrateßui ii«naey, tak zywyeh jako i nmarlycli. Tmlyuz za
j;ric*7,nikö\v wi,tw ardr.iaiycb
aby ioli fcerca do
poknty
i pravrdeiwey poprow.y uzbndzit m</ka, svr«ga, Zbawiciel ua«H Ni-ostatok, »a wizyat,

,

postne
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Pieini

kic dusz» w cxyscu zostaja.ce aby im nayfitosciyvssy Jezus krvvia swoja. pr*enaydroi*z:j ogieii
zagasic a uam w.szysikim vv
smierci 2nl
skruchy serdccaney za grzuchy": i
w lasce Boskiey dokoriczcnio, u Oyca swegöiiaylaskawszugo wyjednac raezyt,
,

,

H Y M M.

oziembta ciemui nie gorejesz!
Seree mc cate czemuS nie topniejcsz!
Toczy twoy Jezus, z serdeczney milosei,

Dnszo

,

Krew w obfitosci.

Ogieii milosei gdy gb tak rozpala
Sroniolne drzewo na ramiona zwala
Zemdlony Jezus pod krzyzem uklrka
Na grzeohy stcka.
Ztosliwym katoni post us »ny m »>§ staje
Na kr/.yz hartiebny oeliolnie podaje
Bgee i HOjji ludakiego plemieuia
Sprawca zbawiouia.
,

,

,

,

,

,

,

,

r
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Picsni poniue
O swfgte drzcwo ! oddny nnm to Cialo!
Aby n.n tobie dhizey nio wisialo
My go uczciwie w sercu potozymy;
Plncz uczyiiiniy.
Oby sio serce wc Izy rozptywalo
7,e ci§ möy JeasU sprosnie obrafalo
Zal mi ach zal mi, efglkicfi nioicb. zfosci,
Dia twey miiosci.
Pfiech Ci möy .lezn czesc bfdzie w wieczaosci,
Za twe obeliii niQk<j 'zol/ywosci
Ktores ochotnic Syn I?o«a jndyny,
,

,

,

,

,

,

,

Cierpiat bc/. Wfhy;
LAMENT DDS/Y
A<id rierpiqryiu .lezusem.
! od pnspolstwn niezboJiiie
Jako zlodzyriea y, totry poröwnaiiy
.IEKU möy kocliauy !

JEXU

JEZIi! od Pilata nieslusznie

,

,

,

Piesni postne
Na sznhieniczna, smiVrc dekretowany,
JEZU möy kochany I
JEZU! srojjim krzy/a ciczarcm,
INa Kahvaryjskg görr* zmordowany,
JEZU möy kochany
JEZU! do sroniolnego drzewa
jswozdzmi przykowany,
JEZU möy kochany !
JEZU! jawnie w posröd dwöch lolröw,
Zel/ywie o-d /.ydövv nkrzyiowauy,
JEZU möy kochany !
JEZU! od slojacyciJ okoJo
I mijaj.jcyoh
hftriha ur;j»any,
JEZU möy kochany !
JEZU! hltiznierstwami od ziego
Spötwiszijcego Jotra uaygrawany
JEZU möy kochany !
!
gorzka.
JEZU
zölcis i octcm,
*

,

,

,

%

,

;
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I'iB

Pifini pnstnc
YVolajacj pragiif v» mdlosci liapawnny,
JKZIJ moy kocliany !
JEZS; ! w r<;ce Öyca swojcgo,
Ducha oddawszy, zamordowany,
•IKZI.' möy koohauy !
JEKi 1 ! od Jöiefa nozciwie
I WiJtodema w proliie pocliowany,
JEZU möy kocliany !
Ijgdz pözdrowiotiy ! J!.}dz pochwalony,
Dia nas zel/ony !
I krwia zbroczouy !
Bad* uu ielljioiiy !
Badz wy»tawiony !
Eo/.e nicskouczony,
ROZMOWA DUSZY
Z iaioinq malkq.
! muic Matce bojeäciwpy,
Pod krtyyvm stoj.jc smutliweVj
Scrcjj ialosc przeymujc%
-

!

,

Ar.li

Pieini poslne
! niecliay pr«v\'d*twie
Patrzije ha kr/yi £atoslivrie
i To(>;j rzuwliwie.
jtti inoje Vochanie
O Matko

149
,

,

.Tn/ci

!

('<ohijc

,

na

siq

,

«kon.mie

,

nim unikram !
Matko umrzed 7. Toli.-j,
»>§ Twoja, /aioli.-j,
W smierci Syna Twojego.
ZamVnat slodkri Jezus mowj
Wt('m ku zicmi 8k lania gJow§
Juz zegna Matk§ «Vvpj§ I
Maryä Hiech Toba, liorzc
Smierc", !;rz\z, rany Jepo; pjroszg,
Nicch serdecznie foi-wism,
Pulein spiewa sif trty razy
Klöry dia nas cierpjnt rany,
.Ui/il) Cliryste zmiliiy
sif nad »am!.
Juz i ja

%

rragn§

,

,

%

,

,
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Pichii posine

P I E S N,
Klura si§ spiewa na Pror.essyi.
krzyzu Pan Stworca Nicba
WisiPiakacacb
grzechy, czlowiecze potrzeba
nniiora
ha

,

7,a

na krzy/.u
Jczus oczy swe zavvicra.
Nayswigtsze czlonki i wszyslko eialo
Okrulnie zfeits 4 na krzy/.u vrisialo.
Ach l ach ! dia cicbic czlowiecze
Z boku krew Jeziisa ciecze.
Östra korona, skronic zranione

Ach

!

!

,

,

Jgzyk zapiekty i usta spragnione.
Ach ! ach ! dia mojey swywoli
Jczus umiera i boli.
Wota i kona izy z oczu leje
Pod krzyzem Malka holesiia truchlcje

,

,

,

,

,

;
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Piesni postne
Acli acli sprosnc zlosci nioje
Spra>wily te niepokoje.
yVire sie poprawie ty laski doday,
Zycia swielesio sposöh mi poday,
!

!

,

,

Ach| ach

Tu
I za

%

!

tu kre.« zlosci moicli

,

Przy nogacli przybityeh twoiob.

Magdalena, bede.

pofeutowac

,

jirzecby serdecznie zalowac.
Acli ! acli ! zmiluy
cadimna
IJczyii milosicrdzie zc ninjj.
I'ozbrat oblndny swiccic wypowiadam»
Grzeehow si§ moicb szczerze wyspowiadam»
Acb ! »cbt serdecztiie äaiuje
lio Ci<; lioäc rnöy miiuj^.
me

,

,
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PIE S N I
O

ZWAKTWYGHWSTANIU.
PANSKIEM,
P I E S N

T.

rrzox

twoje iwifte Zmni-twyelipowstnnie
I!o/y Syuu ! pdpusci&s nam nas»e zgrze/zenif:
\Vier;y]iiy ?,ei /.mar(.\vyi;liwslaf
Zyvvotes nasz naprawii;
Smierci wieezney ttas zbawit,
,

,

Swoja
IV

moc zjawit.

dzien WntiUuwsltyieiiiu Pailskiego spiewa
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si§{ prgez twoje swiqte Winel>o>v<tapieiue ; a ua
Zielarie Swiqtki JPr*ea twoje ."iwi£le Ducba zcsfanie.
P I E S N 11.
n?m dzis dzieji nastat', Jctoreco z tias
Wrsofy
kiizdy zadat, tej-o dnin Gbrystus
*y«tal, A Heloja.
Alleluja Alleluja, Krol nieliieski fcnam zawital, jako sliezny kvvial, zak vvitnat, Alleluja.
J?iekielxie mooy z\vo'f)vv»l, niepfzyjaciVle podeplaj nad
.vi § cmftovval., AJleluja.
i)o tizci:i)<To duia tam mies/tai, Oyce swigfö
tnuj pocies^al, poly m im t. *ol>.'j isdz kuzat, Al:

,

.

leluja.

Klör/.y vv otclitani/lcli mitv-zkali

z

f

radcscia,

AJleluja.
jidy Zliav\ icicla nirzeji
Zawitay po/.adajacy, I'anie lio/e W.szechtÄöga-"
cj ! wybaw nas z piekieJney moey, AJleluja.
(.iiii

zavvoJali

,

Piesni

154

"Wielkie

tam

wcsele mieli, gdy Zbawiciela uy-

rzeli, ktörego /.(lawna zadati Alleluja.
piecxeci
Potym svva, moca zmartwycliwstat
grobu nie russeat, da stro/e wielki strach powstai Alleluja.
A gdy Pan Cbrystus zmartwychwslal, mitosiiikont sie ukazal, Auiolow do Matki poslal, Alleluja.
Auiofowie naymileysi ! idzcie do Panrty nayswigtszey, do Matki mey tiaymileysiiey, Alleluja.
Odemnie ja pozdrawiaycie, i AVesolo zaspiewaycie Krolowo Rayska wesel sig, Alleluja.
Potym z svva, wielka. swiatloscia, do Matki
swey prssystfjpiwszy, poeiesityl jq, pozdfowivrszy,
Alleluja.
INapelniona b.-jdz slodkosci Matko moja i milo&ci po onej wielkiöy Åalosci Alleluja.
YVUayze JJiZU uayslodszy, Syuaczkumuy nay,

,

%

,

:

,

,

,

O zmnrtu-ychwstaiiiit Panskiern
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tnilcyszy 1 pocicsaenie wgaolkidy duszy, Alleluja.
Jesteiu jns bardzo we«ola gdym die, Jywego
iiyrzaJa jakobyrn eiq narodziia Alleluja.
dbaskavvie .z nim ro/.niawi;ila, blizny Jejro oafovraia w radoäci si«,.; y, uin) rozUata Alleluja.
Chryste przez tv\ e Ziuartwyehwstanie, day nam
grzccböw odpiißzezeuie, a potein dtiszne ahawjenie Alleluja.
,

,

,

,

,

,

P I E

6

N

|V|ie

lit.

zna smiurci Pan /.ywotn
przeszedi przez jcy wrotft 5
llozerwala grobn Pf ta j
lloka swieta.
,

Adaraie ! dlng twöy sptacony
Oknp ludzki dokoiiezony,
Wnijdziesz w niebo z szoze,sliwemi
,

Dzieemi twemi.

Nie skarby jakimi pinci

,

,
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Wszystko co mogl tracic traci,
,

Cala, za nas krew

Dzieto koiiezy.Prözno iolnierze Go strzegli,
(4dy wslat, ze dr/.eniem odbicgli;
Bo przeniknal grobu mury,

Bög natury !
On znowu na ludzkie pieniin,
I na mal§ patrzy ziemif
Jak drogo dzisiaj przybrann
Koszlem Pana.
Przez Twe iwjfete Ziuartwyehwstanie
Z grzechöw powstac day nam Panio .'
,

,

Potcm

z

Wstal

Tob.j krolowauie
Alleluja .'

P I E S N

,

,

IV.

Pan Chiystus zmartwych ninie, Alleluja.
Uweselii swöy lud milc
Alleluja.
,

O zmartwychwstaniu Pariskiem
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Alleluja.
Ktöry cierpiat dnia trzeciego
Alleluja.
Dla czlowieka mizerne«o
Alleluja.
Nfewiasty gdy <lo grobu"*3'ziy
Drogie masci z solxj niosly
Alleluja.
Alleluja.
Niewiasly ! co si§ boicie ?
]>o Galilei latu idzcie
Alleluja.
,

,

,

,

:

,

Powiedzcie to Zwolennikom
lz Kröl powstal na wiek. wiekom.
Tego dnia Wielkouocnego
Chwnl ka/.dy Syna Bozego;
,

,

Alleluja.
Alleluja.
Alleluja»
Alleluja.

Alleluja.
chwaJe dawaymy,
P 1 E S N V.
zmarlwyehwstan jest, nam na przyktnd d;in jest: i/. rnaniy zmartwychpowstac,
a Patiem Bogietu .krölowac Alleluja.
Lcz.it triey dni w grobiu dat bok przeklöe
sol/ie bok r« ce i noj;i obie
dia zbawienia
cziowieczu tobie, Alleluja,

Bogu

czesc

,

Chrystus

,

,

:

,

r

,

,
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Piesni
drogie masci niosly, chciaposzly",
Trwy Mnrye
ly ClirystUju pumazac, Jemu eze.46 i chwale dao,
AHclnja.
Gdy na drodze byly tak soLic möwily j'st
tarii kanii«ii nie inaly, a ktciz go naiu odwali?
AlMuja.
Powiedz nam Maryä, gdziea Pana widziala?
widzialam uo po unjce, trzyiun obora,giew w r§:

,

ce

,

Alleluja.

Gdy nad grobem staly, rzekt im Ani oi biafy:
»ie böycie si§ siostrzyce, uyrzycie Bozo lice,
Alleluja.
Jezusa sziikacie, tn go nie znaydziuoie pouiarlwych uiuie, Oto jego odzienic,
Witat oi
,

*

Alleluja.

•Ejtikasz

Kleofasem, oba jcdnyra czasem, scljj

<t

iniasteczka Eiuaus potkalci ich
Alleluja.
«lo

}

X

Paa Jezus,

O zmartwychwstaniu PaAskiim
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IJ.-jdimy wsayscy wescli jako w niebie Anieli, c7,>>go£my pöLidalt, lugosmy doezekali AU
leluja:
P I E S N vr.
,

,

...

J? lacin.sllrgo Salve festa
dniu
fijdany !
IN a wsxystek swjal zauolany;
Gdy Pan nieklo burr.ac wslaje,
.'

dies»

Witay

Zwyci('/i;a riieba dosfaje.
Otq gdy s!§ Pa-i odfa*dza t
WV/.yslek sip z nim swial. odmladta;
Wszystkp a Panem *wym »t.worafcnie j
M» »y\ ycli daniw {it-»yWroöenie-,
Gdy Pan bowiem tryumfuje
,

KaAda

*i<; rrncz c hiin rnduje

Drzewo liioiem kwlociem trawa
Chwaly Paiiskidy moc wyznawa.
Gdy pieki/inc pfawo zudsi,
,

'

;
,

11"
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Piesni
niebo si§ Pan podnosi;
Wszystko Panu cbwale
Okrijg nieba aiVmskic kraje.
JJog co byl ukrzy/.owany
za Krola przyzuanv
1 wszysf.ko Slwörcy stworzenie
Daie poklou modfy pienie.
P I E S N VII.
Z lactiiskiegoi \ ictimae.
clnvalg w wierzo,
('r7.y Wielkrinocuey ofierze ;
Gdy Bajranttk nwce y.b.iwil
Chrystus grzcsznyiu poköy sprawil, Alleluja.
'L 13ogiem Oycem uaszym Panem
Srodce na nas foegnie.waiiytti,
Poflodzil nas snaicrciij srom
Za uas leja.c krevv swa, dragq, Alk-luja.
Sinieic i zywot zl>yt przcciwun
A

w

,

,

,

:

,

,

Ofipnjymy

,

,

,

,
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awiedli bardzo dziwnjj ;
'Zywot cboc umarl prawdziwie,
Zabity wszelako iywie Alleluja.
Maryä raez powiedziec nam,
Cos widziata ? czy iyje Pan ?
Widzialam gröb juz iywego,
Patrzataru i ua twarz jego Alleluja.
Widzialam Paua mojego
W chwale swiiy zmartwychwstalego ;
Widzialam dehvne widzenie:
Ani 010 w polnik odzienie Alleluja.
Powstat Pan koclianie moje,
Ujrzy w Galilei swoje ;
Wieramyä 4wie-te/y bialogtowie
Bardziey niz zlych zydövv mojyrie Alleluja.
Jezu Krölu wieczucy cliwaly,
I zwyciijico okazaly ;
Bitwp,

,

,

,

,

,

,

,

,

Ptehu
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Wi«rzym ies wstal z martwych fcywy,

Clnysle badi nam miiosciwy Alleluja.
P I K S N VJ 11.
Ghrystus KroJ wiecundy chinraty
Wiedeic Irjumf okaz.nly: A Meluja, Alleluja.
Ozdobny w sliozucy koronie
Odbioi-a czese n a Syonie, Alleluja, Alleluja.
Gdzie# teraa jniierci moc twoja?
Kgdy lvv a «zatanie zbroja ? Alleluja Alleluja.
Naszedf niocuieyszy «br oy n ego
Mocarza, i wziai lup jego, Alletuja, Allel.
,

D7.is

,

,

,

O Jeiu

na

wiecmie lata

,

Ozdobo calego åwiala Alleluja Alleluja,
Z laski przypusö nas do svvego
7iwyoii;ztwa niesmlcrlelnego, Alleluja, Allel.
IViecbay .«Katan co chce broi
'/ wiernycli nikl sie go nie boi: Alleluja, Allel.
Paillo pieklo a woyski swenii,
:

,

.
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O zmårtwychwstaniti Panskiörn
A mysrny <l«iec'mi Boiemi, AUcluja; Allel.
Ztsd na zicmi chwalini ciebie,
Ktörego okcl peluo wuiebie, Alleluja, AHeluja.
Gioifl gv.iat, raluy swycli Panie
ropstauie, Alleluja,
A day 7, niin
Alle! iija.
Chwala wiecseuerau Krölowi
Bogu Oycn i Synowi; Alleluja AHeluja,
Cbvyala Duobowi Swigtemu
Jednemu Logn naszemu, Alleluja, Alleluja.
PJ E S IN IX.
nam nastat dzieri ozdobny
w radosci godny
Da is JPau Obiystus Iryunifujo
/
I nier>rzyJ!>ciel to cauje Alleluja,
Stary vrtf. arzecb »mierd i piokio
"Przed twaruj jego ueuklo
Biedy tiwVgi dzis ustalj
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

:

,

,
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Piemi
Pan to sprnwi} zmartwychwstaty Alleluja.
Trzy Mary e sie wybraly
Do grobu by nnmazaiy
Clirystusa pogrzebiotiego
imartw yeliwstalego Alleluja.
A 2 sJy.'z,j
CtegoS rzekf Aniot szukacie ?
Wie masz <:o tu 010 niacic
Mieysce gdzic Pana zlozono
Niecb to bedzie rozgloszono Alleluja,
Ta. novvina, przerazeni
Uczniowie bardzo sti*WÖzeni,
'/ sorea sio uradowali
Skoro Paria oglijdali Alleluja.
% dwiema w drodze Pan rozmawial,
Bardzo im sio lndzko stawial;
'/ radosci w sercu painii
dbainiijc chleli, ie on poznali, Alleluja;
[Nasa Samson Chrystus, srogiego
,

,

,

,

,

,

,

,

,

■

,

,

O zmarlwychwslaniu Panskiom
Pokonal Lwa piekielnego
Eramy piekielnc polamal,
I moc djabelski} przelamaf AlJeluja.
Jönasz trzy dhi byl poikniony
Trzy dni Cliryslus pogrzebiony,
:

,

,

Dluiey go smiere nic wstrzymala
Mocy po teniU nic niiata, Alloluja.
,

Dzis zywot smierci panuje,,
Zadlo smierci odeymuje,
Ghrystjis wszyslkie mocy skrocit,
Zywot stracony przywröcil, Alleluja;
Dzis z Egiptakiego wiezienia,
Dostepujem uvv.oinieiiia
Daii pozywamy swiotego
liaranka YVielkonoeneeo Alleluja*
Mija nas Aniol trujacy
Pierworodztwo niordujijcy ;
Krwia, Ghrystusa pe;zuncsoue i
;

,

,
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Drswi nasze »g ochronione, AH^luja.
T)z\k stary kwns wyr/.ucamy
,

SJodkie chldby praybtcråmy ;
Chodifjo w iywota uowosei
W mysli i »orca c/.y»tosci Alloltijai
Wfv.yslko co m§ pölrwofyto
Niebo zieinia dzii oäyto ;
Polegl Xia/?.e Swiata tego
Wielka fadosd zzguby je&n, Allelnja.
Wssyscy si§ wspulnie raduytny
Allelpja wyspiäwuyjny;
Miey o J>zu y.m arl vtychwstaly
Od nas wjzystkioh wieOKii* cnwaly Alleluja,
PI E S IN X.
Z larinxkirgt. Collimdefnus.
TXTyjJi-nviayiuy t',hry.«la I'ana
f£.ty>ry »tart .«iniere i seatana, Allsluja, Allel
Z tym ho laly stoticti miesia^c,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

*'

,

O zmartwychwstarun Puusiwm
l£>/
I etwortenia z Twörcj cierpi.-jc, Alleluja, Alle],
Z »ncki Pariskiey i Auieli
Plaezu z ialem powöd mieli Alleluja, Allel.
,

,

Maly lieasly eiemia th-J.jta
Zasiona srg åwiela rv\ala Alleluja, Alleluja.
I nmarl i s.alo»vvali
Na ial
groböw powstawali, Alleluja, Allel.
Liy Marye nad uitu laly
A zolnierze przeszydzali Alleluja, Alleluja.
Aposloly i IJoznioAvie,
Rozbiegli ,«iq |>o swey glowic, Alleluja, Allel.
Wsrcystek Koscipl liyi vy zafobie
Z m<jki Paiisfciey czui 2al w sobie, Allelu;-i,
,

,

,

,

%

,

,

,

Alleluja.

■

Gay zas Chrystus zmnrlivyoliwslajc,
W*»ystkim radoäc wielka, daje, Alleluja, Allel.
Sloiioe miesfcjc, s;} fasuieysze, •
Uc/.ci<s swiQto chejc daisieysae/AUeluja, Allel.
,

Piesni
168
w
A
hieli
dzisi.iy
I nieli
Po zafobie na, weseli, Alleluja Alleluja.
Ruszyi ten diiei i kamionie,
Grobu czyniac odwalenie Alleluja, Alleluja.
,

,

,

I nniarli ucieszeni
Gdy w o tclilani.ie h nawiedzeni, Alleluja, Allel.
I M;irye masci nosza,
A /olnicrze tryumf glosza,! Alleluja, Alleltya*
Apostoly i Uczniowie
'/biegajrj »i§ In? swey glovvie Alleluja, Allel.
Ws7.ystek Kosciöl dzis w radosci
Woia spiewa w poboznoici: Alleluja, Allel.
O Zwycie/.co Cbrysle Panie !
,

,

,

,

,

,

e soba, zmartwychwstaine, Alleluja,
Alleluja.

Day uam

i
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P I E S N XT.
troski zalujflcy Clirystusa uuiarlcgo
Olrzyjcie juz Izy pJaezacy P.ina sprawicdli-

ZJo/cie

.

,

■»yego.

Tysiaczuych pociecli przyczyna
Ogloszoua dzis nowina.
Alleluja J Allelnja !
Nieclmy brzini Alleluja !
Chryshisowe zniartwyoliwstauie i miio.sc wiel,

,

ka Pana

,

Zapalily po/adanie Piolra a bardziey Jana,
'/e jak w /.yciu byl nayszozerszy
Tak ilo grobu przybiesi pierwszy,
Alleluja! Alleluja'.'
INieehay brzmi Alleluja .'
Piotr i Jan uwiadomiuni do grVbu tak biezeli,
DCjSwiadozenlem npewnieui intiyiulo po-wiedzielij
Co u a oczy swc vvidzieli,
,

Pieini
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To opfastftc iawnie smioli.
Aliclujnl Allolujn !
Nieehay brami lAllcldjaj
Anioiowio toi swiadkami tego tryumfii byli x
\Vy«hajyo prsed uiewiaslarni, w &*öb vvuijdjrfjiö
im mowili,

Patncie wsiak l>yl zlozouy
I kainienieu» przywnlony;
AUeluja! Alleluja!
INieohay breini Alleluja !
Magdalena wzwyczajona szukac' Pana swojego,
Ka a i drugi w gröb schyloua, patrzy zraartwych,

wstalego.
Plakac

jednak nie przestaje
iyw nie nznaje.
Alleluja ! Alleluja !
Nieobay brimii Alleluja !
ogroduika
seeuie, Chrystu»
w
Zac*em
Dol;id

:

,

ze

s»v pokazuje

17

O zmartwychwstaniu PansMern

Pociecha, jcst Magdalenie, w niey wszystkim
oznaymuje:

Ze jak polegl za zbawienie
Ludzkie tak wsiai w podwyKszenia.
Alleluja! A Helma !
Niechay brzmi Ällcluja !
Jözefa e Arymatei, arob si§ pro£ny zostaje
Pan zas Ucziiiom w Galilei widomym si§ byc daje*
Taru aby szli rozkazuje
Ze poprzedzi obiecuje.
Alleluja .' Alieluja !
Niechay brzmi AHeluja !
Uczniom takze dwöm idacym do Emaus smutliwiej
Przylaczyl si§ gadajsjcym, o przypadku
Klörym Prorokow widzenia,
Wykiadal do zrozumienia.
Alleluja! Alleluja!
Niechay brzmi Alleluja
,

,

,

,

,

•
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Przymnszony na wicczerzo Pan raczyl isdz lnskawie,
ie zmartwychwstat
tamiaeemu chleb ju£
liu slawie.
icli oddala,
Ozigble sercn zapala.
Alleluja ! Alleluja !
Niechay J>rzir» Alleluja .'
Ucieszeni ogladania, Pana iiayswii-ts/cy twarzy,
Spiesz/j do opovviadfliiia. ze nie widmo sis marzy,
Juz w istocie prawda szrzera*
Zmartwycb.wst,uiie sie otwiera.
Alleluja ! Alleluja !
Niecliay brzmi Alleluja!
Pawel, Lukasz swiadectwami przyznaja lo swojemi,
.
Ze Chrystus zlanemu Izami Piotrowi prsed innemi
,

%

-

173

O zinar/wychwt/.anin, PansMem

Pokazae sif rnc«yi wdrodae,
CiesZQc strapionego srodzc.
Alleluja

!

Alleluja

!

INiechay lirzmi Alleluja

!

CMlypor7.ndkiempowiada.j3, co wideioli, »lyssjeli,
Drzvvi clioc siQ nie olwieraja. wsröd siebie Pa,

i

mi

mieli
Ten uVazywat im rany,
Ciejsstac wszystkich zyw uztoSny.
,

Alleluja ! Alleluja !
Niecliay lirzmi Alleluja !
W dzieii zmart wycliwstania te dziela sa wiernyni

oznaymionc

,

Laska Chrystusa sprawifa

ze serca
smucify»
sie
n\eki
Trynnif wvspicwuja mily.

Klore

,

z

Alleluja .' Alleluja !
Wiechay brzmi Alleluja.'

pocieszone.
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VIE S N
Na wniehowstqpienie Pnnshiebramy Niebinny !
Pan niesmiertelny wst<;puje,
Wfasna znow cliwala, odzianyi
on tryumftije.
Had
Liczite orszaki prowadzi,
Co za grzech doznali käry ;
I na niebiosach osadzi
Dobrod wskazuje swe dary f
I)ziw watn mieszkaiice wieczuosci J
&e czlowiek niebo p o.s ia da ;
Cud to jest Boga mifo.sci
Odkupit, kocha
i wtada.
Wszak£e wy byli zdumiani,
Gdy ten Pan z niejia zst^powal.
Dziwcio si§ i dzis kochaui!
iWszak dia nas ugdznych pracowal

Olworacie

,

,

Na TVniebowstqpienie

PaAskie

pieniä,
Co za slodkie
Na twarz padajac Anieli !
JSlwörc<j unoszij stworzenia.
Ach! Ghrystusa juz nam wzifli*
Pauie !... Ach ! Pana nie ■widz£.«„
Jnk gmutno po twym odcliodzie !,,<
"Wsröd ulomtiosci sis Lidze.
PoblogosfawJe Twey trzodzie.
pjödki Piotrowcy kochaney,
INie spuszczay a Twojey opieki;
Koszluje Ci krwi przelancy,
\V uiey byc przyrzekies na wieki.
Dates mi wiare ; ui.] dyszg
7,yjesz wSröd nas niewidzialny.
Przyydziesa znow, glos Twöy ustysze,,
Sodsio i Zbawco kuchauy !
,
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Pieini
P I E S N I.
Na Zastatiie Ducha stvitflcgo.
prayjsd Duchu Stworzyeiciu
Serc ludiekich Nawiedxiciclu !
napein a wysokosci,
Stvvorsenia swego wui.-trznosci.
Tys Pociesjiycielem swany
Tys dar lio2y obiecany,
Zdröy 2ywy, ogieii miiosci
I oley duszney swiatlosci%
Tys darami siedmioraki,
I Bogiem w mocy jednakiTy Oycowskic spetniasz »Jowa;
Tys wszelkich j«;zyköw mowa.
llacs dac zmyslom dar swiatlosci f
Przymnaiay w sercach miiosci,
Krewkosc te 2 ciaia naszego
Ztwiordzay moca, Böstwa Twego.

Racz

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

17

Na Zedanic Ducha swigtego
nieprzyjaciela
zlego
'/nies
TJdziel pokoju milego
INiecliiy cliofli.-jc ca Tw,j
,
Kzucim wszyslko co jest wada,;
Ildziel wpfctwa i ocboty,
Skarbitf »ansie swif>te cnoty.
Kaez. dac zgotle miiowanie
Oddal czarta nagabauie.
Oyca poeiiac niehieskiego
Pozwöl, takie Syna Jego
1 Ciebie Ducha .swigtego
Od obu poftbodi.^ejyo.
Jlogu öycn Ayszecbmocnemu,
Synowi zmartwychwstatemu
'A Ducbem swigtym czesc spoieccnie,
INiechay slynie x wieköw wiecziiie.
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P I E S N 11.
Proia z facinskiego Veni Sancte.
Duchu
Sptisc nam jak naygornlszy
Promieil twojey milosci
Przyjdz o Oycze übogich !
Przyjdz dawco daröw drogieh !
Przyjdz serdeczna swiatlosci
Pocieszycielu,
Drogi nasas przyjacielu
i »Slodk.i nasza ochlodo
Tys w pracach odpocznienie,
W upalach ugnszenie
Miia w «mutka swobodo.
O Nayiwitjtsia swiatlosci .'
Oäwiec serc gfybokosci,
Ludu twego wierncgo;
Boc bez twojey dziclnosci,
:

Zstijp

:

,

\

:

,

•

Ra Zestanic fJuchu swigiego
INie w ludzkiey nikczcmnosci
Nie masx nic porza,duego.
Wi?c oczyse oo «zpetimgo
Skrop co w nas je.'t osclilego
Uzdröw, cö niezdrowego
Skrnsz, co zatwardiialego
liozgrzey, co ozigbfego
Sprostuy, co jest blednego.
iHyca nam w Ci§ wierzijcym
I av Tobie uiajijcym
Siedmiii daröw swiattosei:
Pomuoz. w cnotach za.sl'ug§,
Day zbnwienin wyslugii
Day zaptote w vvipcznoscw
P I E S IN 111.
swiety ! T.we promlenie
Spu.<c n a te zieniskie cieuie,
A przyjdz na oswiecenie.
,

,

.

,

:

,

,

,

,

,

Duchu

,
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Prayjdz o Oycze nbogic.li !
Przyjdz d.ivvco darow drogicb
SwiatJo scrc w cieniacb mnogicb
Arcy pociesnycieki!
A duse ulwierdiicielu '
,

,

,

Slodki ocblodiicielu !
Ty w pracy odpocr.nienie,

\V upaiacb ocbtodxenie

I-w pJaczu utnlenie.

,

Nayszc&csliwsza swiattosci,
Napelniy i. Twey boynosci,
Wiernycli twoich wnc,trxnosci.
Bo bcz twojey jnsnosci,
Cal uoiyuie. vv siabosci ?
Chyba /.Jo 7- m<sy krewkosci,
Ooaysc co jest szpctncgo
Pokrop, co jest suchego,
Uzdrövv co zranioncgo.
,

,

Na Zestcmie JJncha swigtego
Nachyl co jest twardego,

181

,

Zagrzey, co je«t zininego,

Sprostuy, co jest zdroSuego.
Opatrs w Ciebic wierza.ee,

I w Tobie

,

Dary »iedmiorakiomi.
Zasiugc w poboinoici,
Koaicc doskonalosci,
Zaplato dav w wiecsnoscii
P I E SN IV.
O Duchti Jwiglym, Veni Creator z iacinsJiirgo,
f i\a tgi nötg jak w larinskim.
Boiy mioszkay i nami ;

Ducliu
iNawiedz

mysli oblfldzone,

liog'ac;jc uielia iankami
Serca od Giebie stworzone.
Pocicszycieln prawdziwy .'
Darzo Boga wysokicgo f

»

Picsni
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Ty mifose o»ieii zdröy fywy,
Ty oley svvialla duszuego.
Ty darami siedmioraki
Ty moc Oycowskiey pravvice
Ty ruszasz j§nyk wszelaki,
Speiniasz IN ie h a obietuice.
Oswiecay »niyslövv ciemiiosci
Wley milOsd Twojem natcliuicniem t
G ta}a naszcgo krewkosoi
I'odpieray Uoskiem ramieniem.
liroii uas od uicprzyjaciela
Bystny sewssad j>oköy mieli
I pizy Tobie wärod wesola,
Przygod wszclkich uuiknoli.
Nieoh nas praez Ci§ Oyciec »luclia,
INiecli Synå j<;go poznamy,
I od nich olmdwöch Ducha,
Niech Cig Wiara. ogiaszamj',
,

,

,

,

,

,

,

iV« J>o£e Ciato'

Cliwala
S.ynowi
(lliwaJa

Tcraz i

183

h%tii Oycu Krrilowi;
oddaymy ehwale •'
swicteniu ducuowi
jirzez wicki cafe.
,

P.IESNI
NA BOZE CI AL O.
P I E S N* I.
Przy wystatvitmiit Wufswiftizego Sakram-entUt
wictsza Hostya l
OPrzennys
Dia ktörey nam nieho sprzyja:

Bron oil iiiepr/yjaciöt wszelkich
Poday aiocy i sil wielkieh.

,

Piesni
Isijcl7, cftwnla Panu naszcmu
7< Dziewicy uarodzonemu
Oycu, Dnchowl switjtemu,
Bogu w Tröycy jedyuemu, Amea.
184

,

,

P I E S N 11.
talc wielkim Sakramentein,
Upadaymy na twarzy
z teslanientem
INiech

Pr«ed

,

,

TNowym sprawom ju£ slarzy
Wiara
suplemcntem
Co sie, zmysfom nie sedarzy.
Oyciee z Synem nirch to sprawi
Uy mu dzieka zabrzmiata
Nicch Duch iwie,ty blogoslawi,
Hy sif jego moe .«tala,
INiech nas nasza "Wiara slawi,
,

,

,

,

\

Gdzie jest wieezna czesd

,

cliwala,

Amei):

Na Jloze Ciato
185
P I E S N lIT.
Ktura tig spiewa na processyi JJuiego Ciahi.
czesc chwata na.sz .wieczny Panie !
l\a wieczne czasy niech nie ustanie

Twoja

:

Tobie dzis niesiem wspölnic eenrani:
Fokton i pieuie wierni poddani..
t
Dzie,ki skladamy Twey wielino/nosci
'La ten dar Tvvojey kn nam milosci;
Zes sig darowal na pokarm £ywy,
W tym Sakramentti» 80/.c prawdziwy.
Raczyles prcyja.c tak dziwiia, postac,
Abyi mögf z nami i wiröd nas zostnc;
Sam
karmisz i poisz wiernych
Chc<jo zlewac na nich zdröy lask uiezmiarnycli.
Tyles ukoeliat czleka o Panie !
Z.e sam zoslales w ämierlelnym etnuiei
I na l
samutn uayiwietszem Ciele
. Zuiosles ochotuie krwawych rau wiele.
.

r

,

(mii

,

P terni
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Krew do ostatniey kropli przclnlci
I 2ycie ea nas un krzyzn d;fle<s:
A powröciwszy na 'lron do nieba,
Dajesz
zawszo w postaei cbleba,
Przeto my Bofce wiröd nas uiesiony !
"VV poboznem pieniä czyniac poklony
Niesiemy prosby na.sye nas sob|
Abysray wiecznie mo>;li zyc z 'l.oba.
P I E S N IV.
lauiani si§ tobie przedwieezny Boie
Kförego nicbo objijc «ie mo/e:
Ja procb Hiizeriiy prztd tmi mo/uoscin.
,

;

,

,

K

<

:

Zi woyskiem AnioJöw kb>kam z radosci;j.
Tu Stwörc< i mcgo w wierze wyzuaj;
Kuoliani swdecznie pokion oddaje
Ciewe uis wielce z twey lioskicy cbwafy,
INiecb »i sio, klania z niebem swiat ealy.
za to zes sig postavnl
,

t

,

;

Na Boie Cialo

187

W tym Sakramencie aliys nas zl>awit;
Za twoje Jaski tu wys wiadezone,
,

Ddbicray od nas sorea skru.«zone f
Ktöre przed tronem Iwoini rzucamy,
O co pokornie Avszyscy wolamy
JWogo.*}aw Panie twemu stworzeniu
Erori od nieszezgscia ciesz w utrapienin.
Przed oczy twoje ngdze stawiamy,
Ratuy, od Cicbie niech pomoc mamy.
Tys JJogiem naszym pieknosci wieczna
Ba.dz i obrona zawsze skuteezna.
Zostaway nami pöki zyjcmy
\V tyni Sakramencie nieeli ci£ wielbiemyj
A gdy sie; zblizy z cialum rozstanie
Tvrera swietem cialem zasil uus Panie.
P I E S N V.
T) znemy sie, wszyscy spolem
•*
MMerzmy w ziemig czolem j
:

,

,

,

/.

,

•

,

,

\
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P les ni
Dajac poklon Naywyzszemu
W Sakrameucie uktylumu

,

,

Bogu

tiaszrmu.

"Wszak pod «itrala ni«ba,

Wiei"/yc ka/demo. trzeba
'/, pod terni przymiotami
Glileba vviua jest Bög z
,

e

,

,

Cboe ulajony.

nami

A jeili kto nie wierzy,
Ma z ostatniey wieczcrzy

(

•Jasny dowöd co sh; »talo
Ze wino w krcvv, a cbl<sb w cialo,
Bög swc przcmienih
moc dal Kap]'auom
I
Me Krölom ani fan o tri
Aby oni poswiecnli
I nam {»rzesziiym rozdaVrali
Cialo, krevv Paiisk.-j.
,

,

•

;

,

,
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Na Bole 6m40
moc wielka !

O jaka to
Niecl> uzna dusza wszelka:
Ze to Kaptan sJowem sprawi,
Ii sii; Chrystus zaraz stawi,
r

K niellä na oflarz.
010 tu obccuego
Mamy
naszego,
w tym momencie,
Ktöry
,

W Pr/cnayswiiHszyiii Sakiameacie,
Na tym oltarzu.
Nuz Krölowie i Pany,
I Avszystkie ludzi stany,
Upadaycie ua kolana
Uznawaycie gwcgo Pana
I Kbawicicla.
Oto tu Aniotowie
Z nieba swifci ducbowie,
Pauu swemu assystujf
,

,

,

-,

s

V
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Piesni

Jeco cnflnosio adoruj.]
Clioc nicwidomi.
Wifc i my gfa korzymy,
Dzifki Pann czyuiniy:
Nieoli Ci /.a twa Jaskf> Panie
Chwata w nieliie nie ustanie
INa wieki wiekow.
P I E S N VI.
O Nåysivigtszym Sakramentit,
Tavoicli stoJ9 Panie !
Czekam na Twe zmHowauie:
Ktöry pod osobg chleba",
,

,

,

Uilriwi

Prawdziwy Bög jestes nicba.
Sakramencie
Trudne ludcioni jcst pojocie
'/jo, w llostyi jest Jiög zywy,
Glioc rakryly, lec* prawdziwy.
Jak wielki cud Bög uczynii
•/,

"W

tym nayswifjl.szym

,

:

,

\

Na Buze Ciato
clilcib
w
ciafo
swe prseiriieaii
Gdy
A iihdj jioiyvvnc zoslawit,

A/eby

Swifty

u.is

rnociiy

191
:

preez to zbawii.

niesmierteluy,

"W Majestnoie iwjm niezmierny
YVszystkim grzwssnym jest »traszlivvy,
Sprawiedliwy. miiosciwyi
Ltjkaja, %\q Aniotowie
I wizymy nieltios ducliowie:
Choc na .fego twarz palrzajg,
Co Isog ? pojycia nie maja.
:

Ni Cherubin, chociaj wieczuy,
Wi Serafin (lostaleczuy
.Nie ma co czlek dostenuje
Cialo i krew gdy przyjmuje.
Jani niegodzien Panie tego
:

,

Abys w«zedi do serea niego
Ale raekniy slowo twoje 4
:

i3"

\
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A lem zbawisz du.sz§ moj£,
Klaniaxti si§ ToMe ttmema,
litti/, milosciw maie j>rzcsznemu

;

Niechay /yjg z Töbs Panem s
Az na wicki wieköw, Amin,
P I E S N VII.
O naysvviqtszym Sakrarnencie. Na Prucessyi

Idzie
idzie

llozego Ciata,

,

idzie 156 j» prawdzjwy,

spraVviedliwy,

Staua.wifey piekuein kolem,
tJderzmy vvszyscy czolem.
Idzie, idzie Twörca pravvy,
Idzie Zbavvca aäsz laskawy:

Uderzmy Wszyscy czolem.
Idzie, idzie Pan wiclmo3ny,
Idzie Moaarclia przcmozny
:

■

tl ole Cialo
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Na

kolern,

Stflnawazy

Uderzmy ivsiyscy czolem.
Idzie idzie swiat-fo.sc wiecana,
Idzie wsrod nas/nioo prxedwTeczoa
,

Slan.jwszy pioKnem kolem
Uderzmy wszyscy czoJem.
Idzie.sz idziesz. mify Panie !
A gdzie Twoy Majestat stanie
Niech tam Ci pigknem kolem
Na wieki bijein czolom.

j

,

,

:

,

VIIL
O tymie nayswletszym Sakramencie,
iebo ziemio swiecie, morze
"l oo tylko w was lryc mo£e ;
Jak nayglobicy upadaycie
Poklon Panu z nami daycie
Aniolowie,
Z cliorow
Wszyscy niebiescy duchowie
P I K S N

PJ

,

.

,

,

,

,

s
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Picsni
ilo lego padota ;
nami pospota.
Spiewaycie
Honor, chwaja, Wfeczna slawa,*
INiech Ci BoJc nie Ostawa,
SwiHy, Swijjty! nipzmierzony,
liV Sakraniencie utnjony.
Tys je»t pod osoli;;. cnlelia
Prawd'/,iwy Rog i Pan nir.Jin;
\S tym nayswipUzym Snkramencie
\V ka/dyni zpstajesz momeucie.
W tety IJostyi jesles 2ywy,
Gliod zakryty, lecz prawdziwy:
. O jaki cnd Bög nczynif !
Gdy chleb w ciato swe przomicnii
Teraz na ottarzu czelsa
Aby mögl przyjsc do oziowieka.
Ni Anieli Cherubinj,
Nie dost;j[)i,j Serafini.
%

,

,

,
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Na fioie Cialo
,
Czego calowiek
Cialo i krew, gdy przyjmuje.
Wit;c o 80/ utajony !
Badz od wszyslkich pochwalony.
Oddal glöd, mor, krwawe woyny,
Day Judowi wiek spokoyny.
Zrzijdz nam poköy na le kraje
Ppblogorfftw urodzaje:
A aas w ostatnicy potrzebie
Nie day nam skonae bez Giebie, Amen.

e

,

,

PIESN IX.
niewysJawiony,
Sskrament wystawiony,
Klöry Jnziis l.u '/.oslawit,
Nam dia obrouy.
Ta jego krfiw i ciato
Dobrem wiclkiem si? slalo 5

Chwalmy

,

Fiesni
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Gåy go godnje pr/.yjmujemy,

l'a lask nie inalo.
JNiecL cig uccci lud wierny,
lioze pociech niezmierny !
W czasie giodu mqru, woynjr,
IJndz miiosiemy.
Blogoslaw pfosim ciebie
Z nieliios
chtebie ;
,

,

Lroii ratuy i zasil
W kålååy polizebiej
Wierzymy stale Panic
LJecz

,

,

,

,

jest; niech wyy.jianie
Klöre sercftm ci skladamy,
()fiara_ stanie.
Rozum wolq dajemy,
Serca ofiarujemy,
O Jezu nasz Xbawicielu!
Kochac
clicemy.
s&cs

tu

,

,

ftozc Gialo
P I E S N X.
ciV wilani przcnayswiQts*n ciafo !
Ktöres na'krzyzu sromoliiie wisiafo
Za nasze wlny, Synu jedyny,
Oyca wieczuego, Boga prawego,
Zbawicielu swiata»
Dajemye poklon ]?ogu prawdziwcmii
W tyni Sakramencie deiwnje zakrytcmu
Zebrzem litosci, od lv\ey mifosci
liys gniew twöy srogi o .Tezudrogil
Pobwinovvae raczyl.
Zmiluy sir>, ziuituy nad nami grzesznemi
PS ie racz pogard/ac prosbami uaszomi

197

]\'a

Wifam

,

,

,

;

,

,

,

•

Zgrom liardycli sity, day poköy niify,
Wyniszcz zle racly, wykorzeii todrady,
Z poirdd ludu twego.
A k.icdy przyjdzic
lym swiatciu rozstauie
1 tatuy nas raluy dobrotliwy Pauic !
%

,

,

Piesni
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INiech z ciafa twego przenayswietszego,
Positek mamy i ogladamy,
CieLie laskawego.
P I E S N XI.
Z taciiishiegu Jesu dilcis.
eiusa s-fodkie wspornnienie
Daje duszy pocieszenio:
Wszystkie slodycze przocliodzi
Kiedy Je/.us wsröd nas cliodzi.
Ani wdzireznycli spiewow pienie
Ani jnile uszom brzmieoje,
Swigtych mysli nie pnnmnJ.y,
Jak Ty Jean Synu Ro/y!
Jezu grzeszniköw rrndzipjo!
Gdy w pokucie Jy.y swe
:
Xto cie siukn ktö cis prosi,
iwey laski vv sobi» uosi.
.*

J

,

,

,

,

\

Ma Boie Cialu
Jc7.u pocioclio serc czystyeli:
Zrödfo prawd Boskieh wiec/.ystych
Wszelkie pooiechy przecliodzi.tz,
Tysiije pragnieri w sercu rodzisz.
Zaden fezyk nie opowi:
Zaden vvyraz nie wyslowi
Samo uczy dosvviadczenie
Co jest .lezn ! twe koclianie.
•Tezu krolu wieHsiej chwafy !
smierci wspauiaty:
W siodyey.y niewyiriöwiony,
Caty od nas upragniony.
ZoM,aii Panit! ! zostau z nami,
Oswicc nas twemi taskami
liozpi,-d/. rozumu ciemnoty,
Kay nam pozna.c sJadycz cnoly.
!

:

:

,

:

i
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Piestä
P I E S N XIT,

200

Z tacuitlii&go; Panee lingua.
j("/.yk« ©hwalebnego

StnwCiain

i krwie .svvi<;losci,
Klöre na okup calego
Swiata x wielluey miiosci
Wydat owoc PamViiskiego ptoiTu,
,

Kröl wielmo/no.sei.

Nam jest dany, nam
zrodzii
Z cxystych Panny wii<;lr/,no.sci
I po swieeie Mejae chorlzii
Ziarno Boskiey madrosui;
Gdy mu czas zfysoia pry.ycliodzit
Cud czyui swey niilosci.
Ojtatni raa, gdy za slotem
Apostotami,
Siedza,c
YVioczorzajac z niemi spolem
SSaiou wprzöd a obrz^dkaau
,

*

,

#

Na Roze Ciato
Wypelniwszy, wszystkirn kolent

Dat
swemi rgkami.
co sio Ciaiem .stalo
Stöwem swtSnt cbyb pfswdziwy
Przemieuia w swe wJasne ci.ito
Wino vv krwi napöy £ywy:

Slowo

201

,

Lnbby sj<; zmysfont nie zdafo 4
\Vinrz a bgdz niewa.tplivvy»
Przed tak wielkim Sakramentein
IJpadayroy na twarzy
Niech ustapia, z Testamentein
Nowyni sprawom ju/. starzy ;
Wiara be,dzic suplemenlcni
Co sie, zmysJom niezdarzy.
Oycieo z Synem niech. to sprawi 4

,

,

;

By mu

zabrziliiala

,

Niecb Duch swigty btogoslawt
By sie, jcgo moc stala ;

)

Piestä
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Nicch nas
wiara stawi
Gdzie jest wiecina cxe.sc, cliwala.
P I E S N XIII.
Z tacinskiego Lauda Sion.
Syonie Zliawiciela
i'asterza Prowädziciela
tiasy.a

:

Chwal

,

,

Kytin «mi i pieuiaini
Ile etlotasz wiclbiy Åmiaty,
]<o wiekszy uad wsze pochwaly,
:

!Ni<; wy.«tarn7.y.';'/i

Chwaly poeliop osobliwy,
Chlel) zywiijcy

i

s ani

chwalami.

zywy,

Dzisiay jest <lo frvsfawfenia
Klöry przy
wirczrrzc
Za pokarni dwunaslu bierze
llezuiow, bez povv.jipieniä.
Bijdz zupeina ozci ba,dz
,
:

,

,

iV« Boie Clato

Badi roskoszna

,

ba,d£ zdobiijca

203
,

Mysli uvvc.xelenie:
Bo dzisiay ihrferi uroc/.ysly
"W liliiry bierze tcn »toi czysty
Pierwsze ns ta n övv ienie.
Na ten stöl nowy Kröl stawa
Nowa Pascha nowe prawa
Obrzad dawny skoiiezony.
Przed
dawiiosc znika,
Cieii &% przed prawd,] umyka
iYlrok swiatfem
Co w wioczerzy (.'.bryslus »prawit,
To czyuic rozkaz zostawii
Nam dia swojcy panvpjci.
,

:

,

,

,

,

Chleb i wino ua zbawieuie
W Hoslyi nam si§ svvijci.
U ClirzeÅciaii ta nauka,
,

ti

Pieuii
Ia sie w Cinlo cbleba sztuka, przemienia
Wino zas w krew
z trudnoscia
Coc , widzieciary
zywosciij,
'fo stwierdzasz W
"Wbrew prawom przyi odzenia.
Pod ro/.nemi postaciami,
Znaki tylko uie rzeczami,
Wybor rzeczy tajony:
Ciato karmi krew najiawa
Caly Chrystus w nieli zostawa
W dwoch postaciacb zla,czony.
uie.skrajany
Od
Nie zdwojqny, «ie zJamany
W calosci po/.ywany:
bierze,
Czy ]eden, czy
mierze
w
jedney
i
tamci
Öw
Arozcböd nie przebrauy.
Biora, dobrzj, ladajucy,
:

,

,

,

,

:

,

,

Na Hoze Ciato

"W

przecie
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dwojacy,

s.-j

7<ycia lub pote pieni a.
Smierci-j jest .älyni dobrym /.yciem,
Uwaz cboti röwuem za/.ycicm,
Jak sjj rö/.rie skoiiczenia.
"Wicc w zlamanym Sakramencic
INiew.jtpJiwe bierz pojecie
,

,

,

1/. tyle

w ozasteczce

bywa,

Ile caly ukrywa.
!\ie ma rzecz zlamana szlaku
Gdyz si§ tylko dzieje vv /naku,
Przez co wistnosci postaci,
Znaczony nic nie traci.
Oto chleb Anielski zywy !
Podiozuycb pokarm prawdziwy
Chleb synotu n a pokarm dany,
TNie ma byc psom miotany.
,

,

W obrazach dawuley wylkuiety

,

206

Pieini
Gdy Iznak niiat liy<s rzniety
ISarankn jesc kazano

•>

,

,

Oycom zsyiano.
Chlebie prawy,
JEZUSIE naäi nam faskawy,
Ty nas pas ty nas miey w pieczy,
Ty nas (lomiesc w samey rzeczy,
I)ol>r w kroleslwie /.jjacych.
Ktrirys jest vvszystko ra.ogacy,
Tu nas srniertelnycli iywiacy i
Tanj nas u twpjego stojii,

Maun?

flny Pfflterzu

,

,

Wspdlilziedzicanii pospolu
Spraw vr niebie/ kröluUcych.
ii y m n
Przypominajqcy ddbrodzieystwa Bosftie,
,

1.

nielnos na ollarz zni'ony

Zwysokich
Boie przyym

,

ludu wiernego pokiony,

Na Ilulc Ciato
207
imieiiiu cafego stworzenia
Klörec
Meiiem dia hoidu Czol i dzi^kezynienia.w

,

,

2.

Sakramenlalny m.ijpstdl. »iealiskiem
Obrbles abys sero liidzkiob bjri liliskim;
,

Usly.-z co
'Zbli/ouy

,

£i-zcsziiik

l

wiarg,

l;u twenm tronowi

)

stracbcin przeinöwi.

5.

\V ppafaci clilcba Bo*e mitosciwy !
Sod/.io spraw lurizkich po imin voi stmszliwry!
Nio kai-7. uas wiiu/.tue , na .«adzin xemszczeuia
Poka/, «iij Oycem i Rogiem zbawiunia'.
:

"4,

Cblebie,
INie przelos zo.sl.il w tym
Aliys pasl oezy p&trs&eycb na siebi<;
Lecz na to 4 wylaf krcw i uoztft sprawil f
Abys zasilil uas i dusz: zbawif.
.

,

,

,

i4"

nrs ni
s.
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Tym ce.lem ludzfcie nkoclinle.s syny,
I sicbie oildat aa pokai-m jedyuy
Abys elo zgonu swiala mieszkal z nami,
I nas Boskiemi poczyuil syuami.
,

:

,

6.

Prawdziwe ciato z dusza, i krew zywa
Wraz z Itötilwoni, W tey sie Hostyi ukrywa,
Przcz tf cudowua, wiary tajemnice,
Zwracasz ua grzesziijch, JLioskie swe zrzenice.
,

,

,

7,

r

Wjerzemy mocno cos rzekl listy swemi,
Ze leu cblcb, ktpry masz zjawic Da zienii
Cialcni jest twojem, na ijcie grzeszniha
INiech dobra, wiarg smieie dobr.j spotyka .'
,

,

,

8.

Nadzieja, n~a.«za, jest, ten poknrni lul)y ;
Kto go odbiega pevvien wieezney zguby
,

:

,

Au

A kto

Bote

z. wias*a

po/ywa
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(Mato

chlfiba lego,

Nabywa prawa, do zycia wiecznego.
9.

f

Miiosc tey uczty Boskiey jost mistrzynia,,
I niilosuikom te si§ gody cz y n 'f
Ten co nas z pierwszych nkochai momentöw
Zrödiem i sprawca stat sio Sakramentow.
,

:

,

10.
Klo ezystym sercem dnröw tycli u/.ywa
H6" w nim, on w Bogtt zyje i spoczywa:
w duchu pokuty grzesznicy ;
O/yja w Jasce przy ley tajcmnicy.
11.
Spieszmyz z radoscia, uczcic ten Sakrament,
Klöry nam Jezus oddai za testament
IVliJosci -wicczney i zasloruj wiary,
,

<

,

,

Okiyl

!

skarb zasiug krzyzowey ofiary.

Piesni
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12.

O! Ty Baranku niebieski, jedyny
Co krwia,
giadzisz swiala winy;
I z Bogieui Oyoem jeduasz uani przymierze,
,

Bsdz poclnvalony

olierze

w tey

?

13.

Pragniem o Boze ! teraz i przy schylku
Sakramentnlney laski, i fiosiiku,
Odziey oas droga, szata, twey mHosci,
I spraw wieczerz§ w przybytku swiallosci.
14.
ofiary
Przez milosc t\voj§ i
Oddal prosimy za przestypstwo käry,
Niech /ycia cza,stka dia iias udzielona,
Bedzie wszechruocna
zatiloinoiia.
,

,

,

,

,

,

15.

Zaitoii od burzy nieszczfse i poiaröw,
Woyny, i ludzkosc drnczijcyuh ci^zaröw:
,

JVa T>o£e Ciato
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Wspieray sian wiernych Kosciola i troun;
Pozwol nam dotrwnc' vv sluzbie Twdy do «gouu
P I E S N XIV.
s'\q uieba Aniolöw pulkami
,

Zmzcie
llziic
nikczemna
Pod nög podnnzek
«

siq

,

«u-mio e

narodami,

oto Pan aakryty,
Oto Bog prawy 010 skärb obfity.
Patlaymy na twarz Bofcu w Sakramencie
Cal;j wiecznoscifj i w kazdym momencie
,

,

Z

wiars

,

,

serca zywa,

Mitry korony i uaywyzsze trony,
Sobylaycie gJö.wy w nayglebsze poklony
'/.yvvi umaiJi, podzienme doliny
Wszelkie stworzenia i swiala krainy.
Padnymy na Iwarz Bogu w Sakramencie,
Calfj wieczhosci| i w kazdym momencie
'/ wiara serca
Oto Kröl uiebios ua krzyzowym trouie,
,

,

,

,

,
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Piämi
Liid swöy piasluje na «ei-decznem ?onie
Majeslat zaemil by nai iiii; przera/.at,
A Lardziey miiosc w nus ludziacli pomna£aJ.
Padaymy na twarz Bojni w Sakramencie,
Cal;j vviecziioseia i vv ka/.dym momeucie
Z wiar.j serca Äywg;
Oko nie -widzi .«erce prayvdy doymie
"Wiocey Böf nitfie, ni/. wzrpk rozum poymie.
Nie widzim BÖstwa, ni ciafa widzimy,
,

,

,

,

Ale zakrytc byc moeuo wierzymv.
Padaymy na Iwarz ]io%» w Sakramencie
Cala, wiecznoscia, i w käädyin momeucie

,

,

li wiara seroa Sywa,
O cndo laski! cudo Tv\ey miJosni
0 JKZU ! «dys to dia nasiey podlosci
Uceynii, Se si§ na pokarm nam dates
1 iuicszkac z nami az do koiica eheiales.
Padaymy na tvvarz liogu w Sakrameucie,
,

Bierzze w sklad oney

serc.i

nasze Panie

,

Niech w nieli twa miiosd
iiie ustanie.
tv Sakramencie,
Padaymy «a Inari
i w ka/dym momencie,
Cala
Z wiara, serca zywa.

PIESN XV.
O mitdsci Boshiey.
kocliani Cie,
Ci§,
Gaiäm .«errem koehnm Cig
Catein piebem koclium Ci?
Ty ninie pierwiey ulubjjes
Gdy 7. niczego mnie »tworxyJes
.Dajesz zdrowie i odzienie

Bo'e

80/ o koeliarn
,

,

,

,

,

213

Na I?o£e Ciat*
Cals wiecznosci;} i w ka/.dym momencie,
'L wiara. *erca
Za tq twa. mifosc wznjem oswiadczamy
tåiioiö naywiVksz;},
av sercu mamy.

214

l'iesid

I tak lioyne wryägrwi.errie*
J)oie kochani C.ie ele.
CaJowiekicm sle dia mnie slales,
1 do kro])ii Icrew pr/.elaies
,

W SJakrnljiericie dajesz sieljie
Jak nie kooliae Ro/e Ciebie ?

,

Bo?e kochara Cje ele.
TylekrOc; Ci§ obraiileni
Twöy Wejestat znlewoäylem !
Wr.iz mnie pieklem nie sknrate»,
Do pokuty c/.as mi dates.
Ho/e kocliani Ci? etc.
Gdy grzewnik idc. do Ciebie,
Przytnlis* Ty hmie do siebie,
Mnrnoirawee, uiegodhego,
Bisrze»z za syna swbjego.
Ho/.e kocham Ci? ete.
Dia jedyney Iwey miiosei,
,

,

,

,

v

i

Aa lioze (liat o
I dia samey Twey «odiiosci
Nadewszystko Giebie wazV
Juz. Gio oiil.jil nie obrnzy.
Iso'e kocham Gin ele.
.

,

,

Kochain

Siworzyeiela
Kocliiini niejjo Zliavviciela
,
Kocliani i Duclia
Hoga w Tröycy Jerlvnego.
80/ kochani Cig etc.
.Tjscz ze m ale seroe moje,
Na ko<■ l i«tiie J!o/.c Twoje
Prseto wszyscy swieci w nicbio
INiecli ze iniia, koclinja Cieliie.
Bb/e kocliam Gie etc.
nii-jjo

,

,

e

,

,

,

,

I mieszozanie z wiesniakami
prostaezkaini.
1 nokeni

,

%

Gospodarsse

i

,

g«spodynie

,

215

P ies/d
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Kochaycie Boga jedvuie.

Uoze kooliam Cif ctc;
T panowie z poddauemi
I Kodziee z dziecmi swerai,
TNieih Cie cliwala, wy&itawiaig,
ToLie czesc qhwaie oddaja
Boze kocham Ci§ etc.
Maryä Boga Bodzieo
,

,

,

,

,

ze wszech Dziewico

.'

Tobie shi/.yc chwalic Giehie
Tu i potem pra»n§ w niebie,
,

Boze kocham Ci§

,

etc.

P I E S N XVI.
O Puna Jezusie. Na 40sto-godziiiiie nabozeristwo
TVTitrskouczona, nay.slicznieysza Jezu milosci !
i prawdzivvey zrodlo slodkoici!
Sliuice , miesiac i z gwiazdaini,
Niebo wszystko z Aniolajui,

-»-'

Na JJozc Ciato
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Pioknosci si<> tw( ; y d&iwnja,»
Lecz nie poymnja,.
Tys lilija tys kwiateozek wdaifczny, rö£*ny,
INader wouny nnder sliezuy, wszyslek rumiany,
I nn «ienii i na nu-bie
Pauie Jezu pio nad ciebie
Nie masz isigdzie piijknieyszego
I ' wdzieczuieyszego.
0 jedyne sorea liiesjo Jezu koelinnie,
Wszef Imiogacy w.szystkiey zienii i irieba Panie;
I\;k1 perJy i zloto drp/szy,
Nad. sani kanar i nnöd .*:hid.s zy,
Wdziocznn dnszy nu!y oclilodo
1 z.vwa wodo.
Jakzes dia mnie byl nakrzyzu ]>nrdto zraniony,
1 od gJowy az do stopy wszystek skrvvawiony,
Gwozdzmi srodze przykowauy,
Okrutuie übiczovvany,
;

,

,

.

,

,
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Viestii

Zeplwany, koronowany,
Policzkowany.
Rany twoje przeriayswiijlsza mile cniujg
A zlijd rozkoss niepöjgtsj na rercii ezujo
W nieli zauurzam mojij dusze
Doswiadczywszy przyjnac
!
1/. s.-j Rnjem twoje rany
Jexu kocliany.
zrodlo wyplywa,
Z serca Iwego
Klöre «zpetutf dufcze ludxkic slicznie obmywa ;
Kto zupeluey jest uadzieje,
By byl nmrzyi) wybi<dcje,
K.r\vi;i nny.swiotsz,} tw;i polauy }
.lozn kocliany .'
Twoje r;iny »a, skarbnica, wszelkiey sJodkosci,
!Sinskoiiczony , riiepoj-jty tipal milosei;..
Lodowalo rozgrzewaja
i kauticuue rozpalajjj
,

,

,

,

,

,

,

Na Baie Cialo
Serca ludzkie nasycaja,
I rozlapiaja.
O nadziejo, wdzitjczna Jczu pokulujacycli-'
O wesel© uiepojfttö w smutku bedacycli!
Tys pociecba. tys radosei.t,
Tys roskosz.a i sJodkoscia.
Jezu z serca ulubiony,
-

■

519

,

,

iiadz

pochwalonyj

CicLie pragnac du.-za nioja )u>. »ie przestanie,
O ilobroci nieskoiiezona ! az cie doslanie;
Nie opuszczay serca niego
,

Ciebie

wicloc pragtiacegfl
Jezu milc pozadauy,
I tikoclinuy.
Pr?clo jako z dzikiöy knieje gdy szczwanicm gnaua
IVJem bie/y do slruniienia Jania stroskaua 5
TaR i dusza moja liclia,
IJo ciebie spraguioiia wetlycha,
i
5
,

Piesni
!
ukrzyzovvpny
O Jozu
'A sorea koehany.

ci§ o to proszg Jezn rnocno Magajric
Do uayswiotsatych Nog pe-koinic twych tipmlaW
Prey konaniii (luolia ranf*
Przyjni do seroa Ki-auinticgo ',
:Laskavvic mi odpu.se zfosci,
Jefeu mi tosci !
Od laski twcy nie oddalay siiigi twojcpo,
Do Kr<'ilestwa racz pi-zypnscic po/.adanego;
]Niccli oblicze
twoje
Ogladam koehanie mojc:
Wychwalajac .Jozu ciebic
Na wieki w tNiebie.
PI E S <\ XVII.
Do Vana Jazusa w na/svviftszym SftJiroiueiifin
ulubiony ! slrzc£ scrca moje»o
J>Jiech doznam twöy obrony od grzeulni wszel
kiego
,

,

,

,

OJcza

,

,

i

Ty

pam

21

Na BoSe Ciato
bndz moim Paruni, ja lez

tvioim,

zbawienfa, sumienia,
Dia tvvcgo svvi§lo;io Imienia.
Bez Giebie, Jesu t-lodki ! uic mi nie sjnakuje
Jxz Ci>'t)io, garoe saraa smutek wiolki czuje.
Pragnacym Tys ocbloda Iwym slugom iiad~
,

slraei

,

,

2rorl a
. .
A bcz tlieliie uic po IViebie, liez Gicbfe
O roslio.s/.y Aniulski IJhlebie .'
AVnijdi do serca mojc»» Jezu dobrotliwy !
I'rzyj.l/ tie shigi twojej;o, P.apie litosoiwy .'
'Xit cli Tolia. Jckii diogi, szczyea, sig- me pro»»,
Pr/.yjdz slodkosci, prvyjda.radosci, slodkosci,
Tys korona, iwaim w wiecznosci;
A ii ch seroe nnsycone polravv;i niobi^ska,;
TNiVcK
bfd/.ie ncieszone roskosza. anieJska ;
,

,

,

,

Tys duszy mey pragyiuuium
wieaiera.

,

Tys nioj-em zba-

Pie.mi
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JTam laknncy, jam pragnaey, lakngcy,
Day mi zywol: wiecznie zyjacy, Atnon.
P I E S N XVIII.
O Sarcu Panu Jeziisrt
poedrowiono Scrco mego Pnna !
Przcd loba, grzess,»ik pada na kolaria:
IV/.yjmij tcu poklon lubo grzeszney duszy,
Wiecli \<\ twa dobroc zalem szczörym skriisay*
Tysci jest boskiey stolic-j dohroci,
IViecliay ta m oja. pfftsaj zlosc ukrdci
JNiech' krvvi sordcczney ten odniosf skutek
Za grzftehy rhoje bolejany smtilek:
Wiem, /e ci bardaiey nad wlocznijj Longina,
Wskrös swiste Se fde rani moja wina
Na mojo serce ivvoja prsrenies r»n§
Tak rany Jcciao
zostang.
Z 1| raiLj wszystkio /.vcia nie»o chvvile
Prowadzic , 1$ umicrac milc ;
c

Ba,dz

;

,

:

,

z

Na Boie Ciato
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vr
uicbie
toba,
Z t;j Swi<;te sercc micc iyc
mam prasuac uad Cicbie.
Czegoå t»ra
P 1 E S N XIX.
O sercu Pana Jezusa.
krynico dobra w<7.elakicgo
Nayniilsßa ratio Serca Pana mego;
Kozpal oilfble scrce me uiiloscia.,
I napclriij jc niebieska sfodkoscia.
Zdarx to a/ebym w tem wysinaniu swinta
\V tobie zoslawai i>rzea me wszystkie lata
Serce Jezusa wlöc«oi§ otworzone !
IVieebay przy smierni av tobie mam obroD§
O rano swi£la r rtno tiwieliiiona !
Jj;jdzze na wieki od uas pocbwalona ;
A przea wylana dia mnie krew i wode
Day w utrapienfu pomoc i oeliJodQ.
Fosilay
krwia, w silach zemdlonego
A woda, obniyi grzecbem zmaxauego ;
is ;
%

,

,

Wilny

,

■

,

,

,

<

I

i
Piesni
A'/<'bym nie wpntlT kiody piokiclnenin
\\ paszozeke sfoga smokowi .slras/noimi.
Rano n»y»£odûa lioku I'a'na mego
Zrodto miloici i dobi-a vtfifoKslkiego ;
Kaley prot*i> CI9, lu wi twojöy'poiokinn
wiilokiein
c/-y.«iujvve niecli
Twey lioskicy cliwaiy fofda urno/.ciii
Przez two easlugi z czyscn wybawieni
Biogosdaw vwy.ysikini k törky cic; mituja,
Ktor«y lvve st-roe vvslavviac ijsihijtj:
z I(Mii sig pr.ata&ujf
A ja przed
Me ci§ chc*> kocbtfö i to zapisujn
Na scrcu ttiojöm iiiecheae nie ins/cfjo
\V niebie, na /.icini p?od* ciobie samego.
Odlncrz mi wsnystko 00 iii un pr&yjjsmuojto
Knrz-na lym åwi&cidj dosd
fnöjogff,
Gdy mi das/, serctö pH ne twej miloici,
Nad to Uio z<idai;i leps/cv pomyilnosci.
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-

,

,

,

,

r

,

,

,

,

,

,
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Na Boie Ciatb
O 1o ci? tylko prosze TJoga mego
Nie oddalay mnie od serc» swojego:
Tn me-dziedeiotwo lu moje micszkanie
Niech bedzia pöki wolna nic zostanie
Dusza otl ci ai a ; w klöröni tgskni soJne
,

,

,

,

Pragnao byc woln;j, by spoczola w lobie,
Przytul mnie J«zu do seroa twojego
Z leni zye i umrzeö, pragng z serca mego?
P I F S N XX.
Na Proct-xsyq TSo&ego Ciata.
Nota jak: Twoja czeisc chwatu ale.
mu mieyscs Pan id/ie INieba!
przymiotami ukryty cbleba,
Zagrody aasze wiäzicc w.ycborfzi,
1 jak sj'q dziaciom jego powodzi !
Otocz go wkofo rzosio wybrana,
Przed twoim Bogiem zgiuay kolana*
;

,

,

*

Plehii
Piesri chwaty jepo Äpiewny z vresrlein
On twoim Oycm on przyjacielem.
Nic dosyc bylo to dhi cz-towiflkat,
'jjd na ottarzu codzieii po czelia
Sam ludu swcgo odwirdza sciany,
zicmiany.
Bo nawykl bawid
Uscielaycie nm kwjatlcami drogi
Ktörody Paiiskio iiiM bgd;} nogi !
Okrzykniycie to ua wszystkie strnny
~Wsrod,nai idzic blogoslawiony !
Straz przy nim czynia A nieli m.olni !
Nie
blizko frnzbozni.
Obyscie kiedys i wy poznali
Jakieaosmy to Paria dostnli !
On wiuy nasze darovtac lubi
wsparciem (on narod clilubi.
W domu i w pol» da jo nam dary,
Serc tylko naszych iada oliary.
226

,

,

,

:

"

,

,

,
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v

Na Bififi Ciatu

N'io.«iemy ci je ]}o£e niesiemy,
Daway nam laski sercae dajomy
1 l< ; y zamiany miedzy stiouaini
Niebo i zicniia bcda. swiadkaini !
My nie styszymgr,, jak nam niebiosy
Oduowiadaja. swejni odi;losv !...
P I E S K XXI.
Na Bolit) Ciai o.
'

:

,

,

ziemia
jv.szysi.kie kraje
I gdzie jasne sJonce wt{are
I gdzie av byslre, szumne morze
,

*

*

■,

,

Zepadaja, po/.ue zorze.
Wykrzyliiiijcic w sJodkiem pieniu
K.woJi Paiiskiemu imieniu.
Slavv<; .lego wynaszaycic
Dobrodzicysl wa vvyznnwaycie.
Mowcioz komu slow dosl.auie
T" ojc silfj slawii;, Pauie

,

,

,

,

:

\

Piemi
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Twöy stracli Tdbh
soicle
Pod nojii niqirzyjaeielo.
Tol>ie riiecluiy cl)wi :\h>. daje
WszyMka zioinia wszystkie kraje
Toliie nicellay feije ozolom
Gokolwiek sw'iat-cbjq} koJoiin;
Ku mnie "vv-zvscy si§ udaycie
,

:

,

,

,

A Sjprawy Paiiskifi pozuawnycic
Dziwuy to P;.n, drivvnie radzi,,
O swey na swiHcifj ey,<>l,>d/,i.
Morze w twardy griiiit
Bystre rzeki na vvspak 7,\vraca.
Ani.smy stop nmofctfyir,
A brody wielkie przcliyli.
On swraleni jako clico loc/.y,
Nad wszystkietni ttzymn oczy.
Zmienuikorh uoiera rogi,
:

Nie rozumidy, by hyi srojji.-

,

,

Te»)

ucliowai
trw-Ogi j
JJs7,wanku blfdrre naszu nojji.
Prawies nas o wiccziiy l»o/.o !
©gniern spvoiiowai: nifi mo. c
Ziota nikt. lepi<Sy doznawae,
] oania w-ifocy
dod-aw^d.
"Wagtiates nas w dom pokryty,
Wtofyies
niezbyty,
Na grafcfet bardzo spracowany,
A n« gtowg cjV?.kio ratiy.
Przcz ogieq prfccz wedy yrogie
S/.li.sniy, a Tyi nas ibogie,,
c

,

►

29

JVa Hoie Ciato
Wyznawnycie imie Pauskie
Wsiystkie narody pojrariskic
Nieeh j>o swieete pola o wszrirzie,
Jogo zarnt-y ckwnfy L^dzie.
Ten nas z sw<\y doliroei £yv. i-y,
Odjat od smieroi skwapJivN^y,

Pinni
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Krom uraty, i krom szltody1
Przyprowiidzil do oebtody.
Przetoi o Dole prawdiiwy !
Nawiedze dom twöy szczojiliwy.
I oflarze krwi§ nnpojg
Iszczac obietnicc swoje.
Spiesz si£ do mnie wiernych zborze,
Co siuzysz Panfi w pokorze
A flysasycie w obie uszy,
Jako I'askaw Pat» möy duszy.
U legoni ja w «wym frasunku
AV swych troskach tszukal ratunku
A serce dobrzc tuszyJo
Bo tcmu iolgi nie byJo.
Kto w sweai'sercu zakal nosi,
,

,

,

,

,

,

,

Taki

Paria pro/no prosi.
Mnie dat wediuj; niey nadzieje,
Niecli nm si<; czesc wicczna dziuje

'Na. Bu&e Ciata
231
P I E S IN XXII.
TV picrwszy pintnk po oktawis Bolego Ciata.
ilo jest kocbae, {jdy jestetn kocbany.
Hoku m tik mowi liczy doswMdczeiiie.
Serce Twe Hoskie o Panie nnd Pany I
\V pk wiclkie wprawia rozum podziwienie.
Po prawu Slvvorcy byl czlek Ci poddauy;
Rokosz podniosi: wsrod zguby ju/. gin.-jl ;
Na nlacz na uQdze na prabg ska/.any,
Nie mniemai, by eo los iiorszy ominat.
Pun rzuea niebios edwieczne wescla
Sniicrl<'lii('jn oiaJrni I'oslwo swe oVrywa
fdzie r.itovv.n'. Pewiiie przyjaeiela 1
Aob nie ! kni<d>rneco co vv zfostei spoczywa.
Niedrojiini skarbem nie mncij ratuje
Rozdziela oeds'§ \ z piaczacym J/.y leje, •

M

,

,

,

,

,

,

,

,

Pomaga, eierpi iiaucza pracujo
Zcbrzc wtlziQcznoici, fodkrzepia uadzieje*
,

,

,

Piesii w pivrwszy piqtah
532
Oclioczem seroem wgzyJtTcißi dobrze czyni
A nieprzyjaciot koch» i oolirnnia.

Z v/.drosd sie wznieea

;

;

zto.se swielego wini.

ÖVpiij naii zdrady, potwarze

Jajania.
Zooszac niewdzioeznosc, aie zmnicyaza niilosoi,
Po boskn dziata nieograniezony,
Pozwala dziaiao i tiikcvsmniiey ztosei.
Poyinan, skr<>powan zbily. uvvii/ziouy.
Z eiernia korono na gtowp vvthiozaja
W szk.iflat oi loklszy, szal-onym bydz micnia,,
Ukrzyz.uy Jego \ do rzadcy wotaj:; •,
Pu.sc' natii zloczynci». Tak
cenljj.
,

,

,

.luz ukrzyzowan. 150 1 nad bo-le znosi.
Oycae, odpuscim ! zi »böyeow sie niodli.
jPragua,c przy smicrci {jdy o \vod<; prosi,
Zölcia, go poj|. Umart. Hok przebodli.
Krwia, rutowaieå Gliryste ! z grarecbow ludzi»
,

po tihtawic fiozego Ciala
33,
Jakrj mifoscin, kor.Unsz swoi-cli daiecl !
Z lctargu zhrodni tn milose
hudzi.
Palxz 010 gr/.ösy.iiik do nog Twoicli Icci»
Panin! ro bylo Oycu pefnq miara,
.ISy gniew ugasil. darowai nam zfosci,
Wi[]/..jc Cin za rvas na kr?<y/n cfiars;
To mai o bylo dia Twnjey n-ii-losei.
r,hciale.<l by Ty sam ta ofiara iwigta
IJyla/pokarmein Tweso v\ yawoleiica.
Karmisz riiie sob;i; naitoit uicpojrua 1
Zyjesz Ty wc mnie. ■Synem ozy.ni.«z jericaw
Kicdyz 16 jirawo .«tanev.isz o Patiie }
('dy zdrayca ktiuie jtgubic ju/ wiret Ciebie,
Pr*ed*d Twyin wrojjoii!- >V i<nrz;as Twe k-ocli-a,

,

-iiie

,

,

,

Ö siobie »lie dba. A daje mnie sicbie
Kyni w lym poknrmie inial mo c iki obrono,
,

I przeciw wrogom i jirzceiwko zgubic,

Picsu w fiiirwszy piqtch.
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\Y strnpieiiiu rtodyc* vv uciskacb ocliron?
i,e 15ö» jest % wiernym, lyi w tey wiclkiey chlubie.
Gdy iiieucbronna smicrc" ciafo zaskoczy ;
Kyin w cnotach mgzne pozyskal wytrwanic
UmhrJ, zwröciwszy do lioga me oczy ;
150 w tym pokarmie moje zmartwychwstanie.
GdybyM po;;la,dal na Twoje skonnnic,
Padlbjm pod Krzyzem }zabym jepo. zrosil;
'/jo ten SakWitnent imicrci wspominanie
Tys "am o ISozc ! wyrok. ten ogJotit ;
55e cboe' rasi okup krwiiwy ea nas dalcs,
IN a swiotcy gorze i vv ocr.acli stworzania ;
"Lec'z, by ua kazdem mieyscu roi&ki z des
Zavvsze czyniono tf paniiee zbauienia ;
z röwncm czuciem skfadae Tobie dzieki
Przed Twym oitarzeni powinienem Panie !
Ka nim Ty codzieii patntftke, Twcy meki
do innie ua inieszkaniej
Gzynigc
:

,

,

,

,

,

,

~

,

,

po ollawle J'o£ego Ciuta
255
cztik za miioåö plaei ?
Jaka,'.
Culy JU'ig go czeka z dary w Sakramencie j
IWija ddm Jio/.y, lul) w liardcy postaci
Wazedlszy, otra ia i w tym go rnomencie»
Ma gtoa Proroka:
fJ o g w svvoiiu kosciele .'
Padali lud/.ie ze slrae!i<:m i Ikauicm.
Nä gtös zas Boga
Je.dzuie yrzyjaeiele
'*

„

:

~

L'c/.i<,' milosci! Cziek c.ardzi wezwaniem»
Jezu ! otl|)iisc mi., ja niewdziecznik dawny t
Ka/, «wröcid szatf czarua, zbrodni;}
Preoas nic odpe/izay ja syn maniolrawny
IN.ikarm Twem ciaicm i napoy krwia. swi^ta;,
lizekies: Data serce na skoriozcnie dziela 1).
~Synu! day/e nmie i Ty serce Twoje. 2).
JSierz JPanie ! milo.sc Twoja goro wzicla.
I seroo' wc mnie nie jest tuoje,
Palani
"

,

:

;

~

"

...

i) Ekkkzjaityk r. 3». w. 31.

aj l'r7.jjiowicsci Salomona r. »3.

w, 26.

16
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PIE S M

MARYI

O
P A N N I E.

jttityfona.

PodKodzicifilko
two|§

P I E S N r.
z tacinshiego Sub
ucidtarny sic
'

,

.'

naszemi pro&baau

,

tniim,

c

IU/ a

nierotc? gar-

<lxio w potrzebach naszycb ; ale od wszclakich
pr/,yi;ö(l racgf.as zawsze wybawiaij, Panno chwa»
Ifbnß'i bJogosJawioua. O Pani nosta !
czko iiasza ! Posrodniczko iiasza! Z-Synern In o-

O Nayswigtszey Maryi Vannie
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im »as pojednay, Synowi twojemu nas polecuy,
Twojomu Syaowi.uas oddnway.
P J E S N ir.
Na Nicpolialcme Poczgch- N. Maryi Pajtny.
moineucic bez zmazy poczgta,
Pauno niepokalaua •,

Wpierwszyrä

%

pierworodnegG grzecliu wprzöd
Ni/.li aa swiat wydana
Gtowfi juz ozarta przyjscie
Kruszysz lei) snioka w
:

Depcesz na

fafnie,
hramie,

twe

sxatnnn.

Jtaxetn z Ghrystiisem byias przezuaozona
Przed wieki w swey istoeie ;
W umysle Boskim wprzodyä wystawiona
,

iNiz poczeta vv zynooio;
Jsng ci»? jak Arke, nosit

W powodzi f
Potoj», pöwszechay aie ci uie szkodzi,
Zes nicskalana w te m Liocie.
r

V

238

Piesni
358
Wsseclimoenösc Boslta wprzöd ci§ poswbjcita,
. Mona,
Aiebys Matit.-} Chry.'tusow;} byla
I pocy.jtkieni zliawienin
AVszy.stkie na otebie Tasld wylafa,
/iftbys w pocsfoiu wolu.} zoslata
o<l Ådariia |irKewinienia.
O «wi(!ta Panno ! poc/.Qta be* wiuy
Pierworodna w Syonie ;
Matka przyjmij uas xa syny
Poka/W ©statnim zyoia Bgunie
Wssak dia nas grasesznycb Malkossij
,

:

,

,

,

,

:

s lata

Uoskg

,

zebys nam Bojja jeduaTa

,

\Vieo miey Iwoymuod w obrouie.

O naysiviplszvy Miiryi Pannie
P I E SN TII.
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Narodzenie

N. Maryt Panny.
nieba Maryä si§ rodzi,

Na

Zwyrokovv
Matka Boiskiepö

Sywa
Przed sloiica weydeiem tn Julrzeiika wschodzi,
I ju/. swieciö

;

/.ao/yiia

;

Clovvi; ju/. smokfl Joy liarodzenie
i doje swialn zbawieuic
j,'ik-"\Yi:.sola nowina !
Rod'/'jcow Army, Joachima

Krusry

,

,

O

Z

Bacnyöh

,

,

Maiya u»rodKd»& ;
Doslovnosc Matki Cbryslusowey trzyma.,
\Y pirln.«'/.ki u vvinionn
Jio wpriod uim by?n na swiat wydana;
Höga> odzica, clcklarowana
VVraz z Clirystusem przoznaczona.:

-

,

"VV malenkiem ciele przcwy/.sza Niebiosy;
(llioii w pielusxki powtta;
16"

PieSni
Tu w jey kolebkacb cbnwienia sa, losy,
I laska enaroienita
Idzniyi wisc wszyscy do tey Dzieoioy:
Narodziny,
Ze c*ci;j obcbodzmy
Z Serca niccb ka£dy ja, vvita.
Bo ta Dzieeina brdac Kbawicifla
Matka, i Pabia, w tliebie
Fclnn iest laski kiorey un m udiiela
Zapomaga w polrzebic:
(laly Mvi.it boynie Ia s k jey doznnwn,
Grzesznych rntuje, pray nich obstawa,
Przyjninje wszv.stkich do siobie.
P I E S N iV.
Na Zwlastuwciiiio N. Maryl Panny.
Gabryd w pr>«elst™ie przycbodxi
240

•

:

.

,

»

,

AniolDo Nasaret posiany

,

,

,

'/wia.MKJqc Paunio le Syna porödei
J-Jek pauieiistwa odiuiauy;

,

I
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O nayswigtszcy M<*vyi Fannie
Mowi: ie poczuiesas w ozystytn J.ywoeie,
Boga Cziowieka vv dwojdy istocie,
Ktöry bgdzie swiftyni zwauy.
Zdziwi sii} Panna jiomie.szana zgofa,
JNowosc niysl jey naloia;
Jak to byc nof.o ? rzecze do AruioJa
,

,

Ponicvva/. nie «nam rngza.
Wiei-7,, lios snalaiia laskg u Pana,
Syua Boskiego Matkas ohrana,

ZebVs
starla wsla.
Otom ja twoja »tuiebnica Paaie
Nsj rozknz twöy. gotowa ;
Jiu wiersej niech siQ wola twoja stanie
dariogo slowa:
Jesli möy iywot ciasnyd jost Bo£e
W sercu wi<;c ci datn przeati-aensze lo2e
Mitosc' cn> moja wychowa.
O wiclkie
Maryä dia ciebie •'
,

,

,

242

Piesni
Ktore ci§ <?zis potkafo
Ze slowo lioskie w zbawienia potrzebic
MV toliie oi aie m sic stalp.
A wi<;c o niat.ko lioska i hasaa
Kacz juz urodzid nam Messyjasza
Ktöry z piebia dzis wziai; cialo.
P I E S N V.
Na NaWiedzeiuo- N. Maryt Panny.
Panna Elzbieli; nawicdza
Maryä
Jdao äpiesznie na griry
Krolowa siug§ z vvizyta nprzedza
Pierwszo swiadczy houory
Matka, jest lioska uyz-za nad ludzi,
Przeoiez do ni/sy.ey satua sirj trudzi,
Da-jao nam przyklad pokory.
Ellbieta ze czcia, w obj§cia ja, clnvyla
I do siebie zapra-sza
Kazdy t« Pania.
uprzoyruosci.j wita
j

,

,

,

t

,

;

,

:

,

,

,

%

,
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O nayswiglszcy Maryi Parini*
2*3
W domu Zacliaryasza
Zk;ji]/,e ta Jaska o Malko droga
Ze iiam przyuosisx w zywccie JJoga,
Slvvörce, oraz Alcssyasza.
Jau na Maryi przyjscie wyskakuje,
Gboc w wuotrznos-ciacli zarnkniVly;
Juä drogg Vavu przesfaniec toruje
Sam uie dawno poczijly
lirzemie Maryi Boskie przenika
StAvöro9 poznajae paloem wylyka,
Skacze w zywocic Kl/biety.
Bywaj.-j navvzajem wizyty na swiecic
Ale pelti e
bierzmy in wzpr oddanc EHbieeie
Maryi nawiedzeuia,
•Ktöre iho niiaiy zadney biesiady,
Tylko o liogn i eno taori rady
Pozytecaue do zbavVieuia.
:

,

,

,

:

,

,

,

-,

,

,

244

»i

Fiexni

P I E S N VI.
2Vu Ociystczenie N. Maryi Fanny alho Gromnice.
n;id sloiice oezysseczenia czeka,
grzesznertii
Irl.jc w pocsel
luibo je*t Matka Boga i czfowieka,
Pauia,- nieha i zicmi:
Ti Moyzesriowego ivyjota pravva
Pi - zecie/. aa wywöd w koseiele »tawa,
Wräa z nicwiastami inucmi.
IVdan he% grzecbu idzie »a ofiarg
Z pokora do wywodu
%

:

,

,

,

:

Kladzie na ottarx Synosarlie par§
Na ok op swego pJodu.
Miesio na rsku Malka jedyna
Äwego i ora/, Boskiogo Syna,
Zbawco ludzkicgo muodu.
Synioon slary Boga blogoshm-i
Widxa.c g o n l<sy dxiecioie j
,

,

,

O tiayhvigtszey Maryt Pannic
245
Szeifsliwaä Malko, £e Iwoy Syn swi.it »nawi,
Ze masz lioga w rodziuic
:

Wifrcteraa

Punk;

wypu<s<s ninic

i

cinfa,

ttdy ci§ pii dii»'/» nioja vvidziafa
YV ley pofcadanej godzinie.
ZwyoVla pych<?, Mfcryi pokora
"\Vyniostosc bigrze w p?'a;
Culy oc7,ystc»enie la przyjmuje, ktora

,

,

Ijcz zmazy jost

:

Dala nain przyklad Krölowa niehhy
Jak sf§ w pokorze cwiczyc poU'Z«baj
\\'i<;c »gin liardosoi przeklcla!
V 1 E S N VII.
JVrt Wnlelwwitccle N. Maryi Paitny,
do nieba Marja Krolowa,
w koronie
Ju£
Odcrfn <>d nas Matka Jczusowa
Sicdsi z Synem na troriie
'

'

;

,

:

Piesni
"Wydaia nieba tryumf wesoty
AnJoly:
WiiJM.a
Swigqi
Wi'l/y; ja na Boskiem lonie.
itik l;si<;/yc jak sjöilca wybraua
Miesrac poti jcy nopaini
Na niey purpniy» ze sloiioa liikana,
246

,

%

,

,

:

Haiton

<.\via/('ii!iii

iitwi

:

dworrin A uiotöw wcszla <3o cbwaly,
Köwnycli widoköw nielin nie miafy,
Z (akiemi wspaiiinio.seiami.
/,(> dwönasdi gwiazd uwi(.» korona,
Panifrlskie wienczy skronic
I nad Anici.-kic oliory Vvyniesiona
JUizko pizy Eosk im trouiel
Oiiu widkS vv oiebie, ka/.dy si<j pytn:
/

:

,

Pani Ktörg B6g vvita,
po pvawey slrorlie.
Odchodiisz od nas, o Matko jedyna
C,ö).

1.0

i

'/.a

,

satiy.a

,

%'i~
O nayswigtszey Maryi Pannie
Boga;
Bys riitin
raos tiq wstawiac <lo swojeijo Syua
Zavvsze, gdy ua nas Irvvoga:
A£el»y od nas
woyny,
EsmlerzyJ bar s e', «lal c.zas spokoyny;
ISi<"ch t-woja pprawi przycayna.
P I E S N VII f.
Z IdciAskiegu O C.lorio.;a Domiua.
*.} uwielbiona !
.*

OGospodze
"jNad nitfbiosa

wyV y/szona

;

swego porodzHa
Mlekiemes go sfrem karmiia.
Co liwa s-niiMria slraciia
Tys prae» Syua riajpijavvila ;
Oknem' sii' sialas do nieba
Nmueic sir; nam nie potizeba.
,

,

,

*)

wyrtta äawny. znttcy

;

fani.
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I'iesni

Drzwiamis Krola ni<bi'skiego
I fört.-j Kajn swigtejjo ;
Wszyscy jcy ludzie spiewaycie
Ba prifla rii;j y.bawieuie niacie.
Maryä Matko miiosci J
Matko wsielalciey litosoi .'
Broii nas od shonnnia zJego,
I od czarla pry.ekh-logo.
Maryä Panno nad Panny
INieoh twiiy Syn praez ciq btagnny,
,

,

"Wszystkii: winy nam odpuscij

A do laski gYvciy pr/.ypusci.
Przez Syua Panno
Oyca i Ducha
Przybadz n a nasze skouanie>
A day donre dokonanie;

Cli wat n

Ladz Panu

uasiseinu

1t Dzivwicy ua,i'Oilaom:fliu,

,

,

O naysw!§lszey Maryi Pannic
I Oycu jego wicrznemu
Takze DucLowi svnetemu.
P I E S N IX,

249

,

TV czasie pomoni i ChorcS»
morza ! ktöras I'ana
Mlekiem swoim karmila
r
l'y sniierci szczep ktcjry vrs-zczejui

Gwiazdo

,

,

,

Pierwsty rodzic skniszyla,
Sliczna gwiazdo racz uani tera a
U»kroiiiic niobo srogie
,

•

Klore tra[>i
morem
Zewszad ludzie übogie,

O lekarko chrzesciaiiska .'
Racz nas cliorof)
Co nie zdoJa lndzka sila j
Racz nam n Syna sprawic\

Odyrroc' odnas glod, mor

Zachowny krwnucy

cb'zki>

woyuyj

250

Pittsur.

\JZycz Ktlrowia i r yzny<-li lal,
Raez nam dae wick spokoyny.
Wyslucliny nas, g;clyä tobSe Syn

Odmöwio nic nie mo/ie ;
Zbaw nas dia proB{>y Malki Iwoy,
O Jezu wiec/.iiy IS-j/.u !
A n.y
z B6'gfem Oy cc m
'// Ducliem swb-iy m ;sj>6leez»?e
Ghyvalic i tw.r Mntke sJawiJ,
/

,

,

i

Bijdzicm iki wiekj wieczflie.
IME SN X.
Swicta- i pocztun niepokalanie !i
Witay
Maryn sltczna lilija nasze kochauie ;
Wiiay oiysta "anicnko,
Rayjasnicysza .lulrzeiiko
.Witay swicita vv niebo wzicta
Niepokulanå,
Twa. piykuoici.i, niewiiiuosci''£, nieba gömjesz ;
,

,

,

:

O uayswiglszey Maryi Panttia
25l
Panieiistwa wszystkie celujesz;
\V pierwszym Panno momcueie,
Swi§te twoje pocz<jcie ,1
\
Jasniejjjce jako gJoiice,
Niepokalanie.
Sam Bög
z ciebie wziQly dia tey pruyczyny,
Zes sie stala i zostata zawsze bez winy;
Tys przed wieki przeyrzana ,"f
I za Matks wyhrana
Jezusow*i Ghrystusowi
Niepokalana.
Twoje panstwo ipoddailstwo swiat, nieba Paai!
Cesarzowie Monarebowie twoi poddani:
Dia twojey niewinnosci,
DaJ ci Bög- z svyey hoynosci:

Dostoipnslwn i

,

»

,

,

'/es

zaraz

,

Niepokalana.

Luminnrze chociaå

tv

parzc, nie tak
'7

jainieja.,

Piesni

252

Bo przy te m Poceociu twera, znra* blednieja,;
Ty.s Dad sloiice jnsnicyssa,
I nad gwi*:fcdy slicmieysza;
Jako zorze w swojey poree
,

INicpokaJana.

Sami
w niebo wjgieci nie -wyröwnaja.
Twt ( y pieknoäci i czystosci ktörad przyznajij;
Wseyscy cis diiwujij,
Niewinnoise twa. szanujq:
'/es tak swieta, z Anny wzi*ta,
,

,

'

Niepokalatia.
I swiat caly, chotf znchwaJy, twoje poez§cie
Niepofcalane wyslawia, w pierwfiym momencie
Wszystkie razem stworienia
bez wa,tpienia
Zes jest droga Matka Boga,
Niepokalana.
cig sJawiijc,
, Panno prosiniy:
,

:

25§
O nayswiftszey Maryi pannie
Niech czystymi, niewinnymi, zawsze IWziemy,
Za to iycie dajemy,
I moctio wyznajemy
Zes jest swigta i
f
Niepokalana.
P I E S N XI.
na wieki wychwalac
Krolowa nieba Maryjä;
W twojöy opiece nicchay «ostajeniy,
Sliczna hex zmazy lilija ;
Wd«i§czna listero o Panienko
Tys przezAniolöw jest do nieba wzigta,
Niepokalanie pocze,ta!
moment, n,a kaiida, godziue
Twoje"y pomocy zadamy;
Pani Anielska odpros naszij win£,
Do oiebie grzeszni wzdycbamy:
O fono Rayska! ucieczko grzesznikovrl
:

Giebie

,
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Piesni

O Malko Boska! ratuy nievvolniköw, [
Niepokalanie
Obroc swe oczy, pospiesz w utxajäenin,
Maryjä Matko milosci;
Klo sJuzy tobie uic day go zginieuiu,
Broii nas otl czartowskiey zlosci;
Pokaz laske,
Matko litosciwa
NayswiVtsza Pauno ba,dzze
bJiwa
Niepokalanie
Masz berJo w rece znac ies Monarcbinig
Masz drugio Syna swojego ;
'Zjednay nam taskf w ostatnin godzine ;
W on dzieii skonania naszego
JNioch oi§ cbwaliiny z twym Synem
spoJncznie, ,
Jak teraz w zyciu, tak i potenv wftcmie,
'

»

,

,

,

,

.

Wiepokalanie poQz§ta!

\

O

nayivoiftsziy Maryt Pannle

SK

Pr7.yba/lz o Matko w oslalnim terminic,
Ciebie my grzeszni wzywamy,
Ka painoc noszij w smiertelney godzhiie
INiecbay przy tobie skouamy
Üblagay Syna niechay sig fcmiluje
A iytvöt wtec/ny po smierci duruje
,

:

,

,

.'
Niepokalatiie
P I E S N XII.
Cötlco Oyca przedwiecznego
rPrzed»ivvua Matko slovva -vvcijiluuego

Zawilny

,

;

Oblubienico Oblubieiica twego
Ducha iwiglego !
Nayswietszey Tröycy przedziwny kosclele
B6g Syn w naszerb ciele !
Ktory
Boskie koehanie nicwinnie poczeta
,

,

,

,

Panienko swie ta !
Ws7.ystki« fortuny, wszystkie faski w tobie
Jak rieki w niorzu \v jedney twey osobic ;
'

•*.
N

17"

,

,

Piesni
Lask wszystkich morze po Bogu wSyonio,
]S[aywy2szy Tronie !
Jeszcze nie jasnial Firmament gwiazdami,
Ani sloneezne kolo promieniami;
A tys swieeifa niewimiie pocz^ta,
!
Panicnko
szyku
w
nieba
nie
swyni
Jeszcze
morza zatonety,
Ani "vv swych
pagörki wazyla
Gdy Boska
Tys przy niey byla!
i z wierzcb.ii ty skrzynia zloctstaj
Bez rd/.y grzecbowey zawidy pronncnista t
Bez cienia zmazy niewionie poczeia,
256

,

t

,

Panienko

!

Ciebie od wieköw Bög ulubil sobie
Zmazy nie widzial i na chwilr vv tobie
Z ust naywyiszego wynikias w wieczuosci,
Swiallosc z svviatleicr!
,

,

O nnyhviffszey Maryi Pänni»
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levvicy,
po
finnit
W przeyrzeniu boskiem. jednas po' prawi«y
Przed wieki byla niewinnie
Nim grzesznik Adam
,

Pallienko swHjla

,

!

.Tako Krolowa w efocisiey koronio
szacie, tys piörwsza w ochronie,
W
U Syna pierwidy jestes odknpiona
Nizli stvvorzona !
Tys jailovvita, Wssa glow§ starJa
Przy tw<sm
, ktora nas poSarla;
Szlachetna Judvt niewinnie poczeta,
Panienko swieta !
low graechn pierwssego
Zjadlnas
Tys nie siyszata i rykn samego ;
Samson zai swietsr.y rozsr.arpal Iwa tego^
Pierworodnego.
Przez twe poc7.<;cie Panrio prosira riebie,
Ka wieki z toba niech krölujom n iuebie;
,

,

,

,

'
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Tain spi«wac bedziem niewinnio poczgla,
Panienko swista!
P I E 8 N XIII.
Regina! aawitay Krolowa
Monnrchini nioba, liemi Gesarzovva
Witay wiecznego IHaFucluio Syna,
Witay, eawilay, Salve Regina \
O niil'o.«i>rna ! milosierdzia zadam
Zywola pragn's litoici wy»la.dani;
Slodkosci pelna Alatko jedyna
Nadziejo liassa Salve Regina !
Do ciebie wzdycha serce grzcsznikowe,
"Woia do ciebie plemie AilaniOAve
WoJa Syn, wola cörka Ewina,
"Wespöl wolaja,c Salve Regma!
Spraw twq pr«yc»yna aby (o wolani»
Wyjednato nam grzeehew darowanie
,

Salve

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

:

O Nttyswirlszey flfuryi Puimia

Ilaci nnni przfibfagari twojego Syna,
Gdy ci spiewamy Salva Regina!
010 nas iicisk 'ilacz i narzekauj;i
Do Jalosnegu przywodza w zdyebanin
Osusi Izy ktöryeli petaa doliun
Gdy ci »pievwimy; Salve Regina!
Kacz ua nas Avcyrrec Malko niiiuMerua
Kozbroy gnievv Synn opiskon k 0 wierna
:

,

,

:

,

,

,

;

NiecJi n;im (o spravvi tuoja przvczyua
Gdy ci spicwamy Safoe Regina!
O naylaskawsza ! o uayliloscivvjiza !
O Pani siodka ! o naymiloscivvsza !
Gdy sie uam zhlizy smiorci godzina,
Day w nitiiiic spiewac S/ilve Regina
A «lusze zmarlyc.h Ifdre si§ dostafy
W nieki czyscowe, by sig wyptscaty,
iNiech je wybawi twoja przyor.yisa
Gdy ci spiewamy; S.alva Regina l

,

:

!

:

,

,

Piessä
P I E S N XIY
niebieskicgo Pann
Sli<;znas i nicpokalaua ;
Jakie wieki czas daleki
(kas »iemaly, gcly iwiat ealy,
Nie sjy*«al.
Wsnyslkie skarby co s;j rr nicbie
Bö» wydal Panno na ciebie ;
Jak bogata z sloiiea szata
Z gwiazil korona upleciona
260

Matko

,

,

,

,

,

,

Na gfowie.
swe ogniste rogi
SkJonit pod twe swinte nogi:
Gwiazdy wszystkic assystu]$ t
Bo Krolowe w niebie czujij,
'lNad soluj.
Przc» twa, powafna, przyezyn?
Wiecb nam liog odpusoi \vinj
,

,

O
2öl
Maryi Pannie
Uproi pokoy Panno swi^ta,
Boä bez araaiy jest pocz§ta
Maryjä !
P I E S N XV.
O tiayiwietszcy Ma ryi Pannie Rölancowey.
aietfca i nad nieba jasna ozdobo !
Witay
A po Bo&iu w niuLa progu pierwsaa osobo,
Maryjä Bözancowa
Nieba ziemi Krölnwa
Monarcbiiii i Mistriyni
Slug twoich witay !
Witay, zycie co sowicie grzesznikom dajesz,
'ly zaslona,, ty obrona, odgniewu stajesa;
Ty.i iiadzieja jedyna
K cicbie wsxelka prssycr.yna,
Za przez ciebie b§dzie w uiebic
Shiga twoy kaztly.
Witay wdzigczua
lmperatorko,
,

,

,

.

,

,

,
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3fi2
Piesni
cnego
prseilvneczuego
Oyoa
,

kochana cörko:

,

Malko syria l>o?.ogo
Witay Ducha .swii;le{ro,
,

Ululiiona usTrojopa
Oliluhicnico !
cieliiu
maniy,
znainy Par.ia, , KrAlowa.
Cieliie
Kicdy chcemy, nnVo mozemy pociecli" aow,]
.

,

,

;

'A ciebie wszelkie wesele
Mamy, woi»)ac sr.iiele,

Jako dtieci x tych lu smieci,
Na Ed atk f swoja,.
Wi<,'C koroni? -a olirpne dnc ci nalely,
WykrT.ykiwac wys|jievvywac z Dawida wie/.y ;
Wieucayc g}6w«> rö/.nmi
Chvvalic sercem tistami
Jerychonska i Svoriska,
r.Aifi, Maryjä.
Dusse \viemvcli co «V uicxitnernycn tnfkacn «o,

,

staja,,

i

,

O nayiwirtszey Maryl Patinie
llysknjac opJakujijo ity wylewaj.j

263

:

,

Niecli maja, pocies/.enie,

Przea Kö/riiieowe pietiie ;
IVaostalek jak swycli ilziulck
Ratuy, o Mntko !
P I E S N XV f.
O nayswielszöy Muryi Paiinie Szkaplernef*
Szkaplerza iwictego

Matko
Uroii nas od wszyslkiege

,

,

;

"Wseak .s-wiat caly, lu<l nieniaty,
Przez te wieki, twey opieki,
Dozuaje.
Poraoc dajesz strnpionemu
i lrinie dzis grzesznemu;
Wszak ci? progKQ niech oduoszs
W moini sraulkn vy .«nmym skutku
Pociecßfi,
,

,

,

,

,

picsnl
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AVn-zy, wszelkie utrapienie
Niknio nav tw»je wspomnienie
Gborzy wstajjj; zdrowie maja,,
Ztnarli giosca, ilo wnosia
Zes cudna.
Czego ty iiie dokatujesz
,

,

,

,

Saata,, ktöra ofiarujesz
A C7.y malo ? powiedz cialo
Wszak la szata efyoc i czarta
Odpsdza.
Wipc tey «aspicw.iymy Pannie:
Piiecbay jcy brzmi nieuslannie
Honor sJawa bo obstawa
'Za swojemi, by I?6g niemi
INie gardzih
,

,

,

,

,

,

Moryi Pannle
P I E S N XVII.

96

O nayswlgtszåy Maryi Parlnie Röiausowcy
Ro/.aiica swiotogo
JBroii nas od wszystkiego »lego ;
Wszak swiat caly, lnd irlematyf
Przez te wieki twey opieki

Matko

,

,

Doznaje.
Pomoc dajesz strapionemu
Przyb.-iilz i mnie d/is »rzesincraa,
Ka/dy tego zebrze i ja
Kto ci§ wielbi o Maryjä
IVayswi§tsia.'
wszelkie utrapienie
INiknie na twoje wspomnienie,
Chorzy przez ci§ zdrowie maja,)
Umarli z grobow povrstaja,
SzcK^sliwie.
.

.

,

,

265
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T.nsluii
nnyswiHs7,e
Pr«p* tvre
iHu°'i
niivMKty
iir/i-clidw
Jenin
ISmn «xlpnsci my ttnt.ecznie
Slu/ye toliie )?§d«iem wieczni*
266

:

Maryjä !
P I E S N XVIII.
tiicinshiego:
Z
Omni die.
kn/dego Kogn m ego Mutkg duszo wyslnvvray ;
cl
,Tey n i syville, «prawy wziote, z nnbo^eristvvem
mi pr n w i n
Prsyp«lrny 815 a dziwuy fin jey wysokiöy za-

Bnia

,

,

\\

,

✓

en o «ci;

7iWij ja wielks Rodaiciell;.]

,

Mog.-j Panna

wcij-

slosci.
C.eyii in-z.ciwosr, liy erzecli i alosc zcig£arem

ich saiesc chciaia

;

O nayswigtszcy Maryi Pannie
267
Wofmij on« aa obrons, by ci> z greechövv wy-

rwah.

Ta dziewica nam ulycza z uieba dobra wiecznego
Z ta krölowa, wziijl swiat nowa, swiatlosd darn
,

;

Bozego.
Usta moje

szczijsne

boje tey Matki

slawcie

,

pieniem
Ii przez mf ztwo
;

z nas przekloctwo zniosla dzivrrodzeuiem.
Nieustaycic, wy slawiayoie, ws*ego swiata Krölowa.;
J«?y pizymioty, laski, onoly, chwalcie mysl? i
ikmii

mowa,

,

Wszystkie nKojc zmysfy swoje gtosy w niebo
podnycio
Pamiyc ouey tak wslawioney
Panny
wznavviaycie.
,

18

*

Piesni
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Acz prawdziVie nikt nie zy wie, tak szcieåliwy
'.vyraow.]

;

spiewy swcmi, y.röwaJ z t;j liialogJowq.
Czese jey dnymy, wszyscy chwalmy, zo Panna Boi',a rodzi
Zgola bladzi kto tak sa.dzi: le w jey slawi} ugodzi,
Jcdnak qo wiem ie to zdrovviem uniysJu naboBy

sloiikiojDi

;

,

zncgo

;

WieJbic pilnie i nsilnie' rbce Matkg Pana swego.
Prawda, /e ley Fanny
godnie niivt nie
wyslowi;
Lecz wszelaki ladajaki co o jey czci nie rriöwi.
Ktorcy ?ywot peicn wszech enot i niebieskley
,

nauki;

Zmyilne wszystkie herelyckie start wywody i
sztuki.

\

O nayswistszuf Maryi Pannie
269
Pöslopknmi jak kwiatkami wszystek kosciöl
przybrala;
Co czynila, co möwila, nam lo zapfzykJad dala.
INam Ewiua pierwsza wina, Itayskic wrota za-

»arla

;

lepszey wiary, ta nam niebo
otwar.la.
Z pierwezey Matki, wszyslkic dziatki wzig-

Z iuszey iniary,
,

A

lisniy
ztey

%

;

»

ciru»iöy Matki drogiey, bierzemy

swc

zbawienie.
i szanowac, wszyslkimby namprzyslalo ;
dawac nieuslawac, z klörcy Uög nasz
wzial ci aio.
Wiecb pozwoli, abym woli Synajey tu pilnowal;
By m i. lad zszedlszy w zywot lepszy, na wieki
,z uim krölowal.

■*■

Picsni
GZESC 11.
O wielebna i cbwalebna! z bialychglöw nayzacnieysza;
Ju2 wybraua i wezwana, z stworzenia nayprze270

dnipyszn.

SJyiz laskawie, ko twcy »lawie co z cbfcij
przynosimy ;
Zbaw iias vrszystkieh grzecböw brzydkicb, spraw
nas tfleba godnymi.
Itö/czko
ty w pociesze mysl postawiasz;
'

troskliwg;
O iwiattosci w ley ciemnosci! tys Bola, skrzyTwoja

zywq»

cnota

wosci;

,

wasor zywota pelen swi.jtobli-

Zwad cir mozem, domem bo?ym, kiztahem spra~
wiedliwosci.
Witay Pauno, ktörey dajio kjtcze raju i uieba: •

271

O nayswiftszey Maryt Patuiie

jak bylo
Tys Wf;?.ow)j zdradnjj glowg starla
trlelta.
VJrodziwa i prawdziwa Görko kröla Dawida !
Tys od Pana tak wybiana, Jee nikt wigcey ui©
,

przydn.

Tys kwiat nowy lilijowy, roza i periä droga ;
Ty swe slugi przez «asfugi, w radosc wicdziese

do IJoga.

Bacz sprawami i ustami memi zawsze kicrowar';
Bym z- ocholy tvvojey cnoty cbwatg mögt odpra vvowac.
Bardi) prOsaf, niech odnoszg dar pamigci takc-vvy ;
Bym oiij hoyuie i przystoyuic slawil serccm i
sJowy.
Acz zmazane i
widze, byc usta mojc;
Jednak trzeba az pod uioba wynosic «bwaiy
twoje.
,

,

27

2 Pieini
Panno,
ktörey
Jano wszelkiey godna,
Ciesz si§
Lyc chwafy ;
Przee ci§ onc potopione du.«ze niebo zyskaly.
Cua dziewico i rodzico Panno nionaruszona,
Matko godua, jako plodna palmas jest rozkrze-

\

,

■wioua.

Twa, ilicznoscia, i wonuosciij ucicszyc si§ pra-

ghie tn y
Ze twöy n iecznio i koniecznio Owoc zhawia" wie:

Rzymy»

cndnosci i zacnosci nie raasz zadnöy
przysady;
cnwnlij rady;
Niecli wstydliwo i nczoiwe lista
O szcz^sliwa.' z Jktörey zywa radosc äwiatu
wyptywa;
Gdy otwartc ■, clioc zavvarte niclio przcz cif

W

twey

,

nam Itywa.

Tys sprawila i zrzjdzifa, swiatu wesele nowe

;
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O nayiiVJQtszey Moryi Pannte
Zl>ylo ztoäci i cienmosci poloni»two Adamowe.
Teraz mözni ig dobr proäni» fakoi4 oliiuoowaJa ;
A nböstwQ wszeuo mtiöslwo ma, co£ prorokowata.
P-rseif-Ctf ploniie i ■k.afone'k)ec£<in6 obyczajej
A fafszywych i
nauk, brzydkosc uslaje.

Svvinta zfosci i prö/.nosci, tj's nas uczyla vragardzsrtf !
Uogu sihr/yc cialo kruszyc' grzeoJiom sio nie
;

,

,

podd.nvac.
My.sl ku görzo wiesc po sznurze rozmyslania

Loskieuo;

Cialo gromic
cznego.

'fys

,

Sadze Itiimic

,

dia hrolestwa wie-

czystoSci swycli wnotrznosci
nam nosiia

w

,

Chryslusa

Kbswiciela; liys wrsela i c/ci nas nal>a\vila*
Matko istna, jednsk czysta', «rodzilas srvigle
plemie;

\
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Pieini
coz
tego
niczego
stworzyl niebo i ziemig.
Kröla
Ty* od Paria przezcgiuuia lys sniiertf zilradrjjj
,

sljumila

;

A zwa,tpieniu o zbawieniu, nadziejfs przyvvröciJa.

Wi<;c

pios lego Kröla cntjgo co mii cis ma-.
tka, cr.ujesz ;
By åla cicbie inas w niebie stawil, gdzie z nita
ki-61uiesz.
,

.»

GZESC

111.

Pocieszenie i zbawienie gfzesznycb rozpaczaj^-

cycli;

Zbaweiss.koici,

s

za zloici swe nie pokutuja^-

na*

cych.

Mödl si§ prosz§
niecb odnio.*? «wöy odpoczynek wiecznie ;
Rym srogiego picldelnego ognia uszedi lierpiocznie.
Czego zgdam niech ogla/lam, elccz mc rany Maryjä:
W niem zadaniu w meni wolauiu, niach eif
glos may nie mijai
,

,
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O nayswiflszey Maryi Pannie
vt czystosci i niiemosci, ludxkosc, trsczwosc zacbovval ;
Bym ostroiuie i pubo£iiie £yl a szczerosc mi-

Bym

,

lowaf.

Bym rfwiczony opatrzony Pailskicli *f6w ro»kazami:
Bogoboynie i przystoynie szedl swifteini scie,

s/.knmi.

Cichy, skromny w dobroc «klony, laskawy,
strzemigzliwy,
Prosty, staJy, doskonaly, pokorny i cierpliwy.
Bym rostropny i pochopny byl prawd§ w Ursciech chowac ;
Grzech
siebie wnczsl Boga »ercem
miiowac.
Miey w obronie i oclironic Panno lud Boiy
wierny;
7ye« pokoju Ly w tym boj» nie wygral srviat
,

,

,

mizerny.

*/
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Matko T?oskn
ftnosci;

,

Pichu
gwiazdo morska

Gwinzdy wsz.(?lkie
.

twcy

,

,

Majrstacie ja-

i-wialia, wielkie gasiuj przy

swi.itJosci.

Modly Iwemi goraccmi oicsz i wspieray pro-

kazdcy iniary duszy uaszcy
szkodzacn.
z piftkla nas wyliawila;
Bsdz wesola, ktortfi
Jioga w ciele
Gdys prawdziwie,
zrod/.iia.
pokoleNiewzruszoiia a uczczoiia
Znici eiy/nry,

niem

%

;

"W ptodoi zasisla lecz nie zgasla czysto,s<s twcm
porolzenieiu.
ISo -/.rodisiwszy Panna, bywszy zostalas czcmes
byla;
Tworcg suego wcielonego, svvemis picrsi karmila,
,
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Marjfi Pctnnie
Ghrystnsowi Synaczkovvi twcmn, zalcc muie
pilnie ;
I3ym nie zginal, lecz wyplyn.jt z swiata töni
>
usilure.
pndzic
i
zycie
czystosci
spokoyne,
Day w cichosoi
Przeciu zJosci w slatuczuosoi day mi cnoty
O

przystoyne.
Niech uie
swcy woli ;

Bo

ay

swiata, Xiaze, mysli mey tlo

zacmienie, w zalwnrdzenie wicdzie

mu po woli.

,

kto

JNiecli 5/riiewliwie i clielpliwie soliie nie postepujr;
(jdy do zlcgo z zrodla tego pooli op liyc upa,

troie.

Pros Cluystusa, Ly ma dusza zakwitfa laska,
By

jego

czart

;

stary z jakiuy miary, nie wsial kafco-

lu swego.

Picsui
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»

Zycs pottiocy, dodry mocy i ratuy tych izce«iliwie,
Co dui swiote, sprawy wzi?U twoje, »lavrijj

ch^tliwie.

P I E S N XIX.
Maryä Matko IJoga
Tys nadzieja inoja droga ;
Prxed twym Ironem nizho padam
Ilold powinny tobie skfadain.
O! Maryä btagay Syua,
Grzesznycli nailziejo judyun.
Stug twycb. wieruych usta giosza,
Serca »ig nasze unosza.
Gdy ciq Matka, byc uznaja,
Bo wszystko przez ciebie mnjij.
O! Maryä btagay, i t. is
Jam gree»znik wielce srog»
A vr iaikg boska, übogi,

O!

,

,

,

,

,

>

,

:

,

,

,

,
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O hayiwlftsiSy Maryi Pattnie
Tvrycli daröw
skarbuiuf
Niecliay si§ uietui nasycp.
O Marya'i t. d.
Tyi jest Malkq, wiec. ci skf.idam
CiaJo emysly i cacm wladam ;
I'rzyjmij sorce wpodarunku,
A pociesz nmie w myin frasunku.
O! Maryä i t. d.
Oldokany Syn niciginie,
Nies«czsscia swojego miuie,
Ody tylko do swego iona
Preyjmie go twoja ol>rona.
O! Maryä i t. d.
C.hocby Malka dzieciom mila
'lt pnmieci ich wypuscUa,
Ty wspierass nas» niedostatck
Przewyiizase m ilo id wsr.eeti malek:
O! Maryä i t. d.

280
Pietåi
w
i
Zamieil
radosc
niöy smutek,
Dayju?. pro/lui! niojcy skutck
J!o pöki eio nio rozkrusze
W »rocli, od no" twych sic nierusze.
O'! Maryä i t, d.
Gdy lermin fycia nndeydzie
, A Iraierc sie juz ehlizac hgdzie
r
W len czas mi«sy o innio slaranie ,'
Oddal odemnie lekani*.
O ! Maryjä i l. d.
Gdy na mnie urfcrza, tndiosci
SLr,aszne srnierteluc slabosci,
ltaluy mnie w lakiin momeucie
Trwogi ostat»i'!v odmecie.
O! Maryä i t. d.
Gdy isaS z.lwro we jiowieki,
Na nienolicasone wieki,
Otwörz mi niebioskie wi'o(a
:

,

,

,

,

,

O nayswigtszey Maryi Pannie
Do SzCZQsliwcgo iyvyota.
O ! Maryä i t. d.
P I E S N XX.
pieknic dni svvoje skoriczyta
Ty,I wktoVns
Palestynie szczgsliwie zasnelo ;
Day dobrze skonac lie/, zmnzy poczeta
,

Fanienko ssvieia !
A kiedy. przyjdzie ostathia ;odzina,
Upros nam laske- u swojeiio Syna
I zal zajrzecliy, be« zmazy poczeta
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,

,

,

Panienko swicta!
Kictly nam J£zyk smiertelnoic skrcpuje
I mysli nn.«ze rozum rozvviezuje
Upros nam skruche, ]>ez zmazy poczeta
Fanienko swicta !
Tw6y iSyn a Bög nasz ]jyi przy zeysciu twojern,
Ody be'l/.iem konac svviciem ciateni swojeni
Niech nas posili bez '/.nw.y poczeta
,

,

,

,

Panienko

swjgta

.'

Picsni

282

Tobic dwunastu kaplanow siuJyli,
Prosimy zeby i ci a tolia, byli
Przy uaszöy smicrci, bez zmazy poc£sta
Panienko swieta !
Joicf Panifiristwu twemu poslubiony,
Ty z jcdney a on tak£e z drugiey sirony,
Niech przy uas bedzie bcz zmazy poczfta
Panienko äwicta !
Smiertelne ciato sciemi zostawimy,
"W godzinc smitvci duszec oddajemy,
Do reku twoicb bez zmazy pocccia
Panienko swicta !
nieba
diebie do
fryumfem Onchowie
Kaprowadzili swieci Aniolowife
Nam te£ dopomn£ bez zmazy pocieta
Panienko swiela .'
Sxczciliwas ktörey Paliieiiskiejio eiaJa
Smi ero «i<_! okrutua dotykac nie smiata ;
,

,

%

;

,

,
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O nayswigtszcy Maryt Pamiin
sinjerci bez zmazy poczeta
nagley
Bron
Fanienko swifta!
Przez bolesc' tvvdja, ktriras w on czas mi ala
Gdy Sya twöy konnl tys po<l krzyzem staJa $
(Jpros dobr.-j smierc bez ztnazy poczeta ,
Panienko Äwieta !
A ze przy tobie dano Kay rLotrowi
Za twij przyezyna, i mnie grzesznikowi
INiech niebo dadza, bez zmazy poczgta
Panienko swigta .'
Szczesliwys f,olrze ie z lilosci swojey
Jezus 7. Maryä byl prey smiefei tvvoj åy g
Upros lekka, smierc', bez zmazy poczgta
,

,

,

,

,

,

,

Panienko swieja !
A ci ktörzy jnz dni swoje skoriozyli 4
I straszny termin smierci odprawili,

Niech maja, poköy

,

Jezu

poköy pozadanyj
nioy kochany !
'<)
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Cbwala badz Bogii w Troycy jedyneßiii
Oycu Syriowi, Ducliowi
,
Temu ktöry jcst w osobaeb trojaki
W BösUvie jednaki.
P t E/S; N XXI.
cig, witam Krölowo niebieska
»™
Witara ciq wilant Paui Arcbanieiska j
Ciebic Pani co z nami
Blagasa BoftS gdy smierc sroga
Nas z cialeni rozla.cza.
Kiedy jul jasne ssorze
,
Lub kiedy w bystry Ocoan Avpadaja
Ja powslajo czesc ci daj£
Wiecb prßyfemna niedaremiiä
Moja prostia b£dzi<Ji
W ka/.dym przypadku, luli w sy.czpsciu bgdaftyj
Lub pd ;>l'<.*bokiem moriEii zegluja,ey
Zuwsze ciebic prosim wnieble,
<

,

,

,

,

,

,

#

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,
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O nayswiftsiey Maryi Pannie
Bys raczyfa uprösila
Za nas Syna swego.
CzogoJ dia cicbie Syn twöy nie uczyni?
Bys tylko cliciata clioc sio kto przewiui,
V/net odmiana tvvarz rumiaiia
Po zley «ocy o pöl noey
Powstaje Juirzeiika.
Raluyze ratuy czlowiekn grze.sznego»
Batuy o Panno ! slug£ upadtego
Bo gniew srogi, Syn Iwöy drogi
Na swiat puszcza, i odpuszcza
Kiedy go ty prosisz.
Prosim ci<j tedy Krölowo niebieska,
lirzesznycli ucieczko Pani Archanielska t
Jiacz byc a uami gdy nad nami
Syn twöy drogi sad swöy srogi
Bgdzie raczyl sadzic.
Przyjmij nas, przyjiuij pod opiek'; swojr;
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kwaplm
;
pod obronA
*fcs
Bos jcst dnbra w lasce s/,< y.oilra
Pia raisernycb jcdnnk wieruych
Klörzy prosia, ciebic.
80.4 ty Panno, nas gr*eszuych ocbiudg,
Jestcs, o Panno übogich gospoda,!
C.bciey nas cbowac i rnlowae
Od pognriskub i szaUiiskioh
Nawalno£ci zawsze.

'lWr s«yscy

,

,

,

~

Poday tonqeym iniioiciwa,

I

pje day wpadac

Juz toniemy
,

Pifknosoi
Jatnosoi

w

czarlow.ska,

,

pAssoeeltflj

ju/. gjniemy .'
prosim
wznosim

,

,

Panno na ralunrk !
twojej sJorice sirj dzivvuje,

Tys piijknieysza i jasiaieysza,
na czas kazdy
£\\ iazdy

Kiili

r

,

Zarauag

JuLizeukv»

,

O nayhvlntszey Ma ryi Pannie
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Mamy nndziej? ie nrts «ie opuseisz
1 twey opieki, Pauno .'rtiic wypusö.if>2.
Miey w obronie nas pr*y «gonie
Gdy uad ciebie inszey w nieLie
PätrönKi nie mamy) Anietl.
P I ESIN XXIIO nay.Uvigtszcy Pahnie Mtvyi, li/ura sig zwykla
spiewiic w Trohach.
Na l§ not£, pk: Verlo drogrt elia Pattienko*
TVnilxiejo nas utrnpionych
*-'ZeAvs*qd w iiief/.oepsciu scisniouycli
Tys Pauno w Tiockim Obraaie
Hatuy/e nas w oiozkim razie.
My Itvey laski- doznajemy,
Pod ivva,
zyjemy
Tys ia«kawa inifosierna
Ws7.£cl«io twa dobroc obsaerna»
A gdy grzechaini naszemi
,

,

%

,

,

,

,

>

,

,

;

,

,
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Gniew Syna twego wznieoiemy,
Zatrzytnay rozgniewnncgo
Przemieii nam w mitosiernego*
Niech powietr«e nie grasuje ;
,
INicch i powodz
Glodu ognia dekret srogi,
Odwröc i wojenne Irwogi.
P I E S N XXIII.
O nayswi<;tsz<iy Maryi Pannie Ostrolramshiey
Wilna Obrono
Maryä
Tys bramy Oslrey korono
Oddnjemyc grzcszni Tobie
Duszu tak£e seroa w sobie-, Maryä biogo.«fawionn
Cudanii w brnmie wslnwiona
Uciekamy mq do öiebie
»ainycli [siebie.
,

,

,

,

,

,

,

,

O nayswtQtstey. flfaryj Pannie
289
powinnosc
naszey
W
wdzi§czno»ci
Maryo dziwuey litosci,
Ktorzy Ci§ tu pozdrawiamy
Wstaw si§ do Syna blagamy Amen.
P I E S N XXIV.
Do nnysvvigtszey Malki Jlolesney.
krzy/.em dia nas grzesznycli bez nriary
Gdzie z swietych Swigty idzio na ofiary
Nayczystsza Matka martwi si§ truchleje
Serce dolkniote larga sie i mdleje.
O smutku zadna. mysla,
Syn Pani swiata na krzyzu rozpiety;
Setue od ludzi zniewagi odbiera
W oczaoh swey Mal.ki kona i umiera:
Ktöz nio zaplacze ? myslac jak kochanie,
,

,

,

I

Pod

,

,

,

,

,

Z<lr§czylo Matke Syna krwie rozlanie ?
Teo cbyba uie ma serca ani duszy
Kogo »miero Pana do zalu uie wzrussy,
,
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Patrajjc na milosc caci godnejro Syna
Jak jest kittowiii niewinnosc przyc/.yua,
I leu, co vv iiielie za Stwörc t uznaiiy,
Od uiewdzigcznikövv na sniiorc- jest wydany,
Zrodlo czystosci Boga Malko swieja ;
Wszak twoja Jaska dia nas niepojeta:
Przyjmij wzdychanie izy
i serce !
oierpie przykrosci morderczej
!Niech z
DJa mych sprosnosci .Ie» ns a targajq
posmicwi.skient laja
Biczuj<}, mqc7.ii
K<;ka opalr/na w sztylely i niiecjse
dzi.s wraz z uim kaluje i siecze !
JNjech
Jnney dia sieiiie nie pragpe olirony
Krzyz möy nadzieja krwia snieta zliroczony 1
0 Panno! ktora i niel>o szanuje
1 vv wieczne cznsy chwnlo ci gotuje,
PrayvviaA do krzyza me Ja,dze pragnieiiie
Njegh lez pokuluych wyleyvam strumicuie!
-

>

,

,

,

,

,

•

%

,

,

,

,

,

O tiayiwiytszey Maryi J'<jnn/u
2!ll
W dzimi kie«ly b§de na smie?-c juz skazany
Nirch nv<; ukryjfi przenayswi£tsz rany,
A tak w 8f dzicgö stang OcKa cli smiele
Pdyda. w rozsypke. dusz nieprzypicielc.
"Wi<;c dia niycli zhrodni krwi lioyny szafuutk,
Nieoh >v egoaio stnnie äycia na rätunek,
Nic nie dokaze czartowskä pokusa
fldy w usciecli w set"?fti niiec b?de Jezusa.
I te ostatnie zycia mejjo slowa
Zjednay by byly niebieska Kröiowa! Amen,
P I E S N XXV.
}V utrapieniti do nayiwletszey Maryi Panny,
obrono Indzi utrapionych
Wdzi§cz»ia pocieobo w klopoiach sciinio,

M

,

,

,

■

;

,

Wieczns

,

,

iiych
Ku tobie Panno ', ja cztek nieszczgsliwy
Slg, gios placzliwy.
Twojiy to vvludzy i twugo sjafuöku,
,

,

292

Piesni

Ta juz ginfcym dodavvac ratunku:
KaJdy, kto ufa, dozna w ngdzy »wojcy,
Pomooy twojey.

IViochay swe waly Occan jzeroki
liarzliwc rzuca pod same obioki;
Niechay sn nadziei zeglarz utrapiony
Bortzie pozbawiony.
Jeszcze nie z^lna-t; ko<!"> masz w obronje
"W nayJebszem morzu taki nie utonie ;
Ko 'wiatr i nione przez twoje staranie
Suadnie uslanie.
Niecb kto marsowyn» orq/.em sie; bawi,
Zywot swöy smicroi ■wojeimey wystawi
I lub przcgrana /.da sii; a jego strouy
.lak l)ez olirony.
Ty nm
posiikiorn nie omieszkay swoim
A zwlaszcza tonni, kto jest slug;j twoira,
I dasz jwyci<;«two, co byTo wijtpliwej
Przez Cio szc^sliwe,

,

,

,

/,

,

O nayswigts-ry Ma ryi Pahnie
Niecli kto chorob;j
tia shiierc le?-V|
>iiech gc i doklor z lekarstwem odbieäy;

Niecli srogie {'arki wiek mu

29T>

,

Zycie skracaj;j.
Skoro o Panno ! BnVvoia ku Ti) Dl 6 $
Serdecznie' proyzjjc uzdrowiis w cbörobie';
,

I nie masz te£o, kloby w s-wey potfzebio
TSiö doziial: Ciebie*
Przeto lei i ja srodzc ntrajtiony
Mizerny czlowiek od wszrch opuszczony,
Do Ciebie wohm, ätadajac pofnocy,
A\e dnie i w noöy.
GdyS w möm DieszCitPSciil krwi mojey hie sytem,
,

,

,

r

J'yI k o

sio karmin zaJctn

myni

nieibvtym,

Smierteluyni vt'ipnfom i» »ly*
Stojfi strajiiony.
Dokqd sig udam ? i co czTiiid bsdfl
Od kogo w smutkb rattinku

?

?
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Zgola nic

Plehä
-\viem bo klo/. min po«ili,
W tnk cie/kiey cbvvili ?
Ty ktora w mooy masz szezeseie odmienne
Tobie po.slus7.iie jest morze bezdenue;
Ty ktöra znosi : z smiorf.elne cboroby
Z ka£dey osoby.
j
Przed Toba un tware npsdntn
O iuo/ua Panno .' z modlitwa s}ora.cy
Katuy nieszczesciem srodze skarauego,
Mu ie niegodueffo.
Aczem zaslnzyt wiecey, ui/, ponosy.e
nie

:

,

,

,

,

Grzeohami niemi-, jeduakze Cl
O Malko 80/ka! nieeli mie

9 urosze

,

,

twa przyczyna

Broui u Syna.

Wszystko ticzyiii wdzieczny Syn dia Ciebie
Tylko sie ukaz Malko w mey potrzebie
Gdy/. sie ja do tvvey oddajc opieki
I)zis i na wieki, Amen.
;

,

,

,

O A'ayswiftsz('y Maryi Fannie
P I E S N XXVI.
Do nayswietszey Maryi Panny.

jak Perto druga cna Panicnhu,
TVTiebieskiego dvrorn Pani!
J-* Do ciel>ie z pfaczem wolainy
Ewy synowie wvanaui
Litosci twojey
Ty peybllisza twego Syna,
Powiedz mu o naszey doli
Puecli wad iiaszycli zapomiua
Lepszego )>ytu pozvvoli.
Matko ! my ctaiecmi tvvojemi !
Palrz un sian nasz, nie »awing,
Mödl si§ za ,n.*inii grzesxiwini
Anreu,
Turas i w ämicrci
Nota

:

,

,

,

,

,

,
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F I F, S N XXVII.
Foniczenfe sig protchcyi Matki

Bogarodziro
l)o riebie

Boskiey,

przeczysta Panno
sercc i r§ce wznoszß;
:

prolektorko, uam nieuslanna.
Na iinie -I3qskie z ufuoscia, proszs,
Maryo przyjtn nas w opick§ swoja;
Matko lioska, bijdz malka, nioja.-.
2.

Ucickamy sic po<l

obron?

,

O milosieriin Matko lilosci !
SzctfSrllwy klo ma tvvoja ol>ron9 ;
Ty wiernydi zhawiasz z wszclkicy przykrosci
Maryo przyjm nas w opieke swoja
,

Matko Koska

,

b;jdz matk/j

niopj.

3.

Krölowo

,

I'ani iiiebios i zituii

»

Q vaysvfigtszey Mcii-yl Pannie

Racz nas ««cliowac od zJey

priygody

297
,

wzgnrdzac' proshanu niemi
Nie
Jt.ituy od grzechu, bied elioColij szkody.
Maryo przyjm nas -to opioko swoj.-j,
Matko Boska, ha;dz matV.t moja*
P I E S N XXVIIIÖ Koitunee nayiwigtizey Ma ryi Paiiny.
chce Pannie Maryi sin/.yc a jey osobliwym milosuikiem byc
ma jfj nabozhie pozdrawiac a Koron k g zawsze uczciwie hiawiaci
Ktors Panna sliidze stvoje'mu zjawiia pnsleltiikovvi jednemii .möwiao kto riinie lak pozdrasoiiie n Syna rfiop'2o zjedria;
wia
,

i

,

■

Kto

,

,

,

,

,

:

,

O te'm sfyszac Bernardyu swiety, rnilöscia,
gofrjca kU';y Pannie zdjMy. przed jey obraz
jsawsze
cbadzai, jeszeze zaczkiem bed^c, Ko-

ronko

mawiat.
Tak palaty jego wn<;trzmoscij ögnieni silnogo"

Prösui
rznJy k n jey Tnito«ci: iz GiotuoJinie swojey miiwiai, a z Paiiny nnyswielszey laksie, przeclnvalafi
7-fi.hh ja ie 4mj Panne nmiobna,, nad wyrozumietiit; luil/.kio podobno: nie mogibyin, jesc, ani
te/, pic,
jey dnin nie miat nnwicdzic.
W tey Koroncö ustawcn pierwszy polozyf
ftiodlitew sxesedziesiat i trzy bo tyle lat Paalia miaia, pöki na tym swiecie z ludzmi mie298

,

:

szkala.

Przez te sniutki i te radosci, lMczuprosiif slugom twoim z mitosei grzecltöw wszystkicb odpusr.ezeiiie pölyin Jnski Bozey otrzymanie;
Pierwszy smutek serca Maryi gdy Jan iwigty przyszedl tio Betauii,, möwiac j o Gfoluchno
nioja ! /atosna dzis bijdiie duszeczka twoja»
i-Ui poyiuany .lezus a »Syn Iwöy naymilszy
bfaciszek takzc i mistrz möy; widzialeni go
zwia/.n'.ego, a w posrodku ludu nieinskawogo.
,

,

,

,

,

,
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O nayswiglizey Ma ryi Pannie
Szedlem za nini n;i Hiskupi dwrir, gdzieni uslyszat {loliczek, jak
»roin: gdy Jezusa udeezono, podobuo go Panno ju/. umoraono.
Pöydzmyz ryclilo, a nie niu»'z.l;ayiny, aza jeszcze Jezusa dzis ojiltjdayiny: imi zyv\c|io za»taniemy, a w czym bedzicm mogli, w lym
postu/.i iny.
Wtör;j bolesc Maryä niiata, kiedy w Piijtek

rano Syna uyrzala. jako tolia zwiazanego, laiiCuoh wielki naszyi swey
o.
Cbciata kuiemu biizko praysujpic, ale juz od
smutku ii ie m o »ia cbodziu, tylko gloscm iawoiala: czogozeni ja snnitiia dzis doezekaia.
Ach moy Synu, moja vadosci! napetniies serce moje gorzkosci! gdy eig widzg zwia,zanego,
do niezboznych se.dziow prowadzonego.
Trzecig bolesc Pannie zadano, adv Jezusa o
krutnie olii; '«mani), ciernieiu I.of)nuiv.ijio, zny
dztliottcgo ley Pannie ukazywano.

300
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Ciwnrty smnlek Panna cierpiala kie<ly Pl9
Synem przed iniastfem potkala: elieiata Krzyza pomoJe noftidj ale tez. od smulku nie mogla
cliödziö.
Piijtn holesc PanieiWka byla, gdy zteso ludzkii na Krzyi Jezusa wbiia: widz.je Synaczka uagicgo, zakryla cbti.stami t? nago.se' ]('£<).
SzAstij Jioleic <I il cli Pani«'riski- mini. gdy Je,

z

ha Kriyzu
jasne zaemilo ■,

zus

7.

plncieni ninieral; Sloiice sio
trzy godziny nie roz-

a pi-zez

swiecilo.

Pfaczac Stworzyciela swojego, pcnvsciagnelo
promicii .swiecenia swecö ziemia li/, gdy bar.
dzo dr/.ala; oliyezajem Itidzkifii Panna plakala.
Smdmy smiilek Maryä iniafa, gdy cialo z Krzysa zdjdi; piastowala: niciiluliiic narzckajac, 111 ascinmi i lz.inii je oblewajac.
Te lu siedin pacierzy mawiaymy, siedmiorn
:

301

O nayswiqtizey Jllnryi Paiinie
Jeaiisa Pana
wylanie krwi rozmyslaymy
inilosnika luilu Clu-zeseiauskiego.
VVylewat krew pdv hyi o!>r*ezaii gdy si«
Oycu moillif, edy bjl biezowan, koronowau i naigrawau, przybily na Krzyzu wiöczni.-j prze-

kie

,

,

,

,

bodzon.

Te radosci Pnniciiskie byly pdv byl Aniol
do niey a nieba posJany
gdy El/bieto uawied'/.;Aa, a Syna Boiego porodzie' niiaJa.
Czvyarta radosc Maryä niiata, gdy irzoch Kro16w chwaJacycb Syna widzi.ila; w Nielio byfa
:

,

wprowadzona, tani od Syna swc»o koronovvana.
laski» sobie
To koronki; kto mawiae
u jcy Syua nabe.dzie
co po/a,da to otrzyrna,
pr/.ez pf o«b§ te/ Pamiy Bög mu wszyslko da.
Nuz my bracia i mile siostry, uicleiimy sig
shi/.yc Pannie Maryi bo ta Panoa jest pocieszna, a nain •'rzesniym ludziom jest jioåytcczna.
,

:

Pirstu
302
oio
Panno
prosimy, Koronko na Iwa,
Ju/
mifa
gJowo kfådniemy: iwey Jasce polecamy, rapa:
pemigtaö iia nas, grly ponu-Koe iiiaruy, Amen.

P I E S N XXIX.
T7yil;\y Krplovyo Nieba i Matko lito.sci,
Witny nndziojo na.«z<i w smulku i zalosci
,

*

'

:

Ktöbie wypiaiioy Kwy woJaniy synowi©;
Ktoliio wzdycliamy, pfaczijc W tarasach wiezuiow ie.
nic/.ko nasza ! r&cz twe litosjciwe!
Oony SpUjScic 11a nasze serca ialosrivve!
1 Owoe
wion z zyw.otå twöjego,
H.m"/. polazac po zeyseiu k padolu
O jaskawa-'.' o pol ov na ! o svviela Maryä!
Nieohay wszVscy zl>«wicrii l)^'«l.-j grze.sz.ni i ja,
O Jezu ! nicclt po smierci cieljie ogl^datnv,
O Mauya! upros nam, czego po/adainy, Arneu.

PIE

O

SWIETYCH

&
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O iwigty.cji Pamkich

N I

PANSK I C H.

PIB S N

X

O swirtym Michule ytrchaniele.

Micliale,
Xi<jzeTynieliieski,
sprawy ludzide kiaätiesz

na szale

W (laieu
Mo(;n Lna Trybuuale,
Bijdz- mi PatrQDem swi'9ty Miciiale.
Za Prolektora badz i PatKftua,
Niuch umie wtnomoze twoja oliroua;
20"
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Usmierz czartowska, eucliwnlosc srogg,
Hadz prz(sTvodtiikieni,
mi i drog.^.
Na sady boskie, pöyde z mieszkania
Ziiemi, od piekia broii mnie karauia,
I od wioc/.npgo Wyzwöl
IHa uaysiodszcgo Jezus imicnia.
Niecl) ]>o ostntnim zywota sgonie.
Wnijdri za tob.-j swiHy I'atronie,
'J'ain iidzio jest zywpt, przy tem spiewaniu
ChwaTa, ezesc, liogu Zaslgpöw Fauu.
P I E S N

11.

O hvigtym Gahryelu sirchaniclc.

Wesolem
Krzyknijniy

ku czci nnysvvbitsztsnni,
glosy Imieniu Puuskicmu;
Bo dzis Gubryel przybyl ztotopiöry,
7, uiebieskiey gory.
sercein

w

O swujtych Panstsich
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i tuowi z swict.-j Py.ii-wosT.jlj *) Dziewfca,,
55y poaswoliJa Boiij l>yc Kodaica,
Ulis Iryumfujf} ss tc:y niiary A nieli,
:

"Wsayacy woaeri,
P-rzcto dzis vvsayscy cosmy tu priylivli,
Shisy,na r/ecK by.smy to Xi«2e vvielhfli,
K sicdmiu slojijcych przed BogiertV jednego,
Co
Ji'.st to posrednik i posei
Vv ielkie poselstyva, swiatu t.\:
()d inajeslatu skryle lajermiice,
IJo/.ev Slollce.
Przeswietny Diichu ! zwiastuy nam /adamy:
On pokoy wiccziiy Itgi-cgo czpkaiuy;
*)

Dziewosfab jesit Wyraz tfawny oznaczajricy tcgo
ktöry alho matteii&two rait, allio byt przc/u£.<jiiym
wesela.
,

Pie.viii
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Rysmy za ezasem tani nyli p**yj?ci,
(rd/.ie Äyja swjrci.

Zdarz naru t§ taski' lioMuo w
vvfeoznc,
SyntMii i z [Tuoheni spoteczne,
Oven wraz
Ktörego cbwnla niecb brzmi w v\iei;/,ii« Jala,
C ly kra.2 swiala.
PJ K S n in:
O swlftym Rafdle. Archaniete,
1") afalp
.'
wielki Arclianiele,
•*-VI)om T6bfjaSß"6w zyskat przcz ciV wiele:
Tys mu w fras.nnku na pociecbo dany,
Z nieba posiany.
Tobijasz mlody w drodze jest bezpieczny.
W twem towafcystwie pnr-wödzro vvaleczny;
r
l'y go ochraniasz dd wp*elaktey szkody,
I zley przygody.
Zl.jkl siq on ryby co go po/rec cbciala,
Lee» na twe slowo lckarstwo mu dala,
/.

I

O åwigtych PnuslirJt
Ktorem z slepoly Oyen wyprowadzii,
Lzarta wykadzil.
Tys odebral iltugi od Gabelä,
Tys liszczeslivvit cork§ Itacrucln,

Tys Tobijasza rnlodego öfcehit,
,
'Lie w dobres zmicni!.
Odwodziss nazad Tof/iffvs.jsa syna,
Zkad dia rodzicow pociecha jedyna.
Zos ulrapiotiych jak liy zinarlycb vvskrzcsil,
Dziwnie ncieszyf.
Jak mite Bogu sprawiedliwych zyi»;,
Jako przy cnocie tr as el) a cierpiec obficie;
Dotn Tobijasza j&sniö wyuczyles,
Gdy sig zjawilos.
Tys w lietsaidzie co rok zwiedzat cliore,
W/.bnrzeniem -wody utsdrawiai niektöre;
Zbawze o swjVty .' od wsselkiey choroby,
Nasze osobyi
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■

piesni

O ty Lekarzu, Strozu, Przewodniku !
W röznyeh potrafehacti dziwny pomocniku;

Swiety Ftafale opiekuy

tif

nami,

Twcrai slugami.

Hae» byc Lekarzem, Strozein, Wodzem naszytu,
Pros Koga za nas, jak za Tobijaszem,
liyimy pod rzadem Iwym szczyslivvie Syli
,

Nieba nabylj.
Racz nam to zdarzyd Ovcze litoiciwy,
'A Synem i z Ducbem Uo/.e nasz prawdziwy;
Ktöre»o chwalij brzmia, |>o wszystkie lala,
Grauif.e svviaia.
P I E S N JV.
O iwigtym Aniele Siruin.
/~<zosc winna. Tobie Strözu möy Aniele
sorea oddajc, oraz aa tak wiele
Lask odebrauycli. dzioki me ponawiani,
Ciebie pozdrawiam.

O .uvirtyrh Pansliir.h
jak matka piastiijesi,
Ty
Ty mi do nielia droge, poknzujesz;
\V posrodku bffdnyclt svviata obJudnosci,

509

ninic n» rcku

Swiecisz

w

ciemnosci.

Wc dnie i w nocy, co dzieii, co godziua,
Co moment strzezesz jnko oyciec syua,
Jak mutka cörko. jak zrenicy twego

Oka vvlasnego.
Ty w smntku «ieszysz, ty duszg wntpiaca,
Ilada »wq wspierafz, ty upadajnca
YVydzwigasz z grzechu, brunisz od tyraiiskich
Sidet szatariskich.
za to ciebie bodzie szanowalo,
cig slucbalo
Jsi;dzie wielliilo,
We wszystkiem, .«eree me, zawsze i ws«§dzie,
Koebac cig badzid
ci<2 swigty Ströfcti möy Anicle,
JPrzez ktörego niam
tak wiele:

510

Piesni
Strzei, rz;jdz i broii mi§, pöki mnie przez

sicljie

Nic stawisa w uiebie.
P I K S N V.
O swigtych yäniotach.

woysko nieograniczonego,
ozdofoo nieba wspanialego
Wiecznie cbwalebni .swicci Aniolowie,

Zawitay
'Krola,

:

Boscy posfowic.

Michale swioty wielki nasz Patronie,
Prosim pokornie miey aas w s.vvey obronie,
Z Iwem lowarzystwem, modlac sig za nami,
Swemi s-higami.
IVaybli/.si Boga crii Serafiuowie,
Was pismo swiote ognistenii zowie;
Gdyzescie pelni ognistcy swiatlosci,
Boskiey milosci.
Baczcie nam s-xczodrze dodac oguia tego,
Mile ku Bogu rozpalnja.cego;

s*

O swiftych Paiiskich
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Ivtöry niccli spali w nas Äqdtfe odmienne,
Wzniuci zfcavwenrte.
("liornliino" ie nad sloriee sv* ircncy,
Klörycli oswiecit Pan li6jr wszcchmogjjcy;

Dziwna, jasnoscia jestescte iiczcecni,

Z Bogiom zlaczeuiDodaycie prosim nnra swiaffa swojego,

SerdeczDq oiomnosc rqzgttiriaj§cego;
INiecb si§ zjednoczym wzajemiia niifoscia,,
'A Boiiictti z ehei vroiol%,
Przesliczni w sv\oin> jiorzjjdku Tronowie,
Swiata chytrego slraszliwi sQdziowie;
Przez was 15ög wicczny spr-awiedliwie s.ulzi,
I wszystkk-Mi rzjjdzi.
KozliczDP plagi od nas oddalaycie,
Na grzechy uifte nic xie nifi' skwapiaycie;
Az uldagamy Pätia .*v% em v\ zdycliariicru,
Plaozein wolaniom.

312

Piesni
zacni
Przetozenf;
wiclty
Xi.ifyta
JVad przeklotenii ducliy. vvystawieni;
Mieycie 11a wodzy csarts okiutnego,
Nam zawiMuego.
My grzeszni ku vvam rcre wyciaiamy,
Z ptaczem z wigzieuia serdecznie wolamy,
0 waszf, pomoc, hyjnj-y nie zgiueli,
I'iekl'o minoli;
Ho was Mocarze z ufnosuia wzdychamy,
INiecltay raluuku wasziigo doznamy,
Lo*ka, l>yfy,
W czyunosoiacK naszych, hy z

Dodayciu sify.
Kazdy cud prziv/, was od Boga sprawiony,
\V wyliranych jego liywa j>olwiurdzony;
1 kiedy ludzkiu choroby leczyli.
Wyscie w tem Lyli.
Prosini «siluio was Archauiofovvic,
iJyvorzauiu Paiisey i jcgo poslowie;

O Swifiych Paiiskich
313
\V czas ost.-itccitiy, iriieyöie nas w oclirönie,
W pilncy olironie.
liysiny szczosliwie Wbyne odprawiwszy,
Nreprzyjacioly poto/nio zgrömiwszy,
IMogli dziykovvac za wa.«z.j olirony,
Wzi;j w s zy koron e.

AVy nayozuynieysi

nas

wszyslkich Strözowiej

i duszy cni opiekuhowie;
Uroncie nas, »trieiciV; rozrzadzaycic nami}

(liata

Jako sliigaojj;
I'rosim nakoniec, woysko niezliczone
Aniolöw
w niebie utvvienlzöiiej
IJys nani zjednalo laske Boga twc»o,
Krölnsiwo jego.
N.i
vvas/.a modlitwy ezyoiohÖ,
Nieeh wntu Ariiolöm
zalecone,
I'roszac byscie nas w .<wcy Jasce cliöwali,
W czas rätowali;

l4

Piesui

Chcieycift to .«prawic.B mifosie-dzia swego,
kas(!e«ö grzesznego;
Wprowad/.cio vy
lJy z v\ami vt "•■cziiyc}] rozfc* y.y kosztowai,
Z-iiogJem krölowal.
Nawroc nas vt-osini BSte z tvvey lito.sci,
A przea Airelskie prosby, oasze zlosci
Oripusc. ktpremi cieliie o'iraf:.miy,
G<ly wvkraCzatny.
Przez twe A\ioly B<> ku l>omocy '
Przyhgdz, liy:iu y cio i zoili we <hiie wmiocj,
'VVspöl' a Aniola:*ii, ktörzye jiokion <3aj«'j,
Swiet.y ! spicwaj'3.
Swi<>ty zaslcpöw Pyi ze u.szrelmiogJjcy,
¥j Synem i z Duchim iwietyia kröluj.jcy;
Micy chwaij wieczua o<l A .iolöw tv\ oich,
s
I nas siug sivuich.
•
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O .swirtych Panskich
P I E S N VL

O sipiftyjn Jözefie,w Kcx-ciete Blonskim Soc.Jezut

Nola

,

jfik

:

SzczeMJwy kogo Opulrzrwsc Boska*

Jözt-fio-! K.röl<Tw ozdobo
Ze krwi Dawida piurwsza Osoba',
Tys P.aryarchow Prymas i Xi;js.e
'/', toba, sio »odnosd uiebicska wiaze.
Ciebie llög Oycioc Oycm muiemanym,
Obrat nad .Sytiem 1 Maryi danym
Ducli s\vi<ny '/.jawil ro/.czkg zielon.-j
W nayczystszycli
cudetu krzcmona,,
Dziw niebu ziemi, lobie wesele
Ze w
zawsze JJog w ludzkietn ciele*
Jezus ocboczy na twc rozk.izy
Czutka Maryä* bez swey urazy.
Aniolskie Chory ci usl'uguj|,

Wilay

,

,

,

:

,

,

,

,

,

Gdy tajenuiice Boskie. zwiastuja,;
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Pieini
Swieoi zas w niebie s<!y wspominaja,
Jözffa imie glowy sktatiiaja.
Szczesliwys ! komu J.özel' Patroaem ;
35a uprzeymeno görCfl pöklönern,
VV ktötniaeh klopotach jegp npieka
"W zycin przy smierci lironi c/.l'owit:kn.
O Oycze swoly cnöt i lal peiuy .'
Ja zastarzaly w grzechaeh smiei-lelny
Zbrodzif ii tl.o ciebie roce podnoszc
JBadz mi Patronem, A sorea oio prosze j
Boski Piastiihie ! badz mi piastuiiim
Ciaia i duszy b,a,dz opiekimem.'
Po Bo»u szukam twojtly opiekij
Bym Bojja wielbit w niöbie ha wieki.
Jezu ntöy Jezu .' tila Oyca iwego
Batuy ma, dusz§ zbaw mnie grzeszncgo ;
Nadzieja nieba w was bezprzestann.t
Blarya Jtizd.', Joachim, Anna, Amen.
,

,

,

(

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

:

,

Slawny
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O s-.vitjlycli- 'Panxkich
P I E S N VII.
O s\vh;tym JVawrzyiicu*
Imieuia JJoga milosniku,
za

Mfczeriuiku

swiVljj

;

D'a wier.y.ney zapdaty
'Zilazne.
• INie ».wazasz na J<raty
T
A wlasna o cli ota, przymiiszasK wyroki
Waluryana klöre bea o Jvvloki,
DJa cieliie sotuje,
Zywcgo,
Palic rozkazujo
swiVle aa kraeic twe cialo,
Smazy
Ty przecie wolasz na tyrana sniialo:
JV/.ewröe, kray pieczenie
Uczvii dopelnieiiis
■• Zamiaru.
INieeh ci smakuje, pry.ylö/. wircey
,
\v\viH;!;r'/,iie 15ög ogniem milosci
Serce me zagrzewa
A twojc zalewu
Plomicuic ■
,

,

.

.

.

>

•

•

-,

•

,

.

-.

.

■
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P iesui
! ofiaro
,
Patronic
Bogu i niebu na ogniu zto/ona
Niech w ka/dey pottzebie,
Dozuamy otl oiebie
Pomocy.
Ty£ jesl od OSnia szczcgölna Kastona
Ciebie swiat wielbi i ma za Patrona:
Zngaszay pozary
Klo ci§ z dobrey wlary
Zawola.
Hatuy Wawrzyricze nielylko maja,tku
Piastuy i dusze az do zycia szcz^tku.
Zagats w nas plomieoie
,

.....*:

,

,

.

.

-.

.

,

,

■.
Ktöre
Sprawuja,.
Zjednay Palronie grznclunv odpuszozeaie
Zycie ciiolliwe i duszy zbawienie ;
Niecb dia Iwey przyczyqy
*

.

,

,

liög odpusci \\'\uy

•

.

;

Milosci.

O swiQlych Pail.tkich
P I K S N VIII.
O swiptyrn TVawrzyncu.
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Kajn
Rölo
Wdzifc/.ny kwiateciku
7.

,

Kröla uiebieskiegoi
Wawrzyiicse w swojey irzymay nas obronie
Swi(,>ty Patronie .'
Baga Iwojeco wielki miiosnikn
INa tak okrulne slosy
ZLyt
byles cz.jstke nam oclioty
IJpros do cnoty.
Jak vvonne w ogfiiu kadzidfo wydales
Dosc wdzi§czny zapach piecsfC si§ wolales
INa kraoie przew r6< jed» co sie lipickio,
Zlad lobie pieklo.
"Waluryanie okrutny tvranie !
Laur ten w plonueniach Uvcicli nie ustanie ;
Sunu go jako chces» obracay na strony,
,

,

,

■

,

,

:

;

.

,

Wola smaiooy

-

ai".

Pidsni
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"Wifjksry mnle ogieii dojr/ewa

HiHoaci

kn Bogu przyloz
zlosci,
kalowni niebu »laji; dzioki
,

Stosövv

,

,

Za takie moki.

Ogieii piekielny, czosto sie.'rozcliodzi
Po sercnch naszych, za ktorjni przywodzi
Czart pieklo swoje a marneso duchå
INie joden sfuch',ä,
"Wawrzyricze swifty, spusc nam la .»k slrunuYiiie,
l\a tak szkodliwe piekielne plomienie
Nadziejg niamy w twey swi<;tey pomocy,'
,

:

W ka/.dey niemocy.

Patronie swiety, ofiaro swiocona
Kogu i niebu na oguiu ztozona ;
Upro» cierpliwosc, daj dnr z Jiieba wzifjly,
Wawrzyiicze switjty.
Spraw duszom wszystkim w ozysou oohtod/enie,
Wiech zgasi ogieii, krwi twey rozioczenie
,

,

O iwietych PaiisJåch
1 ny to, okrutnie na
Je/.u kocliauy f
P I E SIN IX.
O swigtym JViiiceniyui, å Paolo.
jTVvcze übogich i hierot Patronie

321

,

sir;i))ionyin flany ku ohronie;
"\\ incuily cjebie, a,dy niebq
wynosj,
'/ifniip 2 weflplem ApQ-HoJem gJosi,
Na wzör GtirystuKa grzeszniköw prowaclzisz
Dn }so;>a g,dy im ppowied.4 szczera, radzis*
7; caif.go' iycia by 7,a roKgrzeszenicm
liopii sinzyli praweni jn£ siimieniem.
Vo wsi.n h, rniasirc/.kach naupzasz prostaka,
'/.niwiio z Panem kocliasz mizeraka
Stajesz gj> w.Kzvsl':iin -wszystko bez praguienia
Jnney kor/.vsci pröcz luilzi zbawiiuia.
skut«k twojc pracc maja,
Jak
Pulska i cudze kraje to zeznaja,;
,

,

,

,

,

'

,
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Pieini
Gdy na nauki lud i Kazania
z Bogiem pojednania.
Bie£y
Dziatki rodzioom <lo ndg
t)ne rzewnemi Izanii polewaj» ;
A nieprzyjaciel
zi'osci,
Daruje krzywdy dia Boskiey miJosei.
Uslaja. gusJa i wszi-leczne mowy
JPnteklf dtwa zdrady przysiegi, obmowy
Kradzione rzeczy alho te/. zgubione
Bywaja w ten czas wiernie powröcoiiei
Zbrodni nie slycbac polem kazdy Bojju
ChwaJe oddaje a ly w »lyimnaJogu
(■>rze.«zniku le/ysz nie
o duszy
\V bJocko grzechowc zabrnawszy po uszy.
Jesli sio lekasz karania wieczncfo
Wzyvvay pomocy dzielnöy Wincentego
Popraw sie z gr*ecbö\v, pokuluy serdecznic
Zbawionyin bgdziesz i ufo zkluiesz vviecznie.
,

,

,

•

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,
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O iwiftych PansHch
O iwigty Oycze! prosim vrszy«cy clebie
Itiiluy rias ratny ka/dego w potrzcbie
grzeclnWv odpaszczenie,
Zjednay nam
A potein duszue pc; smierci zbawieniei
,

,

,

i

II Y M N
O swielyiii Trincenlym ä Paulu.
TTTiolka oz<lobo zachooniego kraju ,
niebieskiego raju,
IViezwiiMHy
'

*

Nowy Patronie.

Tobie modlilwy pobo/.ne i pionie
lldy oddajemy wicjc ua wspomozenie,
Pespiesz sio n «st;e niech tw| pomoc znamy
Klörey nfamy.
Mitoic, cierpliwose gruntowoa pokorg
Twoj.<j I.'i.ska\vosc na übogie cbore
Kt62 mpzc ■vvjsJawic jasuie t doskonol»,
Ku twojey cliwale.
,

,

,

,

,

,

I

Pic-ini
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Ktn Apostolslcio wyjiczy stnrania
Lutlai übogicli po vvsiach nawracania ?
Klorych pozylek widzice sfj nam dajc
Przez wszyst.kie krajo.
Przez ci§ duoliownyoh szczeeolna naprawa
AV Kosci«'le Jjoskim bardzo wdzicczna »lawa
"W sipstrach
jestes ku blizuieuiu
Oycmn nejlznenin.
,

,

,

!

,

Twoj§ gorliwosc i o v\iar§ dbatosd,
O honor Iloja i piv-nv jei'.o ealose
iNikt nip opisze ani nikt oppwie
W obszerney ntowie,
Dosyc, zes terni cnoty wszedi do nieba
(><izie nam ci§ teraz Patronejn niied Irzeba
Wigc niech no duszy ntb bfdzie w uas planiy,
,

,

•

A jakos zyoie

Zjednay

na zit;iui

,

Do Boga da.iyt aktaaii swigtemi,
i

O swigtych Päfukich
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polozne
I inszych cifjgrtat przez
spravry,
Do tey zabawy.
Tnk teraz nnsie wuos< za nami cligci,
Ucz zieniia, gardzic n wieeznosd w
Mie<s i staleczna niysl ulopic w niebie,
Wzör biora,c. z ciebie.
INiccli nam zbawienia gorliwosc bgnisfa, i
IVizl<;j pokoro inHose plomieiiisl.i
Da Pan, i iwoim rzacfzie aie przyHadem
Twyn» cbftdzio sladefta.
Niccll za twa, prosha, w Cbrystusä
Ludzi zarliwycii rozkrzewia sis wiele
INiecb w duchowieiistwic pobo/.uosc trwa niocna,
W wierzc pomocoa.
Cbwaia ba.d/. Bagu nigdy lueskonczöna
'/e ci<j nam podal nowugo Patrona
Kiory uas nicoli % swey nie wjrzuca opieki,
Swigtcy ua uieki.
,

,

,

,

,

,

,

,

Piemt
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P I E S N

XT.

O iwiijtym ji/ttonlntt
rzeexy zgubionyeb Palronie
Pomocny ludziom w zyciu i [>izy zgoiiie,
Do/.naja smului übodzy, kalcki
Twojey opieki.
Zebrani na czesc Eosha, w tv m kosciele
Wicrni twpjejjo imienia czciciele;
Pokornie Boga przez ciobie prosimy
Ni-ech nii; giniemy.

Antoni!

,

,

,

,

Grzeehy nayvvVksza ludziom szkodo czyitia.,
Pyoha jest wszystkich wyslgpköw mislrzyni.j.
wzory
Ty nam cuöt Boskieb dnjae
Uczysas pokory.
Afektöw tvvoich celem jest Maryä,
Ztiakiem AnielsJue'y czystosci lilija,
A Jezusowi na czcse' i na chwnJf
Serces dal cate.

O åwiftyeh Panshirh
327
smieroia umrzcö cliciales
(!o Uoskicy woli siosowafes,
Znajjjc ze milsze IJogu posluszeiistwo
Je«t liiti] nif'ezi:iislwo.
'L przyklsdovv twoich niezaviodna drojja,
-f a k mamy sznkac i jak zaalezc Ii og a ;
Jak laczyc • wiarg z nadzieja . z niiloscia,
J z eierpliw osoia.
(irzosznik slöw lioskich dzjwnq moea
Sluoliajjjc k.izaii Iwycli .«laje sio swioty,
Przeklada Slwörcs nad wszyslkie stworzenia,
'/ycie odinicnia.
Pnrzuca sprosnft gorszaod nnJo»i;
Trzyma sie uruik JezuSOWych drogi:
('•odne owoce pokuly wydaje
liufoo
licc/. si<j

,

,

,

,

,

,

,

(irzuszyc przoslaje,
Rluznicrca z Oifetn przed J«zusem klgka
r^ka;
Gdy mu kaplonska twoja
,

,

x

Pipsni
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pokarm
pokazuje
Sakramcntalny
Mo e 15o.sk;} czuje.
Klo sio pod twoJ9 ucicka obroij?,

Zinnyduje rseczy z»ubione ,' skradzjouc ■,
iv»e zaslugi Bog ma wielkie wz^bjdy,
Zt.-jd slyniesz vvsz§dy,
Przyczyiiij twoja u Boga skufeczna

]Na

»

Boskiey sjn/.bie cb<'c
'/jiulnay nam
Ijyros nam pohoy zdrowje dobre mienio
,

,

,

Duszy zbfvvienie.
("ndovvny w Swiolycb twoicb Jezu Cliryste
'/ilo/on ua roce Anloniego czyste, •
jij-zesznikom day ciehie
Qglgdac w nieliie Amen.
P I E S N XII.
O swigley Baiharzp P. i Mgczcnniczce,
P;ittiio msczciiniczko swi</ta
z cienna v\zioia,
lilijo
,

,

BirbarQ

,

.

,
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O swiclych VaiUhich
Ciesz sifi purpurit habyta w moczeusiwie
Rozkwitnij wsercacli oschlyeh w nabozeiistVviej
Kryje'Cig oycieö na wiezy »lijbokö j
By nä Ci§ i zfe nie pöyrzaio oko
Sieka Syitäni) twe uiewihne cialo
Lecz serce Bosk§ milosciij gorzato*
Palo, lafupnmi i blacbami hoki,
Obcifto piersi pfvna, hr\vi pötoki
Jednak liie iriogly ugasic mitosci j
Uzycz poilobnöy Panuo ciei-plivvosci»
Tak wystrojona jnkby åo ioiuice
Do wieÄy dario t§ oblubiebieg
Tain oblubiehiec niebkski pospipszylj
Aby jey sercä dodaf i pocieszyl*
Ktörey zadane naprzöd leczy rany
Medyk tiiohio.ski Jez.Uß ukocbartyi
Pott : m ja, swöj(*m"cialötn utraktowät,
I lea przywiley wiefcznie udarowaii
,

:

,

,

,

,

,

,

,

Piesni
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Ka/.dy nnbo/ny do swietey IWbary
INio unirie be£ tcy
ofiary,
Nifoh i my lasko te od" Ciebie nlaniy,
O-Ktorjj z placztni pokornie wzdychnmy.
\V löra ci si<; oycieo 2egnac kaze z.swiateiii,
,

srogim slawa katein
iS.-iin nad swij
Dobywa miec/.a i swa soina rf ka,,
A Panna czolem bije lio<ju dzi§k§.
Jczns ci§ wdaif cznie wzy.va do korouy .
A my z.i.s twojey ZebrzKmy obrony
I'rzez tak okrutnjj, prosiniy ci£, mekc
Pöday nam Panna niacierzyiiska r<jkf.
Posil nayswiclszein ciatem w Sakranieucie
'Zicdnay uas z Bogicm w ostainirn momeucie, A.
P I E S N XI n.
O iwigtym Jania JSepomuceiiie,
Janie z 15oleslav\a.
M«sz sic stawic pized. Waclawa
,

,

,

,

,

:

Witay

,
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O swigtych Panskich
Bo Kröl tak rozkazuje
12 ciebie potrstelnije.
Czemui tak rozkaz suro.wy ?
Jcstcm Ha wszystko gotovvy
Wiem jaka tam liovvina,
Smierci mojöy godzina"
Pyta sig Kröl Jana ämicle,
Co mu Krrilowa w kosciele
Do uclia pöwiadafa
,

;

,

czcgo 319 wyanaWaia.
Wolf wszystkie iru-ki znositi
INil jedno slowo ogiosic
Wiekmsy rozkaz od IJoga
Niz twa Krolu powaga.
%

,

;

,

katow,
Zawolayeie
Zewlecacie do naga z szatöw,
Palcie go ppchodniami
I smolnemi swiccnmi.
,

*

Piesni

Zloto ogniem wyczyszczaja,,
Mnie zas ogniem dos\viadczaj;j,
Ochoty dodawaja,
Rany twa wyrazaja,.
Co dia Boga ! skaly, mury
Krusza, sio twardc ru ai'mu ry
A ty siy niak nic boisz ?
W uporze swoini stoisz?
Wiedz o krolu ! ie twe m'>ki
Slodsze oli niebieskie rzeki,
,

,

,

Dia Jezusa mojego,
I dia swiQtycli ran ]ego.
Wied/cie?- juz upor<;zy wego
Uwiazbiesz u karku jego
Kaniicri z tuoslii Pragskiego
,

Zrzuccio, jak

iiienniwno^o.

Kröl mi movvio rozkazuje

Spowiedi

usta

,

,

I

Jnz dekret njeodvvolany
Jestes ju£ na smicrc skazany;

1

,

Upamistaj sir; Janic,

A znaydziesz
u muie.
]\ie siniem tnöwid Krölu tego
Co pr/cciw slawie blizniego;
,
Tobie za smierc
K tora, mile przyjrwbjf.
Ptaczci» sieroty übogie
Juz' zwia,zane rgce drogie
Ktöre was ratowaiy,
,

,

,

I jalmuiiiy dawaly.

,

1

Juz w Motdavvie utopiony
Kainien drogi zauurzony
,

Gwiazdami osvviecony
Do uieba prasötuesiouy.

,

3

O swigtyvh Fatlskich
I mysleö sig nie godzi,
Ho »tys«9 przy spowiodzi.

P iesni
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Szkojy Prapskie lametiluja,
O Doktorze siq
Slys«a.fi ia ulopiony
Zal ich nieukojony.
Dziatki m ale narzeknja
Za nim w uiebo poelndaja

,

,

,

,

Placza, nanczyciela

,

,

"Wszvslkieli pocieszycidn,
0 zly kröln ! kanonika
1 s\viQtc»o Jatmnznika
lNiewin;iie utopites
I Prag§ zasmncittfs.
iAeasla swieoa na Ambonie,
Stracit sie kleynot w koronic;
,

,

,

Sicroty «19 pytaja
Gdzie Oyoa swego maia?
.Tul w iiiehie
ITogiem k röhi jo s
Za uami tain siy wstawuje ;
,

%

O

iwietych

PaAihich
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Jest tam naszym Pattoricqi
Prsed lioga tworey tromm.
,

Nioch doznamy Iwey nizyczyiiy,
Tet-aji i w .«mierci gouxiny
,

O nasi miiy Patronie
Neponiiiceiiski Jauie

!

'

P I E S N XIV.
Rozalii Pnnni&t
rö/.o bez ostrosci,
Pomoc w tiiorowejy przykroSci
O

Witay

,

Rozalijo Panno jwiftä
Bogu hiifa jjjwiatu v.izi^ta.
Widzac w zwierciadle J»«usa
Swiaterft wzgardzila twa dnsza,
,

,

7< oycowskiemi namowami
W*Kelkicb floilnoSoi vvsglgdami»
,

W görys sio wielkic udala
W äkale mieszkanie obrala;
,

336

Piesni

Dolire ch<;ci wzmacuiaja.cc,
I do Boga prowaditijre.
Tam Anielskie na-wiedzcnia
Dalye sposöb n.uiezenia
Jakobyi i.soga kocbala,
Kwiat mu rbz twycb o<ldawf\?a.
,

,

Jgskiiiiac sig niebem slala

,

Gthsies Jeäusa ogladata,
Z MaUa, jego i Anioiy,

"VVrir/, z sv\)'«'tcnii Apo/jtoTy.
Od Pana slol.-j korona,
Gdys zostata zaslubionn,,
Opusoiias tu uizkosci,
Pewna uiebieskich radoi^ci.
Twojo zmarle swiote nialo
Wiflce dziwny pogreeb niialo
S]
kr<>p]e z skajy
Mocuo go wskrös olowaJy.
,

,

,

37

O swiftych Paiåhich
Po 'wielu
zunleziona
Za Patrouke, objavviona
Prir.eciw tuorowey »arazie
Katny na» Panno wxiym razic.
Upros dia nas laskij tw«go
,
Oblubieuca
Isy dat grzechow odpuszczenie,
1 powietrza oddalenie.
ISogu czr4c niecb z cjmnla. bedzie
l;it

,

,

,

,

,

Roznlija, cbwalmy wsz</dzie
Isy od nas pry.ez jey oiirorie
Zle odeszlo precz na strono.
P lESN XV.'
O swiytym Donacie.
,

,

kwiecie Niebieskiego raju
Ijrzesliczny
Drogi kleynocie naydro/.szego kruju.
Donacie Palronie
nam zawsze vt

Pr.ybijdz

,

obronie.

,

PieM
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mpJny srogiego tyrana ;
gorliwy nayvvyiszego P»na ;
Wiara sio AVspieras» znsilasz uftiqscia
Goracq palasz ku I3ogu miloicio,,
Pros nbysmy bez zawndy
,

4

,

vv twoje slady.

Patrzac na jiiebo swiatom po;.;ardziles
Powaby j<>go wszystkie odrzuciits,
Nicch tez za twemi prosbami,
Grzecb uio panujc nad norui,
s
Mgzny Rycerzu i nieustravzony
odvvaznie na plac wyvyiedzjonVj
Przybyw ay nam do skonnnia
Uproi dar w dobreru przetrwania..
s&ryvvasz juz wifzy ciata niewinnego,
rndujo.se z wieiica uiezwieditsgo.
Juz
My na wygpauiu wzdycharny
Pvzyczyny twojcy wzyvramy.
,

,

,

,

,

,

,

Dpmiesd

ua*

J.yoia wiecsnego.

PIESN DKUGA.

TT7"itay Donaoie ivvifty mocieiinUcu
WHay Jesusa wfelki milofniku \
Ktörys «a jego unicezori ta»t.wiftre,
Sit Lie oddajijc jemii aa ofiaro ;
110 /vjac na tym swiata tego pto°;j,
Mieohcialei jemu sluzye aio Uo;;u,
Deptalei je;;o powaby oiuylne
Miules staranie o ogesd Stwörcy piluie,
"Wesojo
zadano ei rneki
M ilo oddales liogu twemu dzieki
Ktory oio «a to ohdarzyl dnrami '
A nos viogacil swojemi faskami,
Przez ciebie bovricrn aaszcayt i wesele

,

**

,

,

,

,

,

,
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O swvjtych Panxftich
Ghwata nlecb bedsie Tröyco iwiqia
Nagrodn w niebie swiotych niopojf-t»,
Proibfj Donatn £vi iotngo

Piemi

340

Odbiorn KrasTaw, gdy ma cif w koseiele.
Brtiez ciebie kn/.dy zbawi<;nney ochlody
Dozuaje stary röwnio jak i mlody.
Ty jw,i przycr.vna w ka£de.":o wezwaiiiu,
Jcdtiasz ratunek vv prawdziwötn xadauiu
'J'y ulrapiono wspomagas» i oieszvsz
W choroJbie
w tzkffdzie ua ratunek spieszysz,

■

,

,

,

,

Cbvvala niecli bedzie lio%n jodynemu,
Oyow Synowi, Pnchowi swietemu,
]\U>ry Donala inVicriczyl korona,
i
A nas obdarzyt lalc wielka obrona, Amcu.
P I K S N" XVI.
O iwiytym Jozefie.
Czczcslivvy ! kto sobie za Patrona
ma za Opiokuna ;
INiecliay sw niko2;o nie boi
Gdy swiety Jözef pizy nim stoi,
Nie zginie.
,

,

,

,

O iwigtych Pan-ihich
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lilzcie preca atnory swiatowo
Boscie wy Jo zguby gotovve ;
Jui ja mani nnd kanar rfodszego
Jözefa Öpjekuna mogo
,

,

,

Pr ay »obie.

Ustapcie szntniiskiii najazdy
I»o a«wsae prayana cziowiok kn/uy
'/(! cboöby i sanie pOWltftlo
Picklo isiy na mnie ahuntovwilo
:

;

,

,

ci<? uprnsaaiil M-r-ib eznie
Jozefie swii.lv ! liym btapifiC.znie
Mögl miec ifgoii i l-!.kio sKonanie,
1 graectiöjw nsoieli slfaseovranie
Pray smierci.
Gdy mi aai prayjdafa przed Sfdaingo
Staii.y wielce Mi\is/,liw<'»o ;
W tcn caas
mi jirzy sa,dzio
Przeto

,

,

;

,

Pleåni

342

KictJy mriie K6g sqdiitf sasiadzie,
P.M.oin-ni.

Odpgdi odnmnie i:<stygatora
Piekielnogo ktory juie zgola
Na niuie ikariyd instyfowae
Ilc/hiie, chcioyJ.e mnie ralowac
O swifjty .'
JtWcfia otldnl C»arta
,

,

,

A

Boga

iia mnie

,

,

,

eie ser<lncznic
i Tolia, wiecznfö
Krölona<>', Anien.
HYM N o iwlftym Pietrse.
wiarj 1 uviasdo n!'»bios ztöta !
l'y oo masz klucae wiccäinego iywota!
Ualuy uni» Pietrte wsröd Imre i powodzi:
Bo w tw<>y jcst tylko oealenu: ioäti.
(jbrystus ci§ wybrai Aposlolövr glowa,
s

Pi-zejailnay

,

Upracaani

bvm tfiögi

j

o CO

Opoko

,

34

O swigtych Paiishich
Tysiaoe liulzi Iwe uuwraca sJowo ;
morcn suoba. idiiesa nogs
Po
Ciebie i brnmy pielle! aie pr^eniogg.
Tvs hyi z Cbrystu<»m ua Taboiu görzo
WMzial jaifc niorski| Pan uciV/.al bqvzjp j
Apostoty vvgia,} swietu»"o Difcba,
Tys
Kto cie Bie slticha (Ihryutusa tiio siucha.
Piaoiq niawiasty po znmrJey Tabicin
N:i twoj§ prosbc, H£ jey wraca zycie.
Z wie7.icnia, pierwszy Paslerzu kosoiota
fiög cie wywodzi cu<iem przez Anioln.
Wesel sie, Kzymie, wdziey szate gculowa,
i'iolr cie uczynit eb.reesciaii.stwa glowa
A na kr/.y/. wbity w mgczeri-skiey korouio \
tyaro na Papiozovv skronie,
< "ly i*nm
zagrozi gtöd vvoyna powietrie
•Jak dobry JPasl.erz broii tw£y tr/ody Pietr-ze
Zebysuiy vV* wierzu oycow naszycb s tali
krölowali, Aiucu*
Na wicki wieköw
;

,

%

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

%

!
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P I E S IN I

X 1 R Z Y G O D N E.
P I E S N

I.
Na 40sto-godzinne

O Mltoici Boshiey.
Nabozeiistwo.

JJoie

Boie hoeham cie l
Catem tervein hoeham cio
Catini niobein koe luun cip.

hoeham cip

!

,

Co jest ua ztemi stworzenia
Odiuieuium w raiiosci pieniä;

,

PrzygotJne

345

A runie do u»zn wolaja,:
Tio&e kocham cig ! i t. d.

Sloiico miesia,c
Kok, godziny
,

,

,

wszystkie gvciassdy
kaJdy

moment

,

i

,

Dzicii i noc niecbny cig ehvvala,,
Serco miiosoia »npala.
Iloin kocham cig ! i t. d.
Co sf§ w tie tn! «nayduje,

Co natl ziemig wylaluje
Co w tzvkapa i w morzu pfyvva,
spiewa
Njechfty le. pi> sii «e
Jlvie kocham cig ! i t. d.
Ile trawek sie rachnje
lie li.seia si»i «nayduje
Tylo pragn? mJed jr/.yka
Kazdym z nieli -erce wykrzyka:
JBo£e t kocham cig !i t, d. '
,

;

,

,

,

Piesi ii
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Jlus/a

cialo

,

wszystliic sily

,

Ciebie tylko ulnliify

,

,

I co si§ we mnic znayduje,
Mitolcia Sl9 iw.j krcpuje.
Jloie hocham cig ! i t. d>
Roznfn wolc zmysty ch^ci,
Siäwc honor Ico 115 ci»
'L scrcac Vfsiystkg to darujo,
Wiccuniim prr.wera eapisujf.
flozc hotltam cir, ! i t. di
Ws7.ystkie lciinicnia i stnjncaia
i/uixdi% ntilost i jpragnieuia
llckroc moy |>uls tulena,
Milo.soi;j sic tWq wymieraa.
Bvic luu'imin ci§ .' i t. d,
Ciliöc sic oc/.y xamykaja,
,

,

,

,

,

:

l

\

,

Suu

polr7.cby zazy\v;>ja, ;
Dusza scrce cbcei cznja,

i

,

}

(

Pfzygadtn
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t7btawtc%ni* wykrzykujij:
Iloiu kwh am cif! if. d.

Mysli, mowy, w-y.ystkie sprawy,
1 robolv, i zabawy,
(Idz-iekolvvick si§ ja oliröcf,

Zavvs/.e spiewnm, iaw«M nöe?:
Buie kochnm gif\ i t. d.
•leili mnie chcesa siuchad Pttuie,
O to <>l k o me av otan ie
YV'rzinij oo jest swiatowege,
A day mi siebic samejo,
tietie hocliam cis '. i t. d.
TVcz ju?. svviecic co jest tvvei'o,
Weiniij co jest piesxcaouego;
IS ie mnie ju?. nie konienlujej
Tylko liiedy wgapiewojg
Jhiie kocham cis '. i t. d.
:

:

Ani mnie twa /mamose' emedaie,
Aui od Upija odwiedzie,

3a
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Phs»i
Cal e svri:»tn" juå dvi<'kujr>,

Tobie

sz''7.ui i.e. w'ys|>ievvu;£
Jioze n ochuin c'i§ ! 2 i. </.
Z.idon smutek, dpiejiroiini,
Nie odmieniQ mey mitdsci,
KiopoL i pi y.e.sl.wiow anie,
Tylko wimoGoif me kdchani<r,
\
Buze lucluun
i l. d.
ftipoli sip i pieklo nal<;/y,
Milpsfi mey ni'i '/.wvcm/.y,
Niko mu ju/ nie lioMuje,
Uo w tych slowm.li trt<>oifiij£
Jloie kociunn vi§ ! i t\ d.
sie;
11111.1 co clice slauje,
ze
Nioch
Clioe mnie i oposcUz Psnie,
CMni Avsyst .0 y.te n a mnie paduic,
:

:

Wolae

Bqzv

uieustanniej
'hecham ci§\ i

t.

d.

,

\

/Vri »odue
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P I K S N 11.
O pmviniuxriuch c/trzescianrntt.
TT T o c?nie i w noey Uöi; nad nami c/.uje,
1 ws7y>lkie nnsze dczynki raebuje,
IJy nas j.odnemi swego ziialazl uieba,
'Jo nadewszyetko wykonywatf Irzeba;
'Ssn»'y Boa a tVvego; cboway przykazanle,
('■ r7ecl>y s
szczerze åafuy za nie,
Spowiedz powtarzay. Iclz do stolu Paua.
Sir/c/. sie töy rzeczy, klöra zakazana.
'

»

Kocbay blizuiego odpusö przewinienie,

miey czyste sumoienie.
£iucbay mszy poi-miac, kto ofiarowany,
Kio jioivz nikogo, szanuy wszystkie stauy.
Rodzice dzieciom przykladem bydz maja,,
Niecbay icb wiary i enot nauczaja,.
Dzieci rodzicöw swych b§da. szanovvadj
I w ich slazosci powiuui ralowac,

IN ie czyti mu krzywdy,

\

350

Picstii
IKieck swoicli przy.«i,)<* m»!'?.eristi*O
SkronuioÄc mlo -/.ie/.] nnelmy rzarfzi sSvieto,
Prawda niecli lylko z ust uaszyeh wycliodzi,
I ni«cli nasz j?z)'k nilionm nic szkodzi.
.(eilis Pan; ba.dz'e ltidzioni milosiemy,
•leslii poddauy; hijdz dia Parta wicrny,
Szanuymy zwierzclinosd ko.sciola i krajdu':
NieskäzileJnosd ptrze/uiy oliyczajow.
TVie dosc pracowad; uie do.sci 11 ie zawiiiid:
Lrcz ir««ba cierpiec. Trzeba dobrze czynii:;
fcie ufad so!m\ ,'iliska zyria
Vzywac poroocy »wietyoh; blagad ]lo2a.
Oto sa, dfngi kazdego czlo »vieka;
'ii uich obrachunek w.«z\ slkicn ludzi czeka,
Kicdy ua Pari.skie st?n§ zawolanir,
sz«z«jihwym ! jcili lakini mij zastauic.

PrzyscoiJue
P J E s N 111.
/
O wierze, undzlel i ''nifoiCl,
naszycli IJo/<- slury !
My iiic znamy insztjy wiary,
Tylku kloras objawil.
1 pi'(srvv>zy tiq Koioio} wsfrtwii
\Jiara dia ludzi niebo otwiet**,
}'rzy niey .«pokoyni<>v czlnwiek nmicra j
Gdy uas przyciska jaka nrxygod»,
Ktö£, ily nio ona, r§ks nam poda 1
iNadziejo ! cos mi bJysnghr,
!
I av krölkim cza-de
Nie ty, ktrira xv Jo-io mnmy,
Alli:i w ludziaeli pokladamy !
Ale nndziei wzywain prawdziv* ey,
AV ktöröy cieszf st§, pilym nieszo/.ijiUwy J
1 choöod przygbd lijdis xgugbitny,
Zttklauu zaYYgze ui*)/.\v>ci^.»uy.

Ovoow

:

.

1

.

.
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I

Vies iti
Ilokroc oczy teskliwc
Poilnio ■■£ w uitilio sy.c/,i;iliwe,
ISaHsieja mi wnet przypurnuie,
Co tam olnnyslono o mnic !
Ona mi IJojja
wskay<uje,
.lait niöy m.ij:jl.<ik, go ai'(j nie pjuje !
my m -i»; zatrudnin stanem
<id; v»i«mj

352

.'•

"\V n§dzy luy.wiflfrzym czujg sirPo Wierzc i j o Nadziei,
Mi h) se svvigta na kolei,
Ou;i ziemie
niobem siodzi,

panoin.

>

J y.ycia gorycze stodzi.
Kuuliani, pevyna mie jyzftjemncftd
N« umie z\vo<i/.i6 IMztvcft oztovvieka!
Ailio bliiniemu gdy serce dajem,
J on ni« kaniifii wzrus/.y siV wzajem.
\\d'.v ! do Twoied6 !\'i:.'l>a
Przwz le trzy
isdz irzeiia !

355

Przyguihie

Tfdy, od »Tyoli pj\zy£ötl p,i('i'ny,
\V (wyni domu i-lanie [lodro'n
Tv meje sijy u zniacniay w iy»i lue»»,
noclejiu,
Niili ilo ineao
IV» przeciw sinifi-H iriecli sinin» w zbroi,
Wiarv, i\';ij/.iui, Mito.sc.i Tvxojey.
P I E SM I\
O wiolktticl Huv:a n nilczetnrwici czlow/aha:
Viuif. 11 ;t '/.iemi i nietiie !
iidv sl>öyi'*§ un dzict Ttvoich w idowiske,
A poicui oozy .ohföcf na sitltiu;
J.ik mig la frielkpsd upakarsw nisko !
la k i»a!a,
IV ecif#, cli or iav.e m
P('i\do do cielvie
Tw/i dolirud mi znnna!
1 vvlac mi clicialcs jakns du*zy Miiiafa,
(!o *ng clice przedrz<-c do sameyo I'ana.
i
Ale odarly.... jak pr/id Tob;j st;in§ ?
CccLo wiernosci z piersi muich surlsiå:
\

.

.

IJotij*ny

•

...

Fiesnl
1 niewiiiin>is>'i edzifnie mi dane
ludijm, 'id.ujom,
aio
ZgnMwszy jiiam.o przeclioJ* v\oln«go,
Jak sie t.tmliMlv przeoierac odwazf ?
G «Iti e li nfi en polku iniliofooui': o
prayaiottkn Pan sk im crtpräwuje slrn/c?
mio ceeka,
I'rzfcif?. ja pov.de, cnkolwick
}>o mi jiowiadano
P»yds <lo Ciebie !

,>

»i

.

.

.

:

.

'/c liyles Ty si£ obeyrzal

czieka,
Zaraz go w stauie szezosliwvm v^idziann,
Tak, jak ilzis jestrm, nitdoffJnym plazem,
Zljilom naczyniem, o ktöre uie stoja,
Pokorp lylko wzi.iwszy z soba. razem,
Poniosoc gtupslwa, i iiikczeninosi; moj.3.
IVlnie s;«; ror.?tJjr>ta wyliranvcli Twych rzesze,
Muie ii ie nie •bfdzie po flrocliu
.leszcze ieli mojem przybyciem
Bo pe>vietia; /.e ja idj Ci» przepraszati.
i?a

:

;

Prsygodrte

355

Gdzie
twoi Ani»o]o\\ie stali,
Pöyd§; i jak im .przypomntj zdalcka
Ie li tow;irzyszö\v, oo poupadali,
Niid ulomno>ci.j zliluja sic cv. leka.
Potöm przed tronem Twym padnc, i powieni;
Z dalekich krajöw przyszedlem w te sirony,
~

~

~

Za rnoim

skarbem, weselein i zdroyviem,

silacll zwatlony.
Ju/liym ja nie chci.il miec pana inszcEO,
Ani Iwey woli w czem kiedy liyd sprzeezny:
Ale gdy nioje znasz sktopnoirf ilo zfeso,
Tizymay mie Ty .«am Lo ja nieslntecztiy."
P I E S N Vsmulny, nn

~

5i
~
„

:

O mitoaierdsiu Boskicin.
Twoje zliiownnie
Doljrze padlo na c/.)owiel«a!

BoJe
f)a Vr

!

swoim nikrzeninvni slaiiits

i

Vt 1

Pifhti
Mi!n«if!rd/ia lylTco o?ek*.
}

(I/errm-i!) tn

*ol ie z.nsiuÄyf,

nauczyt Wiary
1",
Dn?7.nCmi piihWiecii ilary !
luey

1)0 B' ,VI'LLO ;

lllilj ''OKU

ilo nlo'ii lwej»o
](!<■
]Nie

«odownik

7,

szcz.i,

/.'/,(iros7,c7.<'

»•

'

7.cs' mii;

?

\

<1 i-t 1 l;it-mi
!

bognctw ziumi,

S.hlcdi moi m HÖg prawd/. i ny.
Kar/a, si):;eroi;j luinl.y c*yjej
Gdym mq i;a Ilo;a poiftin il,
On lo wi(l'iat, i ji /\jr!....
Cl-cg lylko, bym
pfzf prosit.
A

ci asein,

ehoc nas 7,asniuci,

Z potrzehtj i> <i 1-y tozuje;
Wnel rÖ7.p; li a ogidi VfTKUCi;
'

!

'

Jak Oyoiec,
Te»

\

eiiovvu

/aIuJH.
spi'awua

doll,
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Przy godne
Sam nns

(lo enot:

pizejuowadza X

suojey woli,
I'oicru je ISieliein nnpvndza.
SprawiedUwo-jsc »dy na saali
Z niiiosierddeni jejgo stauiej
Sfiavvszegniy lo poznawali,
Zp przcwaia zlil ovvaiiie.

Dnje laski

-/.

Aio w i)ntntMi| soijziue
i\.ivwi«'ks7.(''y litoici Ir/.t ha !
111', in Boie, /e aie y-«in^,
Tys dia »rzesznych z-lapit
P I K S N

z

niefoa.
VI.

o Opalrznvsci Boskifey,
»air/.ny Uoze na INicliic i zicmi !
Znao Id, /es Oyeiec, my d/iecrni Ivrojemi
Godzi.ejri <ii jaties powirmismy dzieki,
Z;i dar »idomy, s niewidomey rjki.

O

!

358

Piesi, t

ijlorfce i

I

y.awsze

xlezVc

7. a

-

Paria cie znaj<]>

ci sie naylepic-y spruWujq,

Dziisnna i
Ma im bye dobrze. Ito lak dawno slu/.a!
Ty OpairznoscKj Twojq nieodwiöcwia,

Übogiey zietui dajesy, barvvg roczna,;

'/iarno wsröd mrosu, grzej&az parq layna,
1 Btie jego umacnias/. rody.ayna !
iJo ciebie, czy giöd, czy ciurpi pragnienie,
Ocssy podn-osi wszelakio stworzuiiie;
Twoiiu
ladoin, z l"<iy jodia, komöry,
"YVszystlue powietrioe tie oi ne wodne twory.
rck;j pro« ad/.ony,
I'odiö'ny
Na dobra drosc wyjdzie obhidzony !
Twojeui staranirm y.auba nam sie wröci;
Bo zal ci, gdy sie lVöy cziowiek zasmuci.
Dajesa pogodg i dcszcz w swojey porze,
Bydiyias uatze zmcbowai w «borze !...
.

,

.

.

.

,

•

Przytrothie
K ?dy o IcazJem pamigtasz slworzenid,
I dzieci na?ze zfiasz i'o idi imieniu.
Opatrzny 80/.e na ziejni i niojjie,
Nie
nas w wszelultiey polrzebiej
Bo jjdy co zroh im naszjj i\ll<o sitq,
Zaraz lo pozuac, ze cieliie nie byfo.
P I E S N VII»
Tröyry
O
przunayuvigtszey.
w
Jeden
Oycze, i

S\im

4

w O-obacb troi?ty,

nalur/e
z

We trzech Osobaeli,

Dnelnin wfeTdjisty,
11 ie nie rozdzielony,

'

Ha,<!>. pochWftloby.
Do cieliie Troyco nayiwftsza wolamy,
Na pomoc nasze pokornic wzywiimy,
Dia twey dobroci blogöslaw licliemu,

Stworzeniu

Iwemui

359

360

Pieini

3\>kn£ oycnwsT-jj, övcxe ! Jn.-tg Iwoj.-i,
Oc/.y.si; w krwj 'Wujey Synn (lu.-k; nnjp,
Przyjdz Diicliu s. i pociesa vv |)Oliuebie,
Pro-zaeveh Cifcbie.
rodziss.
Oycze rown*go sobie
])ucl)!i spoJycinTe od pbu nuclio<!ztsz,
A my w twöy :bisce 11 1*•«:li sie odrodziemy,
1
cnöt »lyuietny.
AV e treecV Osoliaoh zlarzonys ledijoifcia,
Zi.icz i ii.is niofiia wiary stateczuo&cia,,
INiech ci cxese" dijem znpeUi-j -zczeroscia,,
%

1 serc mifoscia,

Oddal biezgorty, powiotiz", Höd, woyny,
B;jdz na nas gCzesrtsnyeli yv laskacli twoieli lioyny,
Day dobre zycie, gr»!ecfh6w oplakanie,
W tasoe skounrlie.
A Hedy zycie doczesne ngtnnie,
Jfrzyjm das/? ni;j xv
lwoje Pauie,

Przygochie

361

Mecli t.iij o»laiI m w i'röycy Jrilynejro,
Siv* 6i*cp .sv\ ojfjio.
PftsKom, Vtöre ju/. fwey .«iirnvvirJlivvosci,
\Vy|)jnoflja si§ w czvmou v o.»tros< f,
]Jay Trojco ivvifta c><j|tociy*rek -vviec/.ny,
W niHiie
v.
Ratti v nins rl cli n ,-y,v .-I k k-li w wiörze
1 brzyywn.] icli t!o iv\ey c4>\valy nUsiiojeMy,
m siuloin <ml|)u vi Jiu/c
iny,
Jako
W Ti ov ry Jeriyny, Aine n.
PIESN VITP.
<>

\

Puhndzajqca äo

\v Bogu
w huldem
uifapieniu.
T~\o ciebie Panie ! pnkoruie wolamv
wyldwajao serdeczuie w/.d;. chamy.
Rae/, ua has vveyrzerf,
nieba wysukiegu,
A rae/, poeieszye cziowieka grzesznego,

iifimsci

,

;

/.
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Piesni
Klöregoi Panie! zbytnie umifowal,
1 krwi nayswistszcy pr»«lad uie lilowaJ.
(jhoö mii-o» twoy grogi bardzo sig rozszerzyJ,
srouoscia, usnijerzyJ.
By zio.sci
Lecz nic nie dbamy, w ziosciåch nasxych trwnmy,
Jeduakie I'anie ku 'l'obie woJaniy
By s 7-losci jiasze, laskaWie fMzelvaczyt,
twöy -roiii pobaaiovi ac raczyfj
A
:

i.J

/.ycz

laski Uvcy, ku iipuinict.inii),

Day sercd prawe, ku twemu yveywaniu.
Aijyimy zavvsze w poboznosci zy li,
t
Ciebie na wioki z swiotymi chwalili, Amen.
PTE S N IX
Alho Aki skruchy,
w dol roci ni»dy nio przebrany !

Bnze
Zudnym

utewypowiedziasy:

Ty jestos godzien wsselakiey naiJosci,
Poszaucwania" chwaly i A\dzH-czuoici.

przygodne
tylko
o Panie ! samego
Ciebie choe
Kocliad zc wszyslkich. tsit .«erca mojego
Klöry Katn iestes w uiezröwnnncy
Godzien kocbania nad calo stworzeuie.
Choebys im§ nigdy za grzechy nie
Zafowac za nie «awszebym sie, starat:
A zalowalbynl joclvnie dia tego,
Zetn d<; obfazit Piina tak dobrego.
Wif c o moy Boze .' i teraz Satnjfj,
Ze wzgledn na to, i/. Ciebie mtfnje/j

363

,

•

:

I to w me m sercu stalecznic
Ze grzecbovy zadnyoh wiccey nie pouoVi v$ \
Mam
spowi.-i<!ao sie szczerze
I zawrzec z loba wiernosci przymicrze
€o gdy uczyuiig spodziewam sig tietie-,
vviecznie i wychwalac w nicbiet
O }so/.e dobry ! Boze litosciwy !
:

Cfhciey byc dia mojey duszy miloseiwy!

Piesni
364
Jakos j.| stworzyl, lak i Jo zbawienia
Doday poniocy; broii od pplgnieuia.
)

P

]

E S N

X.

Odezwu duszy pokätujqciy.

JYlajeslaiu Pauie !
me grzecby piakf.e lez nie stauie
.Ia stworeenie t;ik wyrodne
Swiolycli oczu Twych niegodno;
,

Twpy Majostat nieskori<:zoiiy
ktorym kJekaja, Trouy
Zniewa/.ylem.
lNiVsmiem oczu pedniesc z Publikanetn
Gdybym nie zuai Cie lakini byd Paueni
'/.e gdy tylko l/.y obaczysz,
Wszystko nti dafrowac raczV»*
Lccz zlad w-sercu v\i«;ksza raua
Zem ci§ tak dobrefto Pau«
Smiai rozgniewac.
,

Przed

,

,

:

,

Przygodne
Kto mi doda Jez obfite rzeki,
Abym plakal cboc przcz dlugie wieki:
Ze wiccznego Boga mego
Przez milose dobra marnego ;
zuehwaly,
Grzesznik w
Ciebie Pana wieczney chwaly,
Obraziiem.
Ncdzny procliu ! na cos siis odwazyl ?
Tvvorcg swego batfiebpieä znicwazyl:

365

,

Czyli/. nie znasz co grzecb zuaczy
Sluebay jak wiara Uömaczy,
Oto !
niandalu

?

,

,

,

Jest »nievvag3 Mojestatu
Nay vvy/.szego.
Chocbym zepchuiou byl ua duo piekiuluO,
I tam guizaf za grzecfay smiertelne
Jeduak zaw ze cierpiac srodze,
Juz ich uigdy niu iiagrodzc;
;

366

Piesni
Chyba mi Rög sam daruje,
Ma wieki nie poweluje
,

Tey zniewagi.
O nacl wic-cznosd i ogieii piekielny !
StrasiliwsKYs jest mi grzecbu sniierfelny ;
Zadose tobie nie cczyni?
"W oney wiecznycb majc krainic ;
Chyba dia kiwi Syna swego
Gdpusci dtng grzecbu mego,
Jsög Jaskawy.
P I K S N XI.
o Tröycy Przenayswictszey,
catym swiecie niecbay cbwah bedzie,
w Tröycy jedynemu
Wsiecbmogacemu Oycu i Synowi, Ducliowi
swietemu.
We trzecb Osobach jestes jcden Panic
,

Po

,

,

Nie poyraie tego czlowiecae nmiemanie,
1 rozum ustauie.

Przygoiln*
twego Majeslatu pojjjc nie

367

Bo nietylkoc

tny

mozeniy f
,
na svviecie mizerne etworzcnia dobrzc
nie 2yjeW
Lecz i tyrti trnano ktorzy juz sa w niebie
Aby poymowac go<inie niogli ciebie
Nfepojgty Panie.
Wifc uparlaniy pvzed twyi- Majestatera Wszechmogijcy 80/.e,
Day skuiek laski czego ludzki rozum poymowac uie moze,
A odpusc grzechy stworzeniu swojenm
Spraw by byt koniec zyciu bezboznemu
Pakornie prosimy.
Nie patrz na nasze obrzydfe wyst^pki, bcz liczby i miary
I nie przepuszezay na nas sprawiedliwie zaalnzoney käry;

Ktdrzy

•

,

,-

,

,

,

a 4"

Pie-ini

368

Bo przyjdzie zginac Oycze milosciwy
Za wfzystkie gvzecliy, kiedy
msciwy,
,

Niccliny nie giniemy.
miTNiecl>»y nad nami twojo milosierdaie
ly Panie
Bo lo przewyzsza straszliwa, surowosc i sluszne
,

k aran ie

,

ktoresmy tak ciazko zasluzyli
Gdy ustawicznie tylkosmy grze.xzyli
Zaamy zbrodnie swoje.
Przecic* my twoje lepiauhi möy Panie, weyrzyj
]Na

,

:

\

na slworzeuit;

,

Day pomoc taski, a nie day zginad raczey day
,

zbawienie ;
Bo eoz za prace miec

b<;dzieez w nagrodc,
Mia.ao poiyiku niesiychano,
; ,
Zmiluy sie nad nami.
,

,

369

Przygodtt*

P I E S N XII.
si§ w opiekij poda Panu swemu,
4 calctn sercem szczerze ufa jemu:
Smiele rzec mo?e mara obroiic? Boga
Nie przyjdzic na miiic zadna strasana trvvoga*
Ciebie on z Jowczych potowu wyzuje
I w zarazliwem powietrzn ratuje
W cieniu swych skrzydei zachowa cie vviecznie»
Pod jeiio piory ule/.ysz hezpiecznie.
Slatecznosu jego larcz i puklerz mocuy,
Zn klörym
/aden strach nocuy,
,
Na zaiina trAvoge ani dbay na strzaty,
Ktöremi sieje przygoda w dzieii biaiy,
Zt:jd wedle ciebie
glow pole}2e,
Zl.jd drugi tysiac ciebie nie dosie/.e
Miecz nieucbrouuy, a Ty przecie swetni
Oczyma uyrzysz pomstc, uad grzesznemi,
IJ.es rzekl Panu Tys nadzicja nioja
Iz B6g naywyiszy jest obroua twoja.

Kto

,

,

,

na

,

,

,

:

,
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Pie.hii
Sadna
zla przygoda,,
ci£
Ani sig znaydzie w Jomu l.woim szfroda.
AnioJom swoim kaJ.e ci§ pihiowau,
Gdxiekolwiek sta,pisz zawsze cic piastowaid
Na reku bfida, abys id.je droga,
Na ostry kamieii nie ugodzil no.ga.
be7.|uecznie po /mijach
J. po padalcacb. deplal iiieoierpliwycb
Na lwa srogiego bez obrnzy v\si<'dzie.sz
A na o.gromnym smoku jezdzic
Sluchay co möwi Pau klo mi? miluje,
A zemna sobie szczerze poslopuje.
Ja go tei lakze vv jego kazda, Irwogc,
Nic dostijpi

;

,

,

,

:

,

,

:

, i owszem wspomoge>
u ninie nie
wzgardzony,
\v przygodzic
odemnie obrony, .
INiech pewien bgdzie pewieii i zacnosci,
I Jat ssdziwych i niey zyczliwosci Aniea.

Nie

Glos jego
Ja z Dim

,

,

,

Przygodm
P I E S N XIIIo Jloshiey Opatrznijsci.

Wszeclittiocna
ninie zewszad
Gdy
W
niego

371
Boga

,

lrwoga
ludzkieh respektacli uie dufamj
Bo w Bogu ufara.

Da

,

Kto si§ na Boga doskonale spnsci
We wszech zdarzeuiach Bög go nie opusci>
Tvvey si§ polecam Opatrznosei Boze
INiech mw wspomoze.
W globokiey puszczy okrutne zwierßsta,
Lwy i, Tygrysy i male
,
Ni sieja., orza m brogow sktadaj/j,
A zywnosti maja,.
% twey Opatrznosci miioscHvy Boze,
Gtodnie tw;j
ktöz wyslawic mo£e ?
W ktörey jsstesmy, i z ktörey zyjemy,
Bez niey nic tehuieuiy.
,

,

,

,

Piesni
Nne 7. poto]in swiata uwolniouy
Lot z Sodomskiego ognia wywiedziony,
MoyJesz i .lonusz w niorzu nie zgineli,
Nie po tonkii.
Jozef pruedany od rodzonyoli braci,
"\Y Egipoie zyje i stawy nie Iraci;
Bo cajy Egipt, oyca z braeia, zywi,
Swi.tt mu .-.i9 dziwi.
\Mie umari zgtodu 11a puszczy Eliasz
Tobiasz;
Aitioita maja o-,
I oa poiarcie ])aniel lwom dany,
Nio nie tykany.
I{n Bog wybranycb w
ratuje
,

,

,

\

,

Tystac zlycb zgubi dobremu sfolguje
Bo sppawiedlivyy u Boga w fzacunku,
Pewicn ratuuku.
Irficzey sadzfjc niucb cziowiek nie grzeszyj
SJug wszystkiiu wiada i kaidego cieszy,
,

,

,

Przygodne
373
A kto roiumie ze kto insasy rzjjdzi,
Myli si§ biadsei.
Jako rzemifislnik drzewo do wyboru,
Wedle swycli potrzeb soina bez oporu ;
Nie v/ie
uich xadne ani zadrie zgadnie
Gdzie ktöre padnie.
Jrdno na trouy kr6lewskie vvycictc
j)ni!iie un oltarz, gd/ic ofinry svyiTte
Kapia n odprawia trzecie ogWi [>ali
lune wiaLr waii.
3'ak Bög wyrnhin z Czio.wielri&hi igrzysko
Jednego w gore a dnigiogo niiko
Wznosi lub slawin ki()>. gprzecznc sig moze
Z Tol;a möy Boze.
Ja zycia mego losy na twa wol.j
Pomczam Panie, Ty rza.dz
Ukaå do szczescia prav\ dziwego drog£
ISiech
wspomogi;.
,

,

%

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

374
Piestä
darmo travvi*> lata
mizefny
Born czlek
IJimJo cic, wielbit do skoi-zenia swiata
IMiech twa opatrzy w meni üböslwie zycie s
,

,

,

Laska sowieie.
wszak rzekles o sobic,
Pros w lmie Oyca m ego a da tobie,
Prosze ci§ przez to twoje przykazanie
Day i mnie Panie.
I tak nadziej§ main ja av tobie Panie
Wedle twey wolj, /e mi si§ dostanie
Z skarbö-vy Diebieskieh rneprzebraney miaiy
Odbierac dary,
1* I E S IN XIV.
•o Boskiey Opalrznösci.
nieskotirzony Boze w swey szczodf ocie
Co pelen laski jestes w swey istocie
Pamigtasr,, pamiejasz o ka/dem stworzeniu,
Posilasz, posilasz W gfodzie i pragnieniu;

Synu przedwieczny

,

,

,

,

,

,

Acti

,

;

,

,

Wzgardc, nadgradzasz honorem.

\

375

Przygodne

wdowie i sicrocie
Podajesz
Katujesz wszyslki<;}i w sniulku i kfopociej
,

Wspomagasz

,

uaywiijksze nböstwo

,

Wyraåasz w iriilosierdzui Bostwo.
Czyniac \Vszecl)mocno.sci wzorem*
,

I gdzie nie moze ludzka sila dostad
Tam Opatrznosci twojöy kiadziesz postacj
Nieoli , jak liiedne ptaszQta
Zguhione od matki kurqzota
A Bög i o nieli paninia.
I owszem niech tnuie caly swiat odstapi
Ogifi'i powietrze i woda olistjipi,
Forzuca,, wszyscy przvjaciele
Utopia,, w lez gorzkicli kajuele],
I wszystkie siq zwal.j troski.
Wszeclimocny thciee len ninie iiie odstapi,
Z ka/.dym lagodiiie w nieszczi-sciu pOstn.pi;
,

,

,

,

,

,

Po^odzi, zajajtrseone serce

,

376
Pocieszy

Piesni

w kazdey poniewierce
I mnie grzesznego wsporaoJe,
On Joba zleczyl naszczi/.scin i zdrovviu,
Moyzesza nosil po wodach w sitowiu,
•Lazarza lubo smierc zawarJa,
,

,

,

Jonasza

clioi: ryba poznrta
Wy l '" l'} go oney Eog
,

,

z gärdta»
Acli serce mojo porzuc twe rozpaczy
Wszak Bög wszechmocny to wszystko przeznaczyf
/aniecbay nad twa dola, skargi,
Zatrzymay prinlkic do slöw vvargi,
I do uarzekania usta.
Naylepiey sobie poradzisz w twym stauie
Kiedy si§ oddasz' ua Boskie siaraoie;
,

,

,

,

na wyroki z iiiel»;i
B.idz pewjen bydziesz mial coc trzeb*

Poczekay

,

,

,

Zauf.iy dawoy wszystkiego.'
o möy lJozc juz do ciebic woiam
,

,

,

Przygodne
Bo tey przykrosci podobno n/e zdolam ;
, rak twych dopuszczenie
Lecz zebrze, o twe przemieuienie
poeiecbjy.
Smutku, w

z

P I E S

S' X.V._

377
,

J

Boskiey Qpal/'znoscf,
kogo
Opulrztio.se Bozka
Szczesliwy
Ma vv swey opicce, riiecb sie nie irosVn
W zatlijym przypadku teh uie szkoduje,
Kogo Opalrznose Bozka piastuje.
Nie lak iniedziauy mur jest hezpieczny,
Ani dyatnettt tak diagp-vvieezny:
Jak kto przy Bogu laskawym sloi,
Zadnych si§ nies*cßr\sc' nie' liay nie boi;
Nieeliay sie, na mnie i swint oburzy
Niechay me seree vv /nbiob zannrzy;
Gdy tylko BPjjyrzy niebieskie oko
Wyjdc z tey loni pcwuic wysoko.
o

,

:

,

,
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Tsraolowi za

Sucba wpöl

spraw.j

Boga

,

,

sciele si§ droga ';
A Faraona~wozy i konie
1 pysfcne woysko w dnie niorskiein tonie.
Mieo,'/. Dawulowi nie byl polrzebny
W krolewskiey zhroi nie tak chwalebny
Crily inlodo je»o liog szc/.ivsci lata,
Jednyni kamyki"m zbii Golijata.
Samson na siebie nacierajace
Sasczgkjj, nie niieczetn ploszyt tysi.ine,
Kto w Bogu bfa i przy nim stoi,
niorzn

,

,

•

,

\V nayvviokszych bnrzaeb nieck sifj nie loi*
Kl6£ o mi/.criiym
Jobie
Kiedy W üböslvvie lezai jak w grobie ;
Tu go przyjaciel sarn odstepuje,
A nitn si§ wten czas liog opiekiijc.
80/ Opalrzny ! vv tobie nadzieje
Nasze sktadamy; uiech nam prtyspieje
,

o
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Twa pomoc Koska, w Itaiåey potrzcliie,
Bo nio nie mozna poczajC bez ciebie.
'A gffftlie laku.-jcy maja Pasterza,
Zyvvisz po kniejacli tak wiole /.vvierza,
.Ptastvvo z tvcuy reki zywno.soi czeka,
A wieksze wsglfdy masz na czlowiekd;
Tys cli orujijeyin jest za lukarza,
Bl£(Ine»o \viedzissz morzem ze»larz;i;
Morzem i ziemia; ten nio 7.al>ia.r]y.i,
Klorym twa Koska Opalzuosc Ttååili
TobijaS? drogfj, Jozef vvi<;zit;iiie,
Zuzamia rierpi ale ostawienie!
Izmael pragnie, Lvvy Daniela
Slrasza, nie byfo taru przyjaciefa!.
Ale jjdy ciol)ie Eö/.e wzywaja,
Slawy, oclittftlf i woliio.se maja;
Ty strazq jesles i przewodnikiemt,

Klöx

tg

vvyslowi ludzkiw j<;*ykieitf.&

\
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Noego
woda
w
gon;
wabila,
Gdy
Kyka go Boska tam unosifa;

Moyiesz rzucony w koszu na wody,
I tam naymnieyszey nie poniost szkody.
A dzieciom onym co w Babilouie
I wlosek jeden w ogniach riie' splotiie,
Z pie,kuieysza,
wyszJy uroda
Bo im opatrznosc byjfa ochtod.3.
.\Visc uas doczesne wisCey starauie
iNiech nie frasuje, bo w tobie Panie,
,

*

,

Wszystlne starania nasze ski»demy,
Opatrznosd twoja, gdy vvychwalamy,
P I E S N XVI.
O milosierdziu Buskiim, Ps. 59,
cj§ vvielbil möy Panie,
Pöki mnie na swieeie stanie
Bos mnie w .przygodzie ratowaf,
I smiechow ltulzkich zachowai.

Bed§

:
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Panie woJalem ku tobie
A Tys mi? wsparl w mey chorobie
Dodaleä mi swey pomocy
!

,

;

,

Zcm aie uyrzal wieezney nocy;
Zborze Pariski! spievvay swomu
Obroricy iiaypewnieyszemu
Uczyii czesc powinna. z cbeci
Jejjo
Gniew jcgo prpdkiey odmiany
A laski wiek uieprzetrwany;
Kogo w wieczor zafrasuju ;
Tego rano po/aJuje.
Mnie zucbVvale szczoscie byfo
Tak dalecc uiudzilo
:

,

,

,

Zem smiat rzec w iey ldubie stoj?
Ze sig odmiany nie bojf.
taska twoja Panie ! byfa
'lok mocno mnie ulwierdzila ;
:

v

,

i
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Ale skoros twan oilwrocil
AVnelis nioja bnrriosc skröcif.
Oözem ja mi at porjzac sobie .'
Jeduo g!os podiiiesc kn lobie:
Coc za korzvsc niocny lio/.«
Z meno ziiinienia byc rooJie ?
'
Zalic. pr ooh czesc bedzie dnwal,
Albo twjj dobroo ivyxnawat ?
Pan uslyszal glos moy licby,
WspaH: mi§ ztnazal mojo grzecby,
11/.yJes zvvykley lilosci
Obröciles ydaez w radosei:
Zdjales ze mnie wör zalobny
A wlozyfcs ptnsxcK ozdobny.
Przeto pis wesolo wszfd«ie
Lutnia moja yyjelbid big dzie
(lliwala Iwoja wieczuy Patiie !
,

,

,

.

,

:

\V ustach moich uie uslauic,
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383

TV utrapieniui
mnie pocioszy w biedzie i fVasiinlin !
av utrapieniii doda mi ratunku
Wriaak/.e twa tylko mitosierny Uo/.e
INayswictsza dobroc mtiie ralowae moze
I dodac poiuocy.
Za nid swialovve ukonlejitowania
Klöre czi/stokroc czynia, uarzckauia ;
'/-a nic ro/.koszy i uciechy swiata,
!Na ktörych ludzie Ira lv ia, dni i lata,
A te sa, ioh 7,»ul>a.
Tiiiilzka tis przvjnzii ezostokrot: rozd/.iela,
>Y å)i<jsy.«zesciu trudno znalezö przyjaeiela ;'
VV' szczesciu siy ka/.dy pr/.yjacielem stajfe',
\V mtszczgsciu ladon pouiocy nie daje,

f 7 lii

;

,

,

,

Jcsacze sie, iiasmiewa.
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Wigc ja möy Jezu do uög twych upadam
pokladam ;
W tobie nadziej»;
Cliciey muie pocieszyc w utrapieniu mojemr
A4bowiem ulani w milosierdziu twojtSm,
Litoscivvy Jezu.
O Matko Boska Ty naywiecey moiesz
Po Bo£,u, komu zechcesz dopomozesz;
Dopomoz i mnie niin zawrg powieki
]Nie doy zaguta,c duszy mcy na wieki
Ratuy mnie Maryä !
,

,

:

piesit xviii.

O odpuszczenie grzechöw.
zwiijzauy rozkuy kaydany,
\V ktöre mnie ztosc podala
ktöre pontta
,
Zrzuc «e mnie
Swiatcwa uwiklala.

Jezu

,

w

:
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wzdychanie
Wielki Kttplmiie! widzisz
Dny 7. grzecbow rozgrzeszenie
Bym z Iwey przyczyny ,'wolny od win}r
Mögi otrzymac zbawienie.
Prawda
m§ka, twa,, prawo
,

:

,

*<•

Daiie do nieba mialem

:

Lecz przez smiertelny grzech, jak piekiolny
INiewolnik postradalem.
Jcduak w laskawcy i zycia dawcy
,

Nadziei nie stracilem
Klciz tanie wspomoze

:

cbyba ty Boze
Ktorego obrazilem.
Wszakze Piotrowi wszak i Lotrowi
Grzecby icli odpnsciles
I Masdalenie w drogiey t«z cenie
Skarb faski przyvtrröciies.
Bytesza zycia tego uiycia
Zes z grzesznymi obcowal;
,

.

,

:

,

,

,

386

l'les'ni
Marno.lrawnikow Jawnogrzesz-nikow,
MM os ie rd/.ie m dnrowat.
Mioy£e i w ebvtf.Je -wziilad na me /.ale
ISijdz miiosciw grzesznemu ;
W piersi «i<j bije, niech Iza grzecb zmyje,
Day laske; uiegadricmu.
.cicikim.
razie przy twym Obrazie
"VV tak
scrcem skrusjsoiiem
Stnje
Nie poydg z kroku pöki do hoku
!Nie bgdg p-reypuszczonym.
Wi«m O möv Panie twoje /adnnie
Wiem ze pragniesz iney d-u.«zy
Przyjmij do siebie pozwöl byc vy ojebie,
Hroii od piekia kalussy.
Niecbay twe rany Jezu kocbany
Ukryjij mnie bezpiecznie
Abyni swobody swiptych nadgrody
Zla/.ywaJ w niebie \yiecznic.
,

,

,

,

,

%

;

,

,

,

,

:

,

,

,

:

,
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P I E S N XIX.
TM" ie cli Jezus C.tirystus licdxie pocluvalony
1 «/cm lask.j je»o swiet;} uzdrqwioDy
Ppriucani svvjata objekla
Kierujqc w niebo aiekta.
Teraz möy Panin o to aiebie prosac
ISiech w svvych zamy.siach szkoily iiic pomosz^;
Piisy.e- i «eroo w Iwe rany
Oddajcc Jc/.u kochany.
Jezcli przfiz (irteell jestein odrlalony,
Wracnm «e .lezu do ciebie skruszony }
VVc/.
sorea mego ofiaro
Kecie chco kocliac naii miare.
Ju/. nie clice wieeey swiatovvego. liclia
JJp ciebie Jczu serce moje wzdyelia;
Oczy od ciernia twe krwavve
INiecli b';d;j na ninie laskavre,
Na \iicczne oaasy i przest miliony
,

;

,

,

,

%

,

,

,

,

*
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INiech Jesus Chrystus bedzie poclivyalony ;
Ze nas pr/; yj mu jo do siebie
Chwalmy/. ao wszpdzie i w niebie.
P I E S N XX.
O mitosci blizniego.
Nota Kto chce na swiecie £yc bez ludzhiey
zdrnäy.
to
na -ziemi i niebie !
Kochay blizniego, jak snmego siebie!"
tidy Bög stanowil dal sie ludziora dociec
Xe dia swycli dzieci napinat go Oyciec.
Niech mi»>i, jako chce, möy blizni szkaluje
Niccnay mie krzywdzi niecb mie przesladuje,
Oddadz wet za wet na co/bym si£ silil ?
On bratem moim, on to sig pomyliL
Niewiuuosc moja jesli przy ninie stanie
'£
wiatrem sie ludzkie rozeydzie gadanie !
,

N

:

Prawo
~

,

,

,

,

,

,

,

i
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A zamiast swaröw, wzajemuey przygany,
Daruj*; bliznim i b§de kochany.
Pod jednym zyje naröd ludzki Panem;
On si<j kazdego z nas xatrudnia stanem
Daje nam barw§ z jego slolu jemy !
Czeladko Parista! za cö£ siq kJöciemy ?.
Kochaycie Boga nad wszystko dobrego
~Kochaycie bliznich jak siebie samego.
Te dwa uaczelue Bozkie pizykazania
Postanawiamy peluic do skonania.
P I E S N XXI.
O cterpliwosci chrzesciunskiey i zdawaniu
na wolq Bozli<{.
Nota: Hgdp cig wlelbit muy Panie etc.
,

,

,

...

.

~

\

.

,

"

,

,

cierpiat, bom zasfuzyl
Bsd§
Panu sip memu zadiu/.yl,

!.

Aby mnie w sa,dnym dniu onym
Nie znalazt niewyplaconym.

.

,

.
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Ciyli mie c*Towiek kJötliwy

L/y przez jnasyk uszciypliwy
Töin si§ bqih} «aspakajai:
liög priyslat go, by miq lajal!
C«y choroba dom. möy psuje
Ciiy mic, potwärz praesladtfjd
INie mrfae*? l>od mym ci<;/.aren!
1 kare uznajo darem.
IViecli mani zniartvienic aV sasiedzie f
INiecli mic prsyjnciel zawiedzie
Pan mie möy przyjmie
weseleni
I bedsie mi przyjacielenu
,

"

~

,

;

,

%

Mör bydla wylewy wody
,

$

,

(irady, o»niowe przygody i
C.bocby liög wieeey lar zlaczyt,
Jobem zakc-iiczyi!
>Yiemy jak
'J'o co uas \>o smierci ezeka,
%

,

,

!

<

i

1

JNad wssystko w.-piera czlovuekn
X
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A jsmnrtwi mii; »ta godzina,

IVielio cierpliwyoH hitaina.

P I E S N XXI f.
o IHogostawieiisiwo JJoze nad hrajem^
TJo/e ! kiedy vviaro swigla,
J MV kraju naszyrn czoic
,
Daies nain prawo do Twey opieki
My ci siV dali na wicki !
TMiech ci§ zlosc nasza nie Irzyrna
si« av tf slrorut oczyma
,

,

,

,

(id/.ie

milosierdjie pzyni nadziejo,

A .sjtiavviedliwosc zwolnipje.
Ppblogo.slaw tp Twa zieniit»
plcmig.
1 oa niey
Hzajlu i stanöw sam sprawuy woLj,
Ejaylep??a im wybierz dola.
Pobiogoslaw mi,is la Twoje
Wioski i wiesuiacze »noje;
,

,
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Piemi
I dzieci nasze dia Twojey cliwaly

Day nam zdrowie

»

;

pokoy staty.

Koto niwy rolnik cbodzi,
Ona bez Boga nie zrodzi
On to tmm tylko plennosc jey daje,
Poblogoslavv urodznje !
Day co widzisz potrzebnego
Dia dobra d aro du Twego
INiech prosto chodzim w Twoim zat o nie
Biogoslaw, w £yciu i w zgonie.
PIESN XXIII.
O wielhosci Boga.
TTTszechmoany Panie ! wiekuisty Boze !
Klo/- sip Twyfh sprawom wydziwowac mo/.c
Kto rozumowi ktöryin niezmierzona
Zit.mia stworzona ?
Gdziekolwiek slonco rzuca oguie swojc,
,

,

,

.

,

*

*

,

i
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Po calym swiecie slynie Imie twoje,
A slawy nieho ogarnqc nie moze
Potezny Boze!
Niecb zli jako cbc;} cicbie waza. sobie
Z ust niemovvb>cych wyjdzie cliwala tobie
Ku wickszey baiibie i ku potepieniu
Zleinu plemieniu.
Twoy czyn jest uiebo twoich r/jk robota.
Gwiazdy le w görze jasnieja, nad zloto
Ty coraz nowem swjatlcm zdobisz wdzieczue
,

,

,

,

,

,

,

Kolo

A czlowiek cö/. jest? ze ty niestworzony
Wszysikie;ro Tworca i Pan niezmierzony
,

,

Raczysz naii wspomniec? zka,c!to syn czlowicciy

Godzien twey pieczy ?
Takes go uczcil, i w dary poninozyl,
'/es go z Anioly ledwie nie polo/yJ.
Poslawiies go pane m »*d wszystkicmi
Czyuy twojemi.

394

f'ie sui
D.iios iv moc jego wssystkie bydfa polrie,Dates i lesno zwicrzftia swywolne ;
Oa na powietrzu ptaslwom, pod wndami
Wiadirie' rybjimi.
Wszeclimo 'uy Panie ! wiekuisly Ijo/.e !
Kto£ si§ Twym sprawom wy<l'/,iwov\ao moze ?
Kto rofzuniowi?' ktofym liiszmierV.ona
'/iemia siworzona!
P I E S IN XXIV.
o Optilrznuscii
Czczosliwy ! kto sie upodohai Tobie
!

kogos wybrnl pr'/,yjaciel<'in äohift,
Aby przebywal w twyfn przysioiiku Pafnie
,

Co mu lat stani*.
I my 10/. kifidys apmu Twe»o hylerii
lN;i[icl'nicmy t>*s i stojac pod .«iClTleni
:

Ty

,

.

cd-/ien» pod .«'/.czytem pi<-kiiego
PaiacU tv\e»o.
u7.l)iojuuy min:.] görtj glodua.

Gieszyc

:ic !

,

f
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Ilprawiasz defzczeiu i robisz ja, pJoJn^;
Ku*c.isz dno mor»kie Ty chniejesz brzegami,
,

,

Szumisz ia la mi.
Twynli grogich gromow narody si|
,
Lndzic od granic w bojazni
ranna, nam
Nam
od morza,
Zaswieci zorza.
Za twym dozorerti wil oci dostaje
Olifiley ziemi na jey urodzaje ;
Jordan wöd pelen Tvm stworzenie £yje
Tym ziemia tyje.
Tys grnnt napoil soki zywotnemi
Tys nam zarody porozmnazat ziemi
rgki wczesny j$ deszcz chtodzi,
Ze gdy z
;

,

,

,-

Smieja,o sie, rodzi.
Ty dasz olifitosc dziedzictwu Twojemu
Poblogostawisz rokowi calemn
Pustynie pasza, nowa,
Göry ozyjij.
26
,

,

595
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Owce w piVknieysz;} przybraly sis wolnj,
Wdzigczne doliny urodzajöw pelne
Iloluik sig wesot krza,ta koto zniwn
I pastcrz .s|HC\va.
P I E 6 N XXV.
O niepohtadanhi zhyteczney nadziei w ludzinch.
,

,

r\uszo moja! pochwal Boga,
ci vvystarcza droga
Zycia tego ; rzecz jest twoja
Spiewac Panu duszo moja
INie dufaycie panoin zieini,
Wie bgdziecie z nich wspartemi,
TNi z synöw ludzkich ramienia
Bo w nich nie masz ocalenia.
Oni takze smierci dzialki
"Wröca do zieini swey matki,
I ze skonania godzin;}
Duume ich mysli przciuiiia;
•

,

,

,

Przygodne
Szczesliwy czfowiek! ktorego
Uög jest wsparciem czasu zlego ;
Swe nadzieje w iiira zamierzy
I jemu samerau wierzy.
On stworzyl niebo szczf sliwe
Ziemig i morza burzHwe
I wszystko co w nicb osiadio,
Z reki naywyzszey wypadlo.
On prawdy na wieki pilny,
"W swych wyrokach nicoraylny;
Ukrzywdzonych trzyma sprawu,
I
daje
On wie/.niom zrywa kaydany
Slepym wraca wzrok zadauy ;
On d£wiga upadajaoycb
I lubi.prawdg czyniijcych.
Pr a velioduieui »ie o|>iekuje,
Si.roty, vvdowy raluje
,

,

,

,

,

,

,
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A jM-r.rs/.iiika tfltga vvstfdy s
Niszczac ich glupie zapgdy.

Zgina, z czasem ziemskie pany
A Bög; wiekiem nieprze.lrw»«y

,

,

Krölowac ma nieskoiiczenie
W opöznioue pokolenie.
P I E S N XXVI.
O Bvgu wszystho widzqcym,
/""•zegom wart Panie ! Ty mie doswiadczales
z gruntu moje mysli przenikafes ;
(Izylim ja chodzil, czym sie usiasdz sklonil,
Przed wiadomoscia, twoj.-j si£ nie sclirouit,
Ty sciezki moje tiwaznjtes wszgdy
Przed czasem widzinf mysli mey zapedy;
Ty wszystkie moje drogi przewidziates
1 gdym miat mowic j?zyk mi ruszates.
Poczatek rzeczy z iol» koricem poymujesz;
Tys «iii» sam stworzyl, ty sam utrzymujest
,

,

,

,

,

■

,

Przygodne
Dziwim *is nad tem cos uczynit Bo"e !
Lecz jakim ksztattem ? nikt poja,c nie mo*e.
Dokad przed twoim ducliem przerazliwym
Pok.jd przed okienv ukryo »ie straszliwym ?
Jesli do nieba ? w calyni jertei niebie ;
Jesli do piekla? i piekto zna ciebie.
skrzydla, i od ranney zorze
C*y
Udarn sie lotem xa o.statnie morze ?
JMoi; twoja Pawie
doprowadzi
I tam mif trzymac twa prawica L>§dzie.
Rzeklem: iv ciemnosciaub moie si£ akryje,
I w nocy moich rozkoszv u£yjs
Alel gdyi swiatJem gdziei ci cierano Pauie !
(!zy noc czyli dzien za jedno ci stanie !
Ani si? dziwie tey twey wiadomosci,
Ty ktory moje znasz wszystkie sklonnosci
Ty co 1110 kroki wszystkie masz za iwiadki,
I'al.r/ajac ua ninie od vvnylr/.uosci matki.
,

,

,

,

:

:

,

,

,

,

,

,

,
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w twojo niepojgte dziwy

,

ss pokor.-j, jak jestes straszlivvy ;
Cuda .«a. czyny twoje, mocny Boze !
Pr/.ee tego uigdy ma dusza nie nio/.e.
Zadna kosc we mnie tayna ci nie byla,
Kiedy w zywocie matka iniq nosila
"W klörym przez skrytg rzadöw twych roboto,
Z niczego tchnana, dales mi istot<».
Niedöyzrzaly plöd oczy twe widzialy,
Tys go uksztafcii w
doskonaJy

Czufe

,

r

,

,

w

JVapisaf
W ksiedze

,

co z niego bydz niiafo
gdzie wszelkie zapisane ciafo.
,

,

,

Jakzes to nczcil Twycli przyjaciöi Pauie!
Wzmocnione vvielce jest icli panowauie
Liczba ich piaski przewy/.szvla Twoje!
JNad le'm rozmyälam, i przy Tohie stojij.
Jeili clicesz JBo/e ! grzesznikow z.ilracicj
Me che§ ja z niemi na wicki sis bracie;
,

,

,
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Vi Itorycli nie jeden w swcy mysli powiada:
Le prö/.no lud twöy tvve miasta posiada.
Ci.yi nieprzyjaciöl twoich uawiilzialeni ?
Na icVi l)lii7.nierslwa griiewem nie palalern ?
Naywigkszq u miiie stali si§ obyd;j,
Ci wszyscy klörzy przeciw tobie id.j.
Boze ! doswiadczay sei-ce ci*znajorito,
Przetrzijs me sciezki jawne i kryjoine.
Seteli iiie sladem nieprawosci,
Wyprowadz 7. btödu na drog§ wieczuosci*
P I E S N XXVII.
O cnotach i nagrodzie.
.' kto mieszkac w twoim domu bedzie ?
Lub kto na »drzc twey swietey usigdzie ?
Ten ktöry clioclzi bez zmazy ; tcn , ktöry
Drogg praw iwoch tey
göry.
Ktöry tnk mövvi, jak mu serce gada
I nie zua co jest na jczyku zdrada.
,

,

Panie
,

,

,

402
Plemi
Ktöry blizniego niczym nie zakrwawil,

A"i

polwarcom ucha

11

ie nadslawii.

Zlosliwy czlowiek przed jego obliczem
Wzgardy jest celem i staje sie niczern ;
A tych uwielbia i czcia. darzy swoja,
Kiorzy
Boga, ktörzy go sie boja,.
Ten coTsie w slovvie blizniemu uisci,
Lichwa, »a biednym nie szuka korzysci
Ani dar weimie od krzywdza,ce'y strony ;
Ten z toba, sicdzie mVdy niew7.ruszony.
P I E S IN XXVIII.
O cierpliwusci w churobie i smulhu
mojego zbawienia Parrie .'
Sprawco
Caly dzieii i noc woJam do ciebie
TNieeh moja prosbn przed toba, stanie
Weyrzyj n» czteka sied/acy w niebits!
Srnutek dusze mi napelui} cala,
Zytåe *i§ nieje do grobu cbyii.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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sl<j
1 tak
zdato
Jak gdybysmy jni zycie skoiicayli.
.lako ten ktöry £elazem pada
. trnpy go kaidy rachuje;
Bez nadziei go kazdy odstrada ;
Bög go sam uawet uie poratuje.
Tak niifi juz prawie gröb byt pocblona.l,
I åmierc mi§ swoim okryla cicuiem
I?o?e ! twöy sU-aszny guiew mi§ oziou.-jt,
1 nawal ziego za twem skinieniem.
Znajonii moi stali zdaleka
Obrzydliwoicia im bylem caly,
Gdzifl tylko sta,pi£ nedza nii£ czeka,

Nikt nie ratiije

!

,

,

,

,

,

,

Z ktorey mi nanet oczy ustaly. ,
Caly dzieii roce do gory
Niebiota mojem wolaniem swarzQ:
Mo/.e nad trnpeni o cud uprosz§
,

Alho niie jeszcze zloczq lekarze.

,

404

N

Plesni
grobie twa litosc sfyuie

150 czyli/. w
'Zeby kto o niey drugirn powiadal ?
Albo na eie mi, gdy klo raz zginie
Czyliz o prawdzie twey
gadal?
Czy kto wpusrodkn grubey ciemnosci,
Cuda Iwe zdola rozeznac Panie .'
Albo twey dziela sprawiedliwosci,
Gdy w zapomnicuia ziemi kto stanie?
Oto ja wolam 80/.e ! do Ciebie
Kano przed
proiba ma stoi
Gzemu2 jey nie chcesz
do siebie,
Twaras twa, odwracasz od ri£dzy mojey?
(Jbogim ci ja ; i od mlodoici
Ka uslawiczney pracy scbowaoy !
J chociem, doszedi lat s^dziwosci,
Zaivsze ja
, upokarzauy.
Tr-wogi D 'i codzicii \vi9cey przybgdzie,
Nad guicwu twcgo
ulewem!
,

,

,

,

,

,

i
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oblanyni
wod;j
jaka,
Jak
wszeclzie
ztqd twoim gniewem!
TLt%å »tracheiu moim niija
zdaleka
Möy mi§ przyjaeiel
Krewny
opodal wzdycba
Zoajomy, jakby iiie znat cy-iowieka !
"Wszystko tonodza moja odpyeha.
P*l E S N XXIX;
O ur.zgszczaniiL do Kosciuttr.
s.-j wdzioczue przyhytki twe Panie!
VV przysionku twoirn nstnje ma dusza
Do ciebie moje jedyne zadanie
,

,

,

,

Jalcze

,

,

Serce i cialo cale mi Sl9 zrusza.
Wröble maja, dom gniazda goffbice,
Gtlzitby z swojemi miescic .«i§ piskJgty !
Ja wzdycham do twey Ko?e möy swiatnice,
Tys mi jeden Kröl Tys mi jeden swiiHy.
w twym domn itjieszka, Panie!
!
,

,

co wieczjuie
,

Pochwuly twoje

wyspiewuje,

l'ies/ti
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"VV tobie ma jednym swe poratowanie,
I los swoy caJy rla ziemi kieruje.
Takiemu pevinie liög poblogosiäwj,
Z cnoty do cnoty Jatwo m£ przcniesie ;
Taki, gdy hoeo Ua Syonie stawi,
Jcmu widocznie sam 15ög poka/.e sie.
Wysfucbay 110/ ! wolania mojego
Wszak£e sie y.awsze zastawiatcä aa iins
Chciey spöyrzec na twarz poaiazaiioa twego
'/; ob 1.0 dia niego
je£eli uie dia nas.
indziey, lepszy dzieri wtwey sieni?
Nad
Ja
w doniu twoim mieszkac JPanie
W uizkim gdzie kacie nizii na przestrzeni
Saerzyd sie gdzie jest bezbo/njch mieszkanie,
150 Pan jest jeden co mu litosc miJa
On jeden prawde nieskonczeuie lubi !
.Jego to laska lyln wystawila
I nira sie, tylko klo je*t slnvrny «blubi.

e

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

P I E S N

407

Przyguäne
'Tyni, klörzy cliodza nievvinnosci
Dol>rn doczesne w obfitoici miio/.y ;
czlowiekowi
Kazdemu
Ktory w nim tylko nadziejg potoijr.

,

XXX.

O zgadzaniti sie z wolq Jlognt
co cbce slanie

Niocli
Wszyslko cbgtiiie
sic ze

,

ja przyjnmjt;,
Co clicesz to czy?i ze n:nij Pauie
Ma wszyslko sie oijaruje.
M«m to z winry zem Iwc dzieci»>
Tys möy öyciec ukocbany
Co cncesz rozkaz na tyni swiecie
Chen ua rozkaz bydz poddauy,
Niech mnie krzyJ strapieuia truje
ISieeh mnie scisuj wsze przj'gody,
,

,

.

,

,

}
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Piehii

Ja twa, rek§ ucalujg,

Ktrira nicclice »ioje'y szkody.
Owszem po/.ytku ktörego,
Potrzebuje dnsza nioja
I ja sklaniam sie do tego
Bijdz o 80/.e wola twoja.
scisria, bole lnnki
Niecli
Wszak to zgyla dobroc swieta
Twoja, ktörey skladam dzi^ki,
Za to ie o mnie pamiQla.
Chocby n*ywi§ksz« bolesci
Miata ziiosie sila moja,
Mile b§da w tey powiesci;
Badz o Boze wola twoja.
Z nieba deszcze niecli padaja
("»rzmoty grady i blyskauie
IViech mi ludzie iira.gaja.
Tylko ty blo»oslaw Panie.

\

,

,

,

,

.

,

,

i

,

,

,

,

i

\

\

Przygudne
1 labo sin tym koniecznie
Bizydzi zia natura moja,
Kzekno westclmawszy serdecznie,
Badz o Boze wola twoja,
Niech mnie obmowisk niedola
Spotka, ja o to uie stoje,
Kiedy taka wola twoja
Gotöw jesleni ni *si§ boje.
Gorzki to napöy, lecz zdro"wy f
Wypije go dusza moja
Oslodziwszy terni slowy,

409

,

:

,

,

,

o

80/

e

wola

twoja.

Sprobuy nedz«j,- dosAviadcz! giodem
I z lego sif nie wymriwiani
Wszystko mi sic staje niiodem,
Bobroc twoje w te m wyslawiam*
. Tylko staii przy moim boku,
Ktory jestes zywnosö moja,

,

,

»

I

P^stu
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Nie
ani kroku
lladz o Bo'4e wola Iwoja.
Niecli zli ludzie mojfj slawj
Czernia, i szydz;} z st,-ipipnia s
Tivoli zdam tp sprawe
Dosyc dia mnie pocieszonia.
Byles Ty hyi przyjacielfira
Ktöry josles ufnosc moja
AVestclinf- z ptnczem i vveseleni
Bijdz o 80/ wola twoja.
,

,

,

,

,

,

c
abym Lyt zaponminny

Clicesz
Pöki 2yj§ w nikcaemnosci
Byle fuoglem bydz zbawiony,
Dosyc dia mnie iyczliwosci.
Wiem ie zasluzyly »ia fo
Grzechy i niewdziecznosc moja
Westchne
ci za to,
o Bo£e wola twoja.

:

,

,

,

,

,
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Przygeinc

napelnisz serce smutkiem
Bogaznia, strachem gorzkosciij,
Twej( y lo jest woli skutkiem,
»Jodkoscia,.
Goryc* stnge
Clioc

,

,

,

;

Sprawisc w sumiuniu
Kwiljjea sif tkliwosc moja
Przyjrnie to za napomnienie
B|d/. o 80/.e wola twoja.
,
Nireli mi krewni
Rodäice i przyjaciele,
Dolirodzieje opusy.czaja
Ja i o to nie dham wiele.
sam Oyoiin,
bratem,
t Tys
Ty pocieclia jestes moja,
Ty chcesz uk,
dosyc na t«im,
Badz o Ho/e uola twoja.
C«y mnie dotkniesz r*iga, gniewu
W ostatuiey zycia godainie
,

,

,

,

•7
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Pieini
chocby do krvvi wylewu
Kicch moie tylko pioklo miu ie.
A/, do grobowey niogiJy
Nie usl.uiic dusza moja,
Wolac be,dg i wszyskiey sity
IJacl/. o lio/e wola lvv oja.
Wiara mi cierpliwoio daje,
Siec*

,

,

,

,

\V oiiiotnicy twey »o JSoze
Ta mi '/are,czeniein staje
Ta mnie omylic nie nio/.e.
Wszystko razem niccli znifzczeje
JNie nstaniu ufoosi; moja
ne mna, «ly.ieje
Co chcesz niecb
Badz o Bole wola tvvoja.
Z krzyzem mi wi§c £y<s potrzeba
Tylko zeiliy zechce przyjjjc',
Krzyz twöy kluczem iest do Nieba
JYtor«£o ja meolice, minac,
,

,

,

,

,

,

■

,

i

,
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Ty wprzöd idziesz z krayzem tvvoim,
'/.apat:ruja,c si< ua Ciebie
W slad za Toba pöyd§ z moitn
Odpoczuiemy razem w Niebie Ameo<
!

,

c

,

,

P I E S N

xxxr.

Boskiåy Opatrznosci.
Iwojn
opatrzny Panie
Opal.rznoSc
O iias rnizeruycb o,zyni slaraiiie
Dajac wszelkieinu cialu zywnosci
Dusze wprowadza w niebieskie wlosci»
Opalrznoscia, twa, cuda sprawujesc
Gily ua(n na pokarm sam sie darujesz 4
Za toe niech daja cbory niebieskie,
Poklon i pienie narody ziemskie.
Opaliznosci twcy dzii;ki niech daj.-j,
Stworzcnia w szulkic co istuosc maja.,
,

,

,

,

,
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Piexni
Niecl» jey ofldaj.-j winae uklony
Niebieskie ziemskie nwywyisae trony.
INiechay si« wszystko przed tronein sciele,
Opatrznosci twey nizko w koscicle
.Przed Majestatem tu zatajoziym
W tym Sakraraeucie dzis wystawionynu
wiclce twey Opatrznosci
milosei,
'La teu dar zacny dany
Za twoje z nami w nim przeby wai»(e
Ciata krwi twojey nam darowanie.
Przetol, o Bo£e acb nieenii-erzony !
Od nas niegoduych badz pochwalony
W kazdym njoinencie, i w kazdey chwili
Wiecb ci ais "■ relkie kol.uio chyli.
ISiebieskich zi :n ; >ic!i tak£e podziemnyob
Przez cie stwqrionych ducbovv ogromnych
INa. wiekj wi.eczQ.e niech ci sie stamc
Czejd ehwala poklon 5 Opatrziiy I'aiiie
,

,

,

,

,

%

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

A,
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P I E S N XXXIL
O iahi za grzechy.'
«ie w rozuniie obrany, co Bi\» twemu
. oku podoba;
umyst zalopiony: bo tak prfdko zniknift ozdoba.
Dzis jednych dekret Boski grzabie,
A jutro vvypadnie na cioliie
Niecliybnie strzez si§ ley przyczyny,
130 nio wiesz dnia ani godziny.
Dzi3 »wöy czas dzis fortuny zniwo mamy przy

PostrzeS

,

,

,

zbawienney pogodzie,

Kie pcvpuc jutrzeysze zbawienie i cö£ 2al pomo/e po szkodzie ;
JVla.sz julro pit-kio zalac tzami,
Lepiäy dzis kilka kropelkami
Kiore sij w tey u Boga tytfifo
,

,

,

Z«

mozets

przywroörc Vnawicßie,

Pinhil
INiestety piekielne pozary ktore cifi wiecznoscia, zagrzebia,
Fontany serdccznego zalu Izy z oczu twoich

416,

,

,

,

ci zalfija,

;

ISiechze krew Sgdziego i Pana

,

IN a krzyzu za eiebie wylana
Przy zgonie szacunku dodaje
Czego z zasiug twoich niestaje.
Posluchay drugich narzekanla, ktörzy sa, wwie,

,

czuosci nieprze/.yley

,

Wiek dtugi aniniuja.c sobie zyli
,

w tey nadziei,

co i ty ;
Rzeoz pewna i jest nieznwodna

'l'wojego u/.alenia godna

,

;

Ho nagta ta przypadla trwoga
Z« »ie przyszlo wspomniec na Boga.
O gdyby jeden se tych kompanovv, ktöryz laski
Bq2ey wyzuty,
,

417
Przygodne
Mögl jeszCze powröcic do zycia, jakicyby nieczynit pokuty !
Pewnieby zaszedlszy vv pustynie
Dui swojo w krwawey dyscyplinte
1 w postacli byfy
,
Nadgradzajijo czasy stracone.
Nietrwoz si§, ani tez desperuy, £e jestes w grzecliowey malignie
ona cif niechybnie
Odday sis Maryi w
porizwignie
YViesz dobrze ze jey nie nowiaa,
Swoiego 7.a nas (>tagad Syna
Naywiecey grzesstii wygrywali,
Ktörzy jey na pomoo wzywnli, Amen.
P I E S IN XXXIII.
O puprawie zywola.
,

,

,

,

,

,

mizerne dni przrp<>dzone,

slrawioiie uieprzepiacoue
,

,

'P iesiii
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Snena

trzeba n ui© dia nieba
Z.istuäonemi fczasy.
Niestetyä wszystkie zycia godziny
Strawitem pij.jc jak wode wiuy !
A cöi mi za to t zbawienia slrat.-j
Groia, Uoskie wyroki.
Ockniy si§ duszo ! a rad>. o sobio
Podobno nagle zostaniesz w grobia,
INieszczesne einlo ! jako sic, stalo
JuX nie b jednyru grzesznikioiH.
i*i«kJo cif czcka za twoje grzechy
I placz niezbyly za sprosne srniecby:
O jak nie mdlejesz ! jak nie dn;twiejesz !
Gdy tf prawd§ spiewaja,.
fiodzien na niary id) bez braku
W«elaki« slany a ty na szlaku
,

,

,

,

,

ämierlolnym »toisz ani sic, boisz
Tak ilrasanego termiini I
,

419

Przygodne
O zaslepiona zbyt bezpiecznosei !
Co si<; nfe Intiasi oney wioczno.sci,
Kiuru bez sloiica triva i bez kotie»
VV nieszczosliwcy otclitaui!
]\ie niH't>(s sluchac o piekle slowa
'L melaucholii kn;ci sic glowa
A czemu moki 21 szatanskiey ryki
Grzoebeni na sip zfteisga*x ?
Twardsze mani serce uad dyamenly
Jcsli ostatnlo wieku momeuty
W niaruosci strawi§ nic o poprawie
'/.ycia roego nie
Preez precss ode mnie swiecie z niarnoäcia,,
Boga na celu slawie z
;
,

,

,

,

,

,

,

Ju£ odtad jemu sluzyd jednemu
Best ©dmiajiy przyrzekara, Amen.
,

420

Piesiri

P I E S N

XXXIV.

Panie ! w zapaFcsywoscf
doliroci twojey przepuse nam zlosci.
Tys Bog laskavvy Pan dobrolliwy
Siuierci grzesxjiego nie jestes oliciwy.
Gzekasz popravvy kazdcy godziny,
By optakivval grzesziiik swo winjr.
Nieelicioy pantifjlac tm nasze zlosci
TJzyj naii nami Boskiey litosci.
Schoway miecz w pocliwy lak diugo krwawy,

TVie kare nas

,

,

,

,

,

Day pociesznieysze ludziom zabawy,
Przywroc nam pokoy nieprzeplacony ;
Wspomoz twa taskjj lud wyniszczony.
Zatamuy krwawe zewszad potoki.
tez hoynych smutne oddal obloki ;
Oddal povvietrza zlogo zarazy
Dusze i ciala choway od skazy.
,

Przygodne
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XXXV.
Clirzescianie
Nuzesmy
Serdecznie sie raduymy dnia dzisieyszego,
Ze sic raczyl narodzic
Z czystosei Panienskiey Syu Boga iywego:
Aby szalaiiska, moc,
1 jego vvszystk.-j zlose, wiecznie zagubil;
A nas Chrzesciany
Za swe wlasne syny sobie poslubif.
,
O temci oni
opowiadali:
i
Prorocy,
Oycowie
'/e riiebieskie obloki
Zbawec na swiat szcroki wypuscic mialy.
P I E S N
,

,

,

,

,

,

,

Aarona rozczka
Aarona rolczka

,

zakwitna,c miaia;
Co Görka Syoiiska
Co Gorka Syoiiska juz doijzekala.
Anicli ktörzy w uiebie
,

,

,

,
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Piesni
InJrAidy
osobie chwals daW&H \
Bo»u w
!Na powietrzu bgdacy
Spolcm f\<i radujacy, glosem wolali;
Ludzkiemu plcmicniu
Na" 1&» uni/cniu, pokoy serdeczny;
,

,

,

IN a wysokicm iiiebie,

Bfjdz czesc
mocny.
Krölovvie z Sahy

,

chvvaia lobie, Boze wszecli-

z Tarsn
Tugolo prawie c/.asu wret przyjecbali;
Ztinkiern gvtiazdy niebicskiey
Na mieysce sprawy patitkidy, tlrogg wicdzieli,
Dary jemu dali,
I przed nim
i z radosci'.} wielkij;
Z je»o narodzenia
Pedni podziwienia, t pociecba, trszelk:}
Narndzii si§ vv Betleem,
MiajleGzka Dawilowcra vr übogim domic;
,

,

,

~

,

,
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W pieluszki liwiiiiony
"W jaslco/.kacli polozouy, lezy ua slomie.
Wöl i osiet niemy
'L posfiigami swemi,
rna byli,
,

,

Paria swego
Nam nacodzonego przed uim
Pasterze krajöw onych,
Piluic strzegac trzöd swoich, weseli byli
I ze narodzouego
Od woyska Anielskiego byc uslysseli;
Do Betleem wszyscy
Panu sweniu ku casci, wnet sio udali ;
Tam w jastkach uagiego
I rodzice jego przy uira nalezli.
Z ie?o
my rad oy my",
I wdzifczDJe przyvvilaymy, Paua iiaszego ;
Ze si§ raczyl narodzic
Chcieymyz jemu
bye,a scica prawegQs
,

,

,

,

,

,

,

,

,

Pieini
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Jemu dV.is spiewaymy,

Jcmu cnwaxf daymy mowiac bez miary
Tobie cbwala Pauie
Tobie dzi<>ko7,yiiienifi za twoje dary.
P I E S N XXXVI,
,

:

,

.

Na Bule

s

Narudzenie.
Syn wiekuisty,

dobio, 16z.it w zlobic

OlcyPanny

,

%

Ta Dzicwica, Krolcwica nam porodzila, grzech
nim zgladzila.
Osiil z woteni bija czoiem nizko padnja., Pa,

,

s&rze graj.j.

Trzcy Krölowie swoje zdrowie z upominkami, niosa go sami.
swojego Pana naI Anioli s;j weseli,
,

,

s/.ego.

,

,

SwiYty, swicty, nicpojfly, jcmu spievvaja,, cscsd,
clmaf',? doj^.

425

Przygudnc
Takze i my z wesolemi [>6jdz'my piestiiami, a nie
basniami.
Przywitawszy j poklon dawszy ; z serca szcze-

szanuymy iego.
P I E S N XXXVII.
Smicrc nikama nie przepuszczacziowiecze ! jak zyjesz na swiecie
badz tak zuchwajy,, pyszny i wspanialy
\V swey mysli.
Olworz jeno oczy spöyrzyj co sig toczy,
W lym mizeruym. swiecie sniierc prgdko zarego

,

r>.imietay

,

,

,

,

l

gnieeic

Ka/dego.
Nie cierpi Krölowi ani Papiezowi
Bierze i xia/ela biskupy panieuta
,

,

,

I Hetmana
WydaHszy

,

j

Do grobu.

%

boju

,

bulawf

prowadzi do gnojn
podrzuci pod lawe
W Kosciele.
,

,

P ie s id
Ani «lug gromady ani mijdre rady
"Warta iii y.olnierze ni tufiai rycerze
426

,

,

,

,

na jr.ury, na waly,
by
sama zaebciala
Smiala
Sniierc idzic.
.liinana bilnego i strzelca pewnego,
Pgcå%ey sniierc ucliodzi, s-w.v kosa dogodzi
Ni/. strzclba.
pantWv,
icbmoseiow
ze wsziicb ludzi slnnow,
I
SsH(lzie»o a kravvceykicm
ioinicrza z szevvczy
kiera
Smierc zrownaStndenta od teki, oderwie na wieki
J niadry teolog;, i bystry astrolog
Zamilknie,
doktor
zanic pieniodzy wör ;
niey
u
Zanic
'/fjuiic lisiä szuba, smierlelna to zguba
Zagvzebie,
]V,i barlowne

slrzaly

,

Olironi.j.

i na dziula

,

,

,

,

,

~

~

,

,

,

s

,

Nie

wygras*

Przygvdne
{fcawniku hio
,

'L »tatutem prawnika

427
wyjråsz muzyku:

i a dudq muzyka
Smierc* bier«c.
S*ynkarze, karczmarae kupcy i licbwiarze',
"W tropy tuz ttii gea nia, id.3 jak ea Fania,,
Choc" nie
I panieitki male Tv strojach oknzaie
Do was tel
oelioty iinierc' idzie w «aloty
Nifmite.
I malerikie dzfcitki, wyrywa |ak kwiatki,
Potym i samego rodzfca milego
Smierc bierze.
Übodzy kmiotkbwie, tak tez parobkowie
Chocia?. ci nicbardzi .smierc jeduak niegardzi
I wamii
O Jezn ! nasz Panie jedyne kochanie !
Day vr sobie smakowac imierci nie boldoVvas
Ka wieki, Amcui
,

,

,

,

,

,

%

.

,

,

,

,

.

äd
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Piesni
P I E S N XXXVHL
O pröijnysci swialcn

0

nie mile a serce troskliwe,
Zy*£le
Mysl niespokoyna i chgei pierzchliwe:
,

Kiokolwiek wspomni n>usi byc w /.aiosci,
Jak cieii przemina, swintowe niarnosci.
Na cö/. nas dra/nia swiatowe bonory ?
Niecbay precz zuikna, z oczu mych splendory,
I cöz nam potym ? lepiey mieszkac wskale,
Nie znac pröznosei, zaprzec sif jöy cale.
Salomon m;}dry
swemi pr7.ymiotami,
Uznat, ze prö/.nosc swiata nad pr62nosciami;
Do.czasu tylko ani sic spodzieje
We mgnieniu oka jak wszystko zniszcieje.
"W cöz oue poszly tak zacne Heleny ?
Pies/czonym glosem wabigee Sereny ?
,

'

%

,

,

,

NieLo i ziemia ta wszystko zrdwnalaf,
ruarua roskosz, jak sif nienadaia!
,

Patra

,
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lyje,
niebu
ten
swiatu
Kto
umlera,
Ani «ie vviecey do niego napiera ;
Ale klo 2 swiatein zawarf pakta wiecznie f
Musi si§
nicbem pozegnac koniecznie.
O serca ludzkic ! w cö/1 ledy ufacie ?
Czesto was myli, w czym nadziejg macie
Termin oslatrii, ten nigdy nie minie
Dlugo krotkoli, swiat ze wszystkim zginie,
MODLITWA. PANSKA.
%

:

,

,

H y m n.

slowem e nocy swiatfo stworzyf;
TyCos ktörys
iycie w
w morza, w nieba wloiyli
!

Oto Twe dzieci modl.-j sie do ciebie:
Oycze nasz wieczny ! klöry jestes w niebies
Ozolem nderzcie stworzone natury .'
Nieba i aiemie faczcio wasze cböry
Gdzie anio-3 czlowiek, robak, sloiice, zdroje—
Kazem «piewaja Swifå sig Irnie tyvoje '.
Owe hrölestwo prawdyj iwialta, cuoty,
,

,

,
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Ploini
Gdzie prysna wipzy bltjdu i ciemnoty j
W ogniu mitosci sptoiiij tiiepokoje,—
Te to, prosiniy, przyjdz krölestuto twuje!
Kiedy nas litdzi zntysföw oblakaitie
Ty kieruy sercem rsadz rozumem Panie,
Jezeli Ciebie mänty byc siodnymi
Bqdz vvula Two;a \v niebie i na zietni !
Wszystko oö /.yjo Twojp. zyvvia dlonie
Skala kwiat karmi pszczölke kwintöw wonie;
I nam Opatr*ny ! dajesz co potraseba,
jpoy nam i dzUiay puvvszedniego chleha !
J«zli
porwie sl*pn Vodze
Jexli na ostrey paduio cztowiek drodze ;
Sadz aas jak Oyciec sadzi swoje syny
,

,

,

,

,

,

,

,

Odpidc jak braciom vdpuszrzamy wuiy
Sfabe jest ciafo a sif cnocie trzeba,
Jn2 i aniotöw wyfzucaty nieba ;
czleH tistorknie ui om n e slworzenie,
Wi§c odwiedi od nas ztegu pohnaenie
,

,

•

!
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Two}em ttfooli prawem nieba s ziemie stojij
Swiattosc Twa. szat§, prawda drogg Iwoja.,

Tyf Bög jedyuy

,

vvioc

P

nayvvyjszy Panie

.'

i tåk ntech siy staniet
I E S N XXXIX.

Zbaw nas ud ttcgo

,

Na wnhbovfstqpicuie Panshie.
13 a* tylko juz Chrystusa noga
4*
Ma
Przyjela eiemia stowo Boga,
Syn Boga nie jest tey ziemu
Ku niebu liijij w ori «ttarze
Gedr gtowg dzwiga pod nieba,
Do niebios ludzie vzniejli twsr/.a;
I Parin wniebo isdz trzeba.
ftiseh iAzio »winilo do swiatlospi
Jifooh »yn do Oyoa pon rttca 1.
Dia ziemi siebi» dat miJosci
Za zieniij; niebo go »ploea.
%

,

,

•

,
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Piesni
leez Twa milosc Kgoda
Niech twoj§ ziemig zasiodtie,
I nieciay— jeden pa?terz i trzoda,
Ijedna prawda niech bedzie.
P I E S N XL.
Na zestanie Ducha swi§tego>
A by ziemia Uogieiu zyla
-t*" Zrozumiala Syna slowo
Bög jey Ducha ftwego zsyJa
I utwnrza ziemie nowa.
w niebie
Troje swiadczy za
Oyciec slowo i thich swigty
EKa/.de dalo udrial z siebie
Bezprzykladny uiepojety.
Oyciee stworzyf k wiekow iona,
Syn ja, kochal nie.skonczenia ;
Dwakroc z niebt-m )ui
Bierze Duclia jjoswi§c«uie.

Wstgpifes

!
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010 niebios kaplan wielki
'A niewygaslych swyeb oltarzy
Spuszcza plomieri na twör wszelki;
Ziemi<; cbratem svriatiosci darzyi
Duchu swifjty iask;} twoj^
Niech nas czysacza, twe pfomicnie
Mowy w jednij
spoj;j,
Ludy w jedne zgromadzenie !
Niecbay umyst, niecb piers nasza
Darow Boskich Ducha strzezc
Iskry niebios nie przygasza ;
Z sivviatlem ti-zyma swe przymicrze ! J
P I E S N XLI.
Na dzie/l fVszyslkich Svvigtych.
czcsto cnöta jest. niepoznana
I albo sie wszyscy m$ obrazaja ;
7 ovrycb mieysc zwykle bywa wygnana
Gdzie prämostf iam<j li povrazajcj.
.

,
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,

,
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PieSni
JLoci czat oo go sio mato spod*icwa
Przjldzie ii chrraju przy oi<sj cottauie
Bo dia wleoanoici «uota doyrzewa;
Chociai na asienii Jest jcv nnewknnia.
,

,

,

Spöyrfcyj

veiecznie,

no» grono

Ktörzy od Boga w jiagrodn ißostvva
Ze w dobrem zavvsze trwali statcciaie,
Otreymali juz wicniec Bwycieitwa.
Oui cierpienin nodze z ocliol.}
, prawdi; m?°nie vralqzyli;
A na-wet kiedy cbodzifo o to
Po bohatersku zycie iozyli.
Kafcdy to pozna, idqc »cb wzorem
Jako azacowaö* cnote »alezy;
Ze ona «ama dia na» bonoremt
Cz* to dia Starcow czy dia mloåtiety%
7i% paw»o mo£em byö" szczpilifcymi,
JeJeli enot? »»caerte kocbaniy,
,
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,

,

,
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Of! grzechn licdziom woluynii,
dobrom ftl do korien vt jtrv. aniy,
Niechcleymy zchodzirf z bitejo iliidu,
Klorjm do onoty
dfjzyli
iiauk [irzyklada
Chcieymy korzyslad
Ktöre za uiemi nam zostawili.
/.a ich przycy.viia, odbierzem dnclia
Co towarnys/.yc cnocie zwyki
;
Bög co ich .motHy laskawie slucha
Od vvszego zlcjjo bronio nas bpdzie,
P I E S IN' XJLII,
O duiii sqdnyni.
grzeszniku lei Liogu znievi a/af
On tvvoje kroki nayrunioysz;* uwaial!..,
A gdy do svviata rachunkow
,
Ilen co by} iwiadkiem »cdzia. twoiiu
Co tylko w serea okrytcgo byio
ie sio wsrod uocy ukrylo
Cd»

Jcsli

I

\T

;

%
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"W»«y«tko to promieri prawdy jego zbada;
"Ws*ystko zbrodnicze sumienie wygada.
THada ci oyczo i matko niedbala .'
7,c.4 wstydu dzieci twych nie nauczala-'
Powstana, ua was zfe cörki i syny
I zJorzeczyc wam beda, toy godziny.
Wy! coscie wnszycb wspölblizuich krzywdsili,
Ka zycie sJaw§ maja,tek godzili,
>

*

,

,

,

,

I'r.iwo was Botkie bedzie potopialo,

Ktöre kaidego kochac rozkazalo.

Wy coscie gorsz;jc niewinnosd skazili \
Alho malzeiistwa
pogwafciJi,
Albo przed Slwörca, nie zgi§li kolana:
JSprawiedliwego w nim ssnaydziecie Pana.
Wy ! coscie w zbytkach swiata
I ze Bög na was patrzy zapomuicli!. 4
yrok was straszny stulziego doleci:
sio znaiii was, uie zuam. Wjuieiuojo dzieci.
,
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Przygodne
oodzieii nie czekat w koäciele?
CayJeip
Czym dia übogich od was zadal wiele ?
Czylira nie kazaJ ? nie dai wioru enoty?
Czyto «ysk maiy, nipbo x:\ klopoty ?
Sypalem laski cbociaz wy zucbwali
j,]Niscie prosili niscie dziekowali!
„Odbierzciez kare, klörey wick nie zma/e,
~MiJotie jey nie clice sprawiedliwose kaze."
W ten czas okropna nasl.jpi fodzina
Zegnac si§ bgdzie rodzina, rodzina '.
f przyjaciele wposröd narzekania,
moinent lego pozegnaiiia.
Szczerze do Boga kwap sig ludu wierny
Pöki odpuszcr,a, p6ki miJosierny !
Bo kiedy «adzic swiat caly za?if dxie.
Kl6z z
jego grEesenika* dobedzie ?
vrag
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P I E S N xuir.
Pozdrov*ienie lian Zliawiciela przy oäcyiclu
od Croliu.
,

GJowa
Dobranoo
Kturai byfa waniotia do

Jcsjusa

*)

irozju

mojegOj
ssmcgo

;

Dobranoc kwiecie foäany !
Dobranoc Jezu kociiany j

Dobranoc

.'

Dobranoc wlosy £wb>te rnoono

polnrgane
Ktore byfy nnyswieisza, krwia, zafarbowanti ;
Dobranoc kwiecie i t; d.
Dobranoc szyjo swieta w laricnoh uzbrojona j
Radi po wszystkie wieczuoici milc pochwalonds
Dobranoo kwiecie i t. d.
Dobranoc rece åwlcte na krzy.å wyeifjgnioite
;

*

*)

Dobranoc w ssnatzeniu
szczeiliwij.

:

Dflj mi

jio«
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lulni
gcly
wystrojone:
Jako strony na
s,)
Dobranoc kwiecie i l. d.
Dobranoc boku swi<;lT z ktorego
by grzeohy czlowieka obmyla;
Krew
Dobranoc kwiecie i t. d.
vvlöcznia, otworzone,
Pobranoc seree
Ua.dz po wszystkie wiecz.no.sci inilc pozdrowione,
Dobranoc kwiecie i t. d.
Dobranoc HQgi swiele na wylot przeszyte
1 typcmi gyvozdziami do krzyza przybite:
Dobranoc kwiecie i t. ti.
Dpbranoc krzyzu suieiy
ktorego ztozoiiy
Jezus i w pr?escieradlo biate uwiniony
Dobranoc kwiecie i t. d.
,

%

:

,

Dobranoc Grolue gvvipfy uayswielszego Giala
}il(Sry Matka bolesua izami oblewala
Niech ci bedzie caesc w wiecznosej
Za twe m'eki, -zelzy wpsci,
Möy Jem •'
,

:
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xliv.
Na zmartnychwstanie Panshie,
dniu »vvigty iadany !
Witay
Na wszystek swiat zawoiany ;
Gdy Pan pieklo burzge wstaje
Zwycifzoa nieba dostaje.
Oto gdy
Pan odradza,
Wsxyslek sig z nim swiat odmladza ;
Wszystko z Panoni swyni stworzcuie
Ma swych darövv przywröcenie.
Gdy Pan bowiera tryumfuje
Kazda si§ rzecz z nim raduje ;
Drzewo lisciem, kwieciem trawa,
Chwafy Paiiskicy moc wyenawa.
Gdy piekielnc pravvo znosi,
A w niebo si* Pan podnosi;
"Wszystko Panu cbwal«; dajo,
Okrrjg nieba, ziemskio kraja.
,

,

,
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Bog co byl ukrscylowany
Wszedaic za krola przyznany,
I wszystko Stwörcy stworzenie
Daje poklou modly, pieuie.

,

,

,

P I E

&

N
oczy Twoje Panie

XLV.

winy nnsze skJatlaPrzed
my: a karania, ktdre za nie odbieramy, przy!

rövvnyvvamy.

Jczeli uwazamy zlosci, ktörcsmy popeJnili, mniey

daleko cierpimy niz.elismy zasluiyli.
Ci§/.sze to jest, do czego znamy sie byc winnymi;
ani/eli to co ponosimy.
Kare za grsvechy dobrze czujemy; a przecie
grzeiizyc poprzestac nie chcemy.
nasza wiel>Yposröd kar twoich
ce truchleje; wsznkfre >v uiuprawosei iaduasif
odmiaua uiö daieje.
,

,

,

Piesni

442

Umysl ulfnpieniem srodze iciinioriy j a tipor
w zJem trwa nie nfeporufizony.
'/ycie w uciskach prawie uitaje; z)ycb jednak
nalogöw swoich «-ie poprzestaje.
Je&eli nawröoenia laskawie czekasz my sie nie
jc/.eli spräwiedliwie mscis*
poprnwniemy
wytrvvad nie mozemy.Wyznawamy e plaozem w karaniu
czeejoimy
sie dopuszczali, a po nawiedzeniu zapominamjj
czegosmy dopiero plakali.
Cdv mipcz Iwöy na nas podniesiony Irzymasz,
sila o obiecujemy: a skoro go spuscisz obietnie wykonae nie chcemy.
Kiedy «as karzesz prosimy cie y abys «je. amipolmdzamy cis
lowat, a s>dy nizestaniesz
znowu abys nam nie foljiowal.
010 nas masz
sif toliie wszcclimoga,cy Uozc .' wiemy, ii jeleli milosicrdzie «ie od,

,

,

,

,

,

,

,
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stusznie
zagubtå
twoja
nau
pusci, snrawiedliwosc
moze.

tr.dy dae o ci» icUrzemy, lubosiny nio
zastuzjli; kuSrys uas z niczcgo »Ivior/ji almmjr
ele prosili, Aincn.
V I K S IV XLTI.
o lioskicy Opatrznoici,
Cierola ja ej möy Jfuie!
Gitjm Lez twey opielti,

Ilacz, nam

,

,

Jcsli mnie ta nio wspomoic,
Sicrola un wielii.

\V twojey

r?ce wszechmoga.c£j,
Szczesuia mcjjo losy,
Ktory s|)ii«zczasz dia pragnqcey

i
,

Ziemi didip i rosy.

Dajesz na »tzieri jasnosc stciico,
I jego proinieuie,
A lustrtui gwiazd i miejiaca

SI

iii

Piesni
Zdobisz

Temjierujesz

no mc
sat»

cienie.

zywiolj

I'rzeciwoe ua svvieuie,

Niebieskicmi rzqdzisz kuij
I

w

ziuiic i

w

lecie.

Choc jirzjsjpicsz ziernie sniegiem,
1 zauirozisz wody,
Fomkniesz sioiicu v* jzej biegiem,
Zjjin;; snieg i lotly.
przjjscie,
Ciepiey

Odmiaue widoezna.:

Ziemi travvc, drzewoiu liscic}
Sprawisz barwtf rubsna,.
Dajesz swiatu rzecz nicmaruq,

Korzysc czluwickowi,
Frukty z kwiatuw, z kto*ö«- «ianic»,
I'Jeiuioie oraczowi.

Fiyaie lato mlekiciu; iui»xlei»,

Jesien w obfitosci,
0 jak jawnjm s;} dowodeui
Twojcy Opatrzaosci!
Szczodrobliwii Ty otwierasi
Hek? dia *tw\)r.«euia,
1 nigdy jey uie y.awierasz
iVain <Ua pozywienia.
Sjpiesz tnanne, mnozysz chleby,
Dajesz v.-odf w suszy,
Opatriijesz nam potizeby
Dia ciata i dnszy.

Choc pogladas» jak daleka,
L wysokosci uieba,
Przeeiei patrzac na oaslowiekM
AViesz, czego nm trzcba;
Karmis/., poisz, i okijwasz,,
Vrzepmwadzasz w btedzie.
Niewidomio w iias przebjwaiz,
/.

45

Przygotlnå
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Ficsni
A sam widzisz wszedzio.

Wgzystkie dary w twym szafuuhu,
Ktörych mysl pozqda,
Czfek pociechy w swym frasunka,
Od Ciebie wyglada.
Ty po wrtynie poköy ztoty,
Kiedy clieesz przywracasz,
Ty nsmierzasz przykre sfoty
W
ol>rac.i.sz.
Wodne rjliy, lesne zwicrze,
,

I
Z twojey

ptastwo,
zyr swoy

Lierze,

Twojq zyje pastwq.
Cokolwiek sie jcno rusza
Chnc sif w ziemi kryje,
W czem tylko jest iywa dusza,
Twojq taskq zjje.
Boze, ktöry wszjälliiö rzeczy,
,
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Przyyodno

,

T worzysz, 1 sprawnjesz,

Co miaerriy
Zywisz i
Ty i o nas, o
Wicsz z

eztowieezy,
piastujesz

stan

,

möy Pauie!

twojey litosei!
Miey Opatrzaosc i staranie
\V zycin i »v wiecznosci, Amen»

XL\II..

!

pauujesz na nieliip,
A opiekq twa na ziemi,
Twoje sie clzieci cieszymyi
Swiec sie Imie twoje Pariie!
Niecli twa wola nie ustanie:
Niecli oiltlajem tw.ej wielkosci,
Ilohl na zicmi i W wiecznosci.

i

Oyeze
litorj

Oycze naiz.
moilliiu sie do ciebic,

29*

418

Pieini

Niech fwfl krölestwo przjolunl/.i,
(M/ie sic prawda z cuul;( rodzi:
liloro sjn twöy wybudowat,
Al>y nam niebo zgotow&i.
Niecbay ttvoja wola Ix/dzie,
Na nifliic, ziemi i »szed/.ie;
Bysmy oif czeili jedynie,
Jaii
w görney kraiuie.
Day nam—uie chcg kupy ztota,
•

Przy Is torein szwankuje cnota; .
Aeli! gdy cisnie oas polxzeba,
Day spukoynotici i chleba.
Josli kiody zgrzeszym Pauie!
Przepusc nasze obiqkamic;
I my ku tobie z mito.sci,
Odpuszczayiny iunyui Ziosci,
fSieoli nas du ztego nie Kinusi

%vrodnicza zbroduia, gdy kusi;

*

.
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Przyrjodne
A przec wieostafisci nailziefc,
JVieeh moc jey sulet stabieje.
VVybaw nas Oycze o<l «lego,
Co prawosc serca naszego
Kazi, co smutkieni na* troje,
I wiecsn;{ rozpacz gotuje.

Zdroteas Maryä*
Wlfilbmy takze w poboiuosei,

Panne Istörq dia wiernosei,
WyWaJ Pan Bog 7, pnsrod
Za Matkc »lla Zhawiciela.

wiela,

Badi IVfarra pozdrowional
W srö<\ niewiast hfogostawiona»
I'jaski petna: Pan jest z tobq,
Tys byta ziemi ozdoha.

Owoc

iywota

twoj«g«

Jezus, Syu Boga iywego,

450

Piesni
Tweml piersi wykarmiony,
Niochay bcdzie poclwalony.
Matko Boza! racz w potrzebie
llatowac nas prosim eiijbie,
Teraz i w smierci gddzinie,
Niecliay z nas zaden nie zjjinio.
P I E S IV XLVIH.
O wezwaniu pomoey i ojrieki Boskiey.
1.
do Pana z v. iimvui pnkfouetn,
A z)ozmy scrca przed jego trouem,
Dobroc uatn Koska, YVszochmocnosc znaoa:
Ptiydzmy do Pana, Puydzmy do Pana.

PiSydzmy

2
On swi?ty, mocny, a niosmiertelny,
Jeden w osobach trzecli nierozdzielny.
Moc, mqdrosc, mitosc w niin niezrownann,
Puydzmy do Paua, Poydzhiy do Paua.
t

o

■

B6g Stworca. naszym, Oycem i Panetti,
Wszelkim faskawie urzud/.a «taneni.
wszedzie widziatta:
. Pöydzniy do Pauu, Pöydzmy do Pana.4.
liogo zasmnea liiadu, czy trwnga,
Niecliay sie uda z*erea do Boga,
Skoro Bn£ weyrzy, wnet zniknie raita:
Pöydzmy do Paua, Pöydzmy do Paua.
Bog nam pomocq, radq shnteeznq,

Bög nam olmma., straza. bezpieczna/.
Bög nam pociechq; gdy mysl stroskiin a!
Pöydzmy do Paua, Poydzmy do Pana.

6
Boie: Ty jestes nasz Oyciee >vieczny:i
Baczzu wyshichac möy gtos serdcezny.

451
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Weyrryj na k/opot, htöi nam pnnioie:
Ponmiie Boze, Pomoiie Boio.
P I fe S N XLIX.
Prawtlziwr szczescip RöyPau TJojj wszechinocny mein szezek-iem kie
rajyp,
Minqe mie to nie tnoie, co mi oliiecnje.
Co kmmi Bos* obieca?, zazdrose nie ukradnie,
A. komu nie obiecaf,
garsci nm wypadnie.
Powodz Ly tei naywieksza. ta nie nie zaszkodzi:
Bo stworzyciel naymilszy za rcke mie wodzi.
Gdr forinna przewrotna swom sie kolein toczy:
W ten czas B»£a mo]»jgo ja biore przed oczy,
I wzywam cie, Boze nuij! Tys nadzieja moja;
Cheiey mie calo zarliowac pod obronq twoia,.

Sam

?.

Boga
Ufam
pocieszy,

P I E S IV h.
TV utrapienih.

w

uiein

nioszczescin,

ie mie

A w fak ciezkim zalu radosoi mi przyspieszy;
Obrnci möy piacz w »esele przydawszy rozkoszy;
]\ie polezna Ta z.Ja chwila, tatwo ja. rozproszy,
Sam uie wiem, zkad wiatr powstajo ka wdzieezney

achtodzie,

Mam nadiicjv ii ze wszystkicli hede z niin w swo,

Ixxl/.ie.
Nadzieja mie sama cienzy, mysl mi naprawnje,
I ukazujc du Pana, 00 ws/.yslkiem sz.ifuje.
Chocbyia pic. ja pod ziemie skryt i tam mie Ty
znaydziesz,
Chocliym sie tei w skale zawarf, i tam dosiciesz,
A.lo ja stojac zdaleka, przyktadcm przesznika,
Muwie: lioin möy! uio racz nuo opnsciu ncdzni,

ka,
Juz przyszedl czas pulepszenia zywofa mojejjo,
Corn mtodych lät ua tym swiecie czyuit wielo
zfegu.
»

/.
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A

Piestä

£ o ?I iwoioll ii?lch
Jeduoah,,,, by! ciei .plhvym ;

Cal» <l*.Vri

„

cata

n»

»

'«

pr^
(ym fo

fo

'Prohoy miesohie.
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Przygodtie
P I K S IV LI.
Za monarchc.
Boze
nam
aolioway
Oyca ltidu,
I~J
*-*
Donomagay mu wsrod jeg« trudn:
Niecbay nami wladn, naszcmi' losy.
Wznosmy zan tnodty w «ame niebiosy.
Niech lierlem wtatla wscbodu do zachodu,
Dia übwaty Tronu i szczescia uarodu:
Ro Gu kochamy jak Oyca syny,
Pan nieba, .Jego niecb Meruie czyny.
P 1 E S N LII.
ff eslt luäenie ilo Vana Jezusa.
*

op)ak*c godnie
KWii
Za uiegodhycli, stniere Twa, Boie!
inoze,

Na krzyzowym wiszac loiiie,
Nasz Barauek wo krwi tonie!
Kray Sl5 z zaln w sztaki serce!
Grzeeliy me, Boga morderce!

\

Viestii

456

Mojec ibrodnie skatowaty
Na stnierc Pana wieczocy chwalj!
Kogn widnk teu nie skruszy
IVad skaty jest twac<>szey duszj:
Bo i snme twarde skaty.
W ialn nad Panem zmiekozafy.
O nad skaty. nad kamienie,
Zakamienialsze snmienie.
,

Ktöre wid/qc smiere twa 80/.c!
Odwaiyc sie na {jraecb niioie.
Bo nad tym niewinnym Panem

Grzech jest katem. grzech tyYaaemj
Tys gn «abil «! grzis/niku 1.
Ty powtöruy fcrtyipwßlkol
fitosny j««yk gwoädzi» maja,;
Sluchay jeno, oo wotaja?
<

Kaida na

ci?

wola

raita;

PupvzesUn krzyiuwac Paua!

Vrztjqodne
Zaniknqt osta Pan .kochany;
Lecz zamiast ust, ktwawe rany,
Möwiq: z grzechöw twych powstawaj,
A taa nuwjvli nie zaiiavvay!
Kazda glosno wola.rana

Zranionego Pelikana:
My krew toczjn»! czego czeka
Ijza? z twych oezu nie wyeieka?
Ach krwi Pariskicy powodz wieika!
Nieclizc ohoc jetlua kropelka
IJo serca mego zapiynie,
IVa ley ptaczu dolinie.
YYieo pud krzyzem Paiiskim padain,
Przyjazri swiatu wypowiadam,
Tu pod krzjzern Jezu twoim,
fcres i koniec grzecliom muiui, Afnou.
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Piesni
P I E S N -LIU.
IVa Dobranoc Vanu Jezusbwi.
Plolira lioo. o Jezu, o nillcJsci uioja!
•"-'Aiech w twem reku usng ja lcpianka twoja,
458

iNiechay

INiechay

mi'sie

sni zaw&ze o tojiie
rozmawiain 7. tolia dzis sobie,
,

O Jezu me Kochaiuc!

Dobra noo, o Jezu, o tuoja mifösfct!
IJo/.e secca uiego, iiieeh tvtey'öpatrjinosci,
Dzisiay i zawsze pe wie n doznawam,
Tobie sie wszystek cale oddnwam,
'la duszq i ciateni

grzcszueuit

Jezu pod twe nogi sktaniam, gtuwe moje,
Itaez mif wziac w opieke i önroiie gwuj?,
JNiecli sie zannrzam w twe swiete rany,

Miiy Zbawicielu, Jezu kochauy,
Nieeb w uich dzisiay zasypiain.
\
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Frzyrjodne

«Ha samrgo sicliie,
Bjii w m(;rii gercn mieszka), jako w drugiem niebie.
Tobie "YYs/cclimocny, wszecb rzecey Panie
IViech sk' ma diisza «l/is nicbem stauie,
O Jezu moy i Boze!
Dobra noc, iloina noc, o moje liochanie!
Jc/ii i niöy Boze niöy diiedziczuy Panie,
Przy lobie wszelkich stodkosci zdrojnt
IViechay zasypiam Jezu w pokojii,
Teraz i na czas WJZeNtj.
Mattwi Bojja naego, i sliözu Aniele,
Mieyciez o möy duszy jiiecze i o ciele,
Patronie swicty imienia niego,
Broii mie tey nocy (id wszego z?cgo,
Bqdz mi str<i?a i obroiiq, Amen.
Dobra nor, spraw Jezn

,

460

Piesni

V I E S N LIV.
Nu Boie Narodzenic.
dzisiay Hwskiey istnosei!
Gdy zstepuje z niehios. w uiskosei:
Juz s ii; (iito spetutfu,
Co |>od fifjurij byfo:
\
Wesoto »ia zicmi,
widzimy,
Boga
Gilj
|
Krzykuij swiecic z wielkiey radosci!
Juz Proroköw pisin o spelnione,
Gtly widzimy slowo Vcielone;
Symeon sie weseli,
Gdy stjszy ie Auieli

Wiwat

Bo{;u wy-spiewujq,
Pokoy oznayn!\ijq,
Serce cate rado.se przcnika»
3fn£ Oyccwie to oprosili
Smcci czego sokie iyczyli;

461

Przygodne
Ptanzqc, joezae wzdyobali,
z ni«ba wotali:
Smisceie nam obtoki,
Wydaycie nam w skoki,
Zcbysmy tit dhizey nie byli,
Stiidki Jezn jak ci dziekuv-ac,
Gdyies zstqpii Oycow ratowac;
Gdy Oycowie jni w niebie,
Przyjmij dzieci do siebie;
Przyjmij Oycrtw syny,
I Malek dzieciny,
IViecbay swifci i uas ratuj.j.
Wiwat, wiwat! wielka ochota,
Gdy Rög nieba otworzyt wrota:
I\ie«K(ipczone radosci
Gdy Bog i. swojey milosci
Piekto zawojowaf,
I czarta przykowaf,
O
niebius roboto!

Rosy

,

,

Pieåni
462
Wiwat, wiwat! bfttzmy weseli;
Gdy w tarasaeh owi anieli,
Ktörych pycha zepchncJa,
Czlowieka wywyiszjta
Do Rayskiey wieczuosci,
Poköy na niskosci,
Wiwat, wiwat! badzmy weseli!
\

P I E S N LV.
niebieska wesel sie \tleluja.
\lkowiom ktöregos zasluzjla noric Alleluja.
•Tuz zmartwychwstal jako powiedziai Alleluja.
Mödl sie za nami do liojja Alleluja

Krolowa

i

I

Regina coeli taetaret, Alleluja.
Quia. quem meruisti portarc, Alleluja.
Itesurrexit, sicut dixit Alleluja.
Ora pro nobis Deum Alleluja.

Veni

Onae Iti creasti pectora.
Oili diceris Paraclitns,
Altissimi donntn Dei,

Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis tnunere,
Digitns Patemae clexterae
,

.

"J'n rite premissiini Patris,
Sermone ditans guttura.
Accenilo lumen scusibus,

liiluiiiln amoreni cordibns,
lufirma nostri corporis
Virtute firman* perpeti,

30
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Prxyyodne
P I E S IV LVI
Hymn o Duchu snietym,
Creator Spiritns,
Menics tnurum visitu,
luiple superna gratia,

Piesni
464
Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Dactore sic to praevio,
Vitemns omne nnxiuai.
Ter te f>cianuis da Palrem,
Noscamus atque Filiutn;
We utriusque Sjiiriluni
Credatnus uinui lempure.
Deo Patri sit {»loria,
Et Filio, <|ni a mnrtuis
Surrexit, ao Paraclitu,
Iu saeculorum saeeula. A..
,

f*V<>

ohlc.lt

z

P I E S IV LVII.
niebios postauj,

ofiarowany,

W ktoryni olsup i zapiata
Za grzeehy oatcgo swiata.

Przfigodne

465

W ehlefoa i wina postawie
Podany wieruym hu Sirawie
A.by meki" Jego trwafa
Painia.tka nieustawala.
Majfjc tron »wöy zasiese w uiebio,
Podat j."j w winie i chlebie,
Cialo i fcrew
Toi nam ezynic przykaziijae.
,

Daymyi ezese Roga uaszemu
W tych przymiotaeh z»krytemn,
Niski pnkton z wdzieczuyni pieniem,
Wielbiijo G» z catein stwnrzeniem.

i

P I E S N LVIII.
O NAYSWIETSZEY WHUYI PANME
Z« Dusze ie czyscu cierpiace.
czyscowe upaleuia,
Ktörzy zuosza przeniuicuia,
,

Przez

Maryä.

'

Vieini
I/zy lejq bez pooieszenia,
Zebrzjjo twcjjo uialenia,
Maryä.
Tys zrddto grzechy czyszozqce,
Wszjstkim zdrowie przyuosz.joej
466

Marja.

f

Posilay nmieraja.ce,
Ratoy miki pouoszace,
Maryä.
Ktobie omarli powstajq,
>V tobie ufuosc poktadaja,
Maryä.
IViach twarz maoierzynskq znnja,
I\iecli prz.ez cie nieba dostajq,
Maryä.
Klaczu do nieba zrzqdzony,
Wicaien w czyscn utraplouy,

■

Marja.

\

Przyyodne
Pragnie przez cig bydz paszczoey
Z wir/.ienia w niebieskie strooy,

Maryä.
Sprawiedliwych oswiecenie,
IVadziejo grzesznych zmocuienie,
MaryäNiecli na twoje przyczynienie,
Gasnq czysoowe (>f imieuie
Marja.
Twe /aslujji twe przyczjny,
OpJaciwszy grzecböw winy,
,

Maryä.

IViecli wprowadzq ludzkie syiiy
Z mqk du niebieokiey krainy,
Marja, Amcn.

,

467

Viesni

468

P
S N LIX.
O mece Vana Jezusa za d/isze
cierpiace.
w o,<jroycu mdleja,cy,
Krw»\vy pot wylewajijcy
Dus/.e w czysou omdlewaja
IF,

Jezu

,

,

Twey ochlody wyglqdaja.,

o Jezu!
Przea tvrdy pot Jezu möy drogi,
Wyzwol dusze z muki srofjiuy,
Potu krwawego strumienie,
IViechay zaie ja pJooiieaie,
o Jezu!

Prze*

twe

Jezu dyscypliuy,

Ktures cierpiat za dusz winy,
Niech rozgi twq krwia. zbroczoue
Skropia dusze upragaioue,
o Jeza!
h

w czyscit

o Jezu!
Krzyi okratny dzwigajqcy,
Po trzykroc upadujqey:
Przez teu cipear krzyza twego,
Wyzwol z ognia c2ysco>vego,
o

Jezu!

K snkieuki twey obnazony,
I iia krzyzn rozciqgniony,
Rece z czysca vvyciiigajij,
Odpustn tweff<> zadaja,

o Jezu!
krzyzem podniesiony,
Miedzy Jolry policzony,
Pulicz duszo miedzy swi?te,

Jezu

z

469

Przygodnn
koronie,
cterniowey
Kroln
Przez nhtote twoje skronie,
AYyrwij zczysca d.> liorony,
Ktorzy zebrza, twiiy obiouy,
w

470

Pieim

vPrzez mifosc twq niepojoiq,
o Jc/u!
IViechay 2 Loku przebitego,
Z serca twego przelancgo,
Spfywa do serca strumienie,
Na dusz wiernjoh ochiodzcnie,
o Jezu!
Jezu do grobu zlozony,
Masciq drogq naruaszczony,

Namasc wiffoia zbolalego.
Ciezkie mjlsi cierpiqcegu,
o Jezu!Przez twq Cbrysle srogq rngke,
Podaj duszom w czyscu rflig,
WyoJqguij je do swobody,
Policz miedzy swiete trzody,
o Je/11!
Wprowadz do -rayskiey pieknosci,

Do niebieskiey wesoJosci

,

fidzie swieci swifty spiewajq,

Troyce swictq wychwalajq,

Jezn! Arnen.
P I E S N LX.
O sqdzie ostatecznym: Dies irae.
T~\zteu, on dzien, gniewu Paiiskiejjo,
w procli zetrze swiadkieiri tego
Dawid z Sybillq wszystkiego.
Stracli przyjdzie od wielmoznosci
Panskiey jjdy przyjdzie w srogosci
Sqdzie i nayinnieysze ztosci.
Trqba fftn.su ogromnego
Wzbudzi z umartych kaidego,
By wstat pi-zed sqil Pana swego.
Zdumieje sic przyrodzenie,
o

Gdy wszelkie Panskie stworzenie
VVstauio na liezby czynienie,

471

Przyyodne

Piesni
Ksicgi przetl s;ul przyniesc kai;j,
Wszecli Ilidzi grzechy pokazq,
Gdzie wediujj nich nas pokarz.i.
Ws>;ystkie zbrodnie zatajone,
Bcda svfiatu olijawione,
I wiecziia, lianba. zelzone.
Co grzesznik ua ten czas rzecze,
I do kogo sie uciecze,
472

»

•

Hily i dohrym stracb dopiecze?
Kiöln! S(.;il/.i(i! co wpis.ine
W ksicfji, zltawias/. swe wybrane;
Zliavv mie dobro nieprzebraiie.
Wspomnij, Jezn! z drogi swojey,
Zein przyczyna, laski twojcy,
]Vie trac mi£ dia ztosci mojöy.
Maies szukat, gdys spracowauy
'iiiilf. dia mnies ukrzyzowauy,
IMiech uiegiue ua sad zdany. .

Przyyodne
Scdzio! zemszczenia stusziiego,
Itacz dae dar odpustu sweg»,
Nieczekay raclinnkii niego.
Wzdyeham, jako obwiuiouy,
Wstyil mi za jfrzech popehiiony,
Odpusc, lioie! niczmierzuny.

Tys Magilaleuie odpuscii;
Tys Lotra w laske przypuseit,

Mnies tez z nieba ufiiose spuscit.
Wyshiehuy mie z daru twcfjo,
Oilpiisn
ntitosierdzia swejjo,
Bym uszedt ognia vrie<:z!!Cgo,
IVie licz mic w poczet z kozlami,
Day mieysce ruiydzy owcami,
Na prawicy gdzic nvybrani.
Po dekrecie potfpionych,
ogicii wieczny oddzielonych,
\Ynz mi? do bfoftoslawiouyeh.
%

473
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Pieini

O Panie niewjsfawinn}!
Prosze na sercil skrnszouy,
Mi<s/ koniec inöy zulccony.
W on dzien z trwogaijictci» ptaczu,
(»dj stimii: grzcsznik na placu,
Przed frjbunatem straszliwyni,
Bqdz mu Buie mitusciwytn.
Dobry Jezu, mity Panit'!
Day itu udpuczyvranie, Anieu.
PI E S N LXI,

Rozmown z tamym z sohq.
maja! czyies z smiercia. sic zmöwiJa?
C/.ylizes i przyrnieize z piektcm uczynita?
Ze tak bezpieczno z grzechu w grzecli post?

OBnszo

ptijesz;
k nisohvey reki Boskiey nic nie upalmjesz.
U/iiii po ilniu, i godziua biezy po godziuie;
A twöy zywot jak bjstra woda z ziemi ptynie.

Przyyodne

475

D/is ci ka/e, lal) jatro suadi Bog astcpowac,
Uozkaiec ci przed solia x twych sprawek ra-

clmwaci
Pokaze «ie, co w slirytym sercn sie taito,
I jako cnoty si.bio tila oieba skarbito.
O jak trudny tain to nastapi rnrliiinck,
Scisiy 2 mysl i, uczynköw i sfnw da g/afunck!
O zbyt ghipia uadziejo, ufnosc uieszczesliwa!
O jakozes jest wielom twa zdrada sikodliwa.

,

Kiedy poprawy iycia dzis zaniedbywamy,
A. pokute za laifa wzgledem ndkfadatny!
Temu mtodosc, a teihu sitä wico ciikrujc;
A drugiemn wiek dlugl czerstwosc obiecnje.
Alic siluieysza smierc to tacno zrobi:
Mtodego niespodzianie w triinuic przysposobi.
Przeswietnym sie bonorem darniu tytutujesz,
Dartno w skarby, majctnosc, wielcc sie fundujesz:
Slawa, oroda, godnosc i inne przymioty,

31

t
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Piesni

AVszystko to fraszki, jesllnie bedziesz mial cnoty;
Wszystko zostanie, a ty nago powedmjesz,
Jakoi sic z lego przed twjm Bogism wyrachujosz?
wigeey, tem eie o wiecey spytajq,
lines
Biada, jeieli
w ztyhi szafunku doznaja!
O clczlin godzino! o momencie nie zbyty!
Fuiikcikir w zatosci, w straehy, w srntnotp obfky!
Stawionego cie przed
a kto poratnje?
Ktoc jatinuAna do nieka drogg utoruje?
Ledwie kto z krewnyck wspomui i na diisze twoJ£|
,Woli twemi spadkami tatac katy swoje.
ilzadki potomek wierny do takiey ustngi;
ktöry sam swe powyptaeal dfugi.
IMietrac (tarmo czasu tobie zwierzonego,
Föki taske u Boga masz miiosciwcgo,
Bys wyszedtszy z krainy tey to stniertelno.ser,
Mogt otrzymac dssieriawe szczcsliwey wieczuosei?
~

Przygodne

477

P I E S N LXII.
Do Pana Jezusa.
moy litosciwy! ja czfowiek nieszczesliwy,
Grzechem übraiam Ciebie, uiegodzieneru byu
w niebfe.
Sbariy na muie sumienie, ach moje utrapienie,
Kein rosiitisz.i zwiedziony, marnosciq oslepiony!

Jeza

Chocbym skryt sif pod ziemics, grzeciiöw mycb wiell>ie brzemie

U<aic si? nie moze, przed nkiem twoim Boåe!
Czeka inio ogicii wieczny, ajatn przccio bezpieczny,
Letz o jak cie przejednam, gdy sie z swiateni pozegnam!
Cznlo to serce n»oje, ii wieczne rriepokoje
Scisnqc m.; duszc miaty, ie m grzeszyl przez tviek
ealy.

Ifufom szczcsciu swiata, klöie jako ptafc ulata,

478
Piiani
Lagodnie przylatnje, zdradliwie tilatnje.
Acli dosc niestatku meg<>! do ciebie Paua swego
Oanic si£ utrapiony, bym nie byl zatracnny.
Ty m'.? moiesz oiywic, cbociam sio mial sprzeciwic;

Moiesz przebaczyd winy, gniewu twego przyczyny<
Boze möy litosoiwj! ja cztowiek nieszczrsllwy:
Jako ryba do wody, do Iwey spiesze orbtody!
liybin bez wody nudno, a mnie bez ciebie trudno.
0 «lezu raoy kochany! o zdroju nicprzebrany.
Jeleh sic do potokii kwapi, a ja do boka
1 Han twych, zkad strnmieuic, plynq na me zbawienie.
Przez twe jjorzkie skonaoie, day mi z grzechöw powstanie,

Przc* zmartwjchwstanie Twoje, day uiebieikio

poliota.

M

Milujc c '? z dnszy Boga mojcgo,
Kochania niech nieznam nad ciebie innego.
Du piekla choc mie dasz, Ty Panem luuim,
W lasce i nie tasce ja stugq twoim.
Oby cie, Jezu möy! ladzie poznali;
A grzechcm cie nigdy nie obraiali.
PIESN LXIV.
Vcd czaa sluböw matienskicht
/~ito Boze! serc tych dvvoje,
31*
sie na laske Twoje,
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Przyyodne
P I E S N LXIII.
oja Ty radosci, o Jezu niöj!
Moja wesolosoi, o Jezu möj!
Cokolwiefc moge miec, niechay otyacam,
Gdy Ciebie Jezu mani, jeszcze nie niedbam;
Ka nic swint ze wszell;;; powaga. swojq,
Calq sziiliiiin Boga ja mysla moja.
Mituje cie z diis/.y, Jezu Panie moy!
Jedyne dobro me i prawy jxikoy.

Pieini
'/ehy sic wiernie kocliali,
,W zgodzie do Smlercj wytrwal?.
Niech sit: licznle rozradznjq,
Dzieci w staibie twey chowajq,
180

Niech mi sie w zyciu powodzi,
Niccli im zfy czfowiek uic szkodz],
A w starosci, po ich zgonie,
Niech znowu ztqczywszy dlouie,
Po uagrodc obiecauq
Z wesclom iirzed Toba, stan;|;
P I E S N LXV.
O urodzay, deizcz lub poyodfi
nieba wysokiego,
Boze Abrahama cueg»,
ftacz weyrzec na ludzkie plemie
A day urodzay, (lub pogodc, lub ijitsy deszc?)
nn ziemic.

Kriilu

Aby znal Ind twöy prawdziwy,
I

Zei Ty jest Bog litoseiwy!
K my Cic ca ten dar wielki,
Bcdziem wielbic na czas wszelki;
Zlitny sif nad ludem strapionym,
Diojj.j krwia twa odkupionjnt.
Zlitwyze sic, zlitny Panie,
IViech sie Jaska twuja stauie, Amsii,

P I E S N

XXVI.

Przy poyrzebie umartego.

TJ marly
Trocbc.

z tobq sie iegnamy,
dar sumtiiy, ktöry ci sktadamy;
na grob twoy porzucoocy gliuy,

czfowiecze,

Od twych przyjaciöi, sasiadöw, rudzioy.
Powracasz w ziemic, co matkn_ tw;j bylaj
Toiaz cio strawi; niedawno zywifa,
Tak droga kazda, ktora nas uwiat wodzi,

Na

ten

übity gosciiiiec vrjchodzi.
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Przyoodne

■rv

482
Pfesni
Jiycblo o bracie (siostro) z tobq sie nyizemyj
Juzes tatn doszedt ; my jeszcze idziemy
Trzeba ci byio odpoczqc po biegu,
Ty wstaniesz, bos tn tylko ua noclpgu.
JBoze ! teh ztnarly w domn twyin przebywal,
81 stolu twego jadat, ciebie wzywa)
IVa twey litosci pol<**at bespicezuy
Day duszy j<'"<> odpqnynek wieczny!
,

,

,

p i

e

~rv

LXVIJ,

Podczas chrzcin dziccircia.
w ksicge zotnierza Boiejyo
Wyrzekt sic ez;irta i wszyslkicb spraw jego;
Wiernie pod znakiem Bojja i cztowieka
Przez cafe zycie wojowac przyrzeka.
IVie piacz niemowle { cieszyc sic potrzeba»
Wziqtes juz prawo na dz>edzictwo nieba,
I cboc aa troski pr/.ysztes na te ziemie
Nagroda trnduw twjch przewazy brzemie.

Wp.isuycie

,

,

,

i

Ke z
IVam

na ziemi przybywa:
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Przyqodne
Chwal Pana twego kaida dusza iywa!

krajowi potrzebny,
Rodzicum dziecie, i Bogu siuiebny.
P I E S N LXVIH.
DFa dziqhczynienie Panu liogu.
Boie cliwalimy, riebie uwielbiamy,
Ciebie Panetn uat? Pany, z serca wyznawamy,
ca*a,
Ciebie Oycze przedwi'*ny, wielbi ziemia
Tobie czrsc, |.oUon daieki, tobio wieczna chwala.
Ciebie wszystkie Anioly Panetn swym byc z»».R.
ws/.ystkiemi Mocarstwy czeso daja..
Tobie piebo
Cherubiny, Serafiny, cbwaJc czynia tobie,
Bezustannemi gfo.sy wykrzyknj.jc »obie:
Swicty Bög! »w-etj! swiety! w niebie krölnjacy,
Pan zastepöw woyskatni Duchow wladaja.cy.

tilizui',

czjowiek

Ciebie

,

«
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Wspaniatosci twey cliwaty, pelne ca?e nieba,
Wnzystek swiat nie ogaruie j<:y takjako trzeba.
Wielbi ciy Apostolski cbor twydi sluzebniköw,
Wielbi mnöstw» Prorolsöw, woyska ]\lc<'zeiinil;6\V:
Wyzriawey I'anuy "Wduwy wszyscy swi?ci
ppofein,
Chwaty t\v.-\ wyspiewuja, swym gtosom wesoJym,
Tobie Kosciot powszecliuy niesmiertelny Fanie,
,

,

,

"VV catym okrggu swiatu «tosi twe. wyznauie:
56es Oycem IM.ijestatu (Vrega niezmiernego,
.'Winlbiqc i Syna twego jediforodzonego;
Oddajac ez«sc i chwaJp Pocieszycielnwi,
Co möwif przez Proroki, swietemu Duchnwi.
Jezu Chryste Tys kiolein cbwafy niepoj<.'t<:y,
Tys sie Oycu urodzit w przedwiecznosci swigtey,
Tjs jest wieczuy Syii Oyca, jedyny, prawdziwy,
Ciebie nieehay uwielbia kto tjlko jest iywy;
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Bo gdys nas ehcial odknpic krwiq swoj.-j nie xtotcni,
IVio wzgardziics o Stworco ! Panieiiskim zywolcm.
Tys sam start iijdto smicrci, Tjs nam n«!<»
bramy
Otwart, i wskazal droge ktöra, tain is'„'z maray,
Ty w eliwale Boga Oyea siedzisz po prawicy,
Od cfcbie my bedzieiny sadzeni grzesznicy.
Przeto wczesnie prosimy ratuy nas tvve sliigi,
Kttlre.s krwiq swq odhupil ; daruy nasze dtugi.
Spraw bysmy xr liezbie swiotycli byli zapisaui,
Na wieczuq smierc od ciebie nie byli skazaui.
Racz zbawie lud twöy Panie racz nam blogo.
stawid,
Ilacz nas twoje dziedzictwo w eliwale wieczney
,

slawic.

Ty sam zariadzSy nami podlng woli twojey
Spraw bysmy ci shizyli tak jako przystoi.
Niech ci l Boze kaidego dnia blogoslawiuiy
,

,

,
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Ninch *awsze i na wielti Imie twe chwalimy.
ltacz nas Panie ml gr/eelm zacbowac dnia tego,
I iiie oilwracay od nas mitosierdzia swego.
Kinituyze sie nad nami zmiiuy dcibry Panie:
l',»Ua>. nam twoji( laske, twoje zlitowanie
Wszak tylko w tobie samyrn ufnO.se poktadamy
Niech tedy mitosierdzia twojego doznamy.
\Y tobie mamy nadziejc, tak sie spodziewamy:
Ze nas wiecznie nie /.haubisz, bo w tobie ufamy<
P I E S N LXIX.
:

,

Porarina.

ranne ostaja zorze
Tobie ziemia Tobie morze

Kiedy

'

,

,

,

Tobie spiewa iywiot wszelki,
U;itlz pocbwalon Boze wielki.
Ä czlowiek ktöry bez miary
Osypany tvremi dary,

,

\
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Przygodne
Cos go stworzyt i ocalit
Czemniby ciebie nie chwalii.
Ledwie oczy przetrzic zdotam
Wnet du Pana mejjo wotam
I)o Boga
nirjjo na niebie
I szukam {>: koto siebie.
' Wiclu snem smierci npadli
Co sic wczora spac poktadli,
My sic jeszcze obudzili
Bysmy cie Boze cliwalili.
Roze w Tröycy hiepojcty
Oycze Synu Dnc.hu swiety
Tobie cliwale oddajemy
Bys nas poswiceif nrosietny.
P I E S N LXX.
,

,

,

,

o

,

.

,

,

,

,

,

Pod czas pracy.
z twoich rak zyjemy

Boie
Chov uaszeiui pracujcmy
i

,

,
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'L Cicbic plennosö miewa rola

,

Mj zbieratny z twefto pola
Wszystlio cie Boie nass cliwali
Alesiny i to pozuali
'/m iiaymilszu ci sie /.data
Praoujacey reki chwala.
Co rzatlzisz sie ml a, i niebeni,
Gpatrz dzieci Iwoje cblebem
Ty nam day urodzay ztoty
My ci dajem trnd i pöty.
Kiedysi przyjclzieni na gotlzinc j
fldy konczae ziein.sk.j goscllie
,

,

,

,

,

,

'/j

Lazarzcm po naszym zgonie,
Odpoczniemy na twein touie.
Boza w Tröycy niepojcty,
Oyeze,".Synn, Ducliu swiety
Tobie ohwufe oddajemy
Bys nas poswiecii prosiemy.
,

,

,

t
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E S N LXXI.
TVieczoma.
TT\zien sie konc».y, noo nästaje
nasza niccli nie ustaje
C/.jnio Iso{jm swo ofiary
'La nayswictsze jejjo (lary.
Wszystkie nasze <!/.ienne sprawy
Przyjtn litosnie Boie prawy
P I

,

,

,

,

,

A {»(ly kcdziem z»si|)iali
IViech cic nawet sen uasz chwali.
Twojo oczy obröcone
Dzieii i noc patrzq w te strone
Gdxie niedotvznose cztowieka,
Twojego ratuuku czeka.
,

,

,

Ödwracay nocne przygody,
Od wszelakiey brim nas szkody,
Micy nas Boze w twojey pieczy,

Strözu i Scdzio cztowieczy.
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A gdy joi niebo osicdziem
Tn liii: spolnie spJewac bedziem.
Bozc w Troycy nippiijety !
Swijjty na wiek wiekow swicty, Amen.
P I E S N LXXII.
Na uproszenie deszczu.
/"Vebie Boie ! liid twoy wzywa
Jjtndem oschia iiiwa;
IVieoh tylko Pan climarom rzecze
A olifity deszcz puciecze.
Wzrnsz sie dia uas Oycze mity!
,

,

,

Dzieci Two C?§ obstqpily,
Jezelismy lasisi j;oilui,
Masz chleb wreku, amy vfmlai, Amou*
P I E S N LXXII 1.
Na uproszenie pogody.
f~Jo«yc Boze ! deszcze laty
sie dzieci zebraty,
,

Przygodne
Proszq oil ciebie pogody,
Btysniy sloiicem, snfynq tvody.
■Spoyrzyj na nitvy, zgubione;
Na stugi Twoje Stfvvoione,
Wric plnn, kto>y »as posili,
Azebysmy ci stuiyli, Auien.

491

'PSALMY DAWIDOWE,
I'SALM

I.

liealus vir qui non abiit in cotisilltun impiorum*
Ozezesliwy ktory nie !>yt
/tyrni tv ra,

dzio,
Aui stop swoich torecö grzesznjcli ludzi kladzic<
Ani siadl na stolfcy, gdzie tacy aiadaja,
Co sie z nnnki zdrovvey radzi nisinietvaja;

.12

Psalmy
Ale to jogo nmysl, to jego staranie,
Alir we wszystkiem pefnii Paiiskie przyliazauie,
Dzicnli po oiebta wiedzie, nocli swoje kouie.
On nstawicznie w Panskim rozmysla /akonie.
Taki podobnyui bedzie drzevvu porzeczuemu,
492

Ktöre eo rok przynosi owoc Panu swemn,
liisein uigdy uie tracae, clioc zla chwila przyjdzie,
Temu wsKjntko, co pocznie na dobre wynidzie.
Ale zli, ktorzy Boga, i wstjdu nie ziiaj;;,
Tego szczesoia, nigdy tey zaplaty .nie mnjq,
Itowni plewom, ktore sif walaja. po zierni,
A wiatry, gdzie jeno eheä,, ws2edzie wJadnq niemi.
DJa tego przed snderu bye inuszq poliauhieni,
Ani w liczbie z dobrymi bed;j policzeni»
Pan bowiem sprawiedliwycli we wszclki czas btoni,
A przewrötue, zle lud/.ie, lie h a punista goui.
,

i
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PSALM IV.
Cutn invocarem exantlivit.
cic Bnze! swiadku mojey uiewlnnosci,
Klorys mic zwykt wywodzie zawsze z mjch
,

Wzywam

trudnosci;
Cheiey sic t.craz naile mn a strapionym ztnifowac,
A moje smutae'prosby laskawic przrjuiowae,
A wy o ateiyczliwi i zapamictali!
Diugos sic na ma, sfawc bcdziecie targali?
Dhigoz rzeo/.y znikomn nasladowac chcecie,
I lada wialiu fthipi cliwytac sip bcdziecie?
TaMe wiedzeie, kogo «ani Pan {,'odnle mitujc,
Tego w zaducy przyjjodzie Pan nie odslcpuje.
Nie .idstapil uiif möy Pan nigdy z taski swojey
DiwaJ inieysce, i dawa, i da prosbie mojey.
Hadze tedy, zebyscie przcd uczyrna mieli
Panslwi bojazn, a gniewac wieoey go niecbcieli.
Cu uoc t» ruzmyslaycic duia przeszlego sprawy,
,

,

49

i
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Toru przystoynie uczynil', tom Boga nieprawy,
Wiee ui baraueui, ui wolem go btagaycie,
Alft pr/.edeii sumienie czyste przynaszaycie.
Co,»'!/ bpdrfe, jii* tego pnwni bye moiecie,
Zq si? na swych nadxiejacli 010 aie zawiedziecie.
Movvia. drud/.v: dobrego mienia nam potrzeba.
O Panie! Ty choley tylko swojom okietn z uieba,
Na mie weyrzec grzesznego! to sq osiadtosci,
To skarby, to pocieeby, to moje radoscil
liisi nieehay szpichlerzo napetnione maja,;
Niecliay swojo piwnice wineiu zastawiajq,
Ja w nadziejc taski twey bcdc spat bezpieoznie:
Bo mio Ty sam, möy Pauie, opatrujesz wieczuie<

I'SALM XVIII.
Cocli enarrant ijloriam Hei.
tupia mqdrosci, rozumie szalony, gdys na umjsle
jest zaiiejiiouy, io Bogu uie zuissz te n»
,

cielesnem

«kieni

,
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pöyrzyj przynaymniey po nicbie

uerokieta.

Jest kto
lirom Boga, o kirabys rozumiaf, i.ehj
all>o mögl , alho wiccey oiniaj, tcn sklep zawiesic
nie rcha, czyniony, ztotemi zevsza/l gwiazdami na,

(kiiiony!

Dzieii ustawicznie nocy nasladujac noc takze
dniowi wzajem nsfcpujnc
Opatrznosc Panska,
jawuie wyznawaja toi i porza.dne niobit powia,

,

,

dajq:

Nie lndzkim gtosem, ktory nie jest laki aby go
cztowick mögt sfjszec wszelaki; lec.z *|>i-awq swojij,
Duchem jcdnostaynym, ktory wszystkieniu swiatiinio
,

jest taynym.

Zkqd wdzieczne svvialto na wszjstek swiat daj«
ogien sloueezny, ktory kiedy jvstaje, jako z Jozuicy
swojey oblubienieu, iiiosqc na glowie swietno-zloty
wieuiec.

Psalmy
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A gdy biejj jego poyrzysz przyrodzony
nio jest
tak wielki olbrzym uie wsciqgniony, kicdy do kresu przed wszyslkiemi biezy, gdzie dar z.wyciyicy
,

obiecany lezy,

Od wschodu granie wvnika ku biegu
a zostawa
sie na zachoduiin brzegu: jako swiat wielki, nie masz,
mieysca tego, gdzieby sie schroaic przed promieniem
'

,

je&o-

Ale porzqdek i nzdoba rzeczy, nie tak za soba,
ciqgna. wzrok czlowieezy: jako pobozny Kakon Panski snadnie duszc uawraca, myslami wJadnie.
Jego swiadectwa nie sq obtndnosci dziateczkom
matyin dodaja mqdrosci serca weseli jego Paiiskie
zdauie oczy oswieca jasue przykazanie.
pöki swiata nio
Svvieta rzecz bojazii Pariska
uszezerbin jey zazdrosciwe Jata, wyroki Panskie
.

:

,

:

,

,
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wszystkie sq prawdziwe, wszjstkie stafccznc, wszystkie sprawipflliwe.
Miöd uin tak siodki, zloto nie w tey cenie, i perly nie sq i drogie kainieuie: z nich wolg twoje stuga twoy poznawa pewien nadgrody gdy przy nich
,

,

zöstawa.

»

Ktoi grzechow swoicli liczbe wiedziee moie? z tajeinney zmazy oozysc mi? miiy Boi* ! pozbaw inig
tak oczyszc/.on betie i grzechu zo wszech
pycliy
naybrzydszpjj-o zbedc.
Day Boie, aby nst moich spiewanie, takie i serca mego rozmyslanin ku mysli twey byfo, o Pocieszycielu, i twierdzo moja stvicty Zbawiciölu!
PSALM XXI,
Deus, Deus mcus.
T307.e
miiy wieczny
czemus mie, czcmns mie
■•-'Boze! opusc.it w moy czas ostateczny ? 2wi?,

,

,

*

,

,

i
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dniat ju£ möy kwiat iywot optakauy
nie main sip
czego j;(c pztuwiek stroskany.
Caty dzien wotatem, Buze möy! d<> Ciebie a Ty
prosb nie clioesz mych przyjac du siekie <af;{ noc
wotam, lecz wotanie moje nieprzejednane jnija uuhu
,

,

:

tWOjft-

Aio o Panie, Panie dobrntliwy! Ty on mieszkanicc i stroz niowqtpliwy miasta swietejjtf zkad na
wssystkie strony brzmi gtos twey cbwaly przeblo,

,

goslawiony.

Przmlkovrie n.isi Toba sic szczycili, a zawsze przez
Cie wspomozniii byli; ktobie wntali, a sa, wyslucbaui, w tobie ufali, a nie zawstydzcni.
Aleja noin jest, eomiest przebög iywy robak! nio
cztowiek robak niesznzcsliwy:
ladzki,
wzgarda ostateczna podtego giniini i przygana wiecz,

ua.

Kto potka, kazdy ze 1 muie sif nasmieje, nos

Dateiihwe
49t»
gfkf krzywi,, {»f<>wa_ chwiejA: Bogu teu
mars/My
ufa, niechie go ratuje niechay wyzwoli, kic;Jy go
,

,

mihiJß.

Tys mig z /ywdta wywiodt matki mojey: jeszczein
jiiersi ufat w tasee twojey
jeszczein w pieluszknch garnat sig Uu tokie, i obrateui cie wiecznytn
Bogiem sobie.
IVieclicieyze mi<; dzis w ostatniey potrzekie moy
wieczny Fanie ! odrzucac nd siekie: smicre main
jirzcil sotia, i niezuosna. mgke, a »ie masz ktoky
26 mna. .poJuiösl reke.
Wilcy mie zewszjjd srodzy otoczyli, zewSzqd mie
kycy zavvarli otyli: paszczgki na rnlf rozdarli straszliwe, jako l°w sro;;i iwie-ze tujiiac zywc.
Rozplynalein sie jako woda nrawie kose iiio
zostala zadua w swuim stauie; jako wqsk plyu

:

,

,

,

f
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nie kiedy sJonce graeje, tak moje serce w tcshnicy'

uistczeje.

Moc moja wszyslka, i sila wrodzoua wysclita tak,
jako skorupa «palona iia poly zmartwial jezyk npragiiiony, grob swoy przed snba widzc otworzouy,
ZnskoczyJa mic wscteklyjäb psow grotuaria, i obleprzebili refee nogi
Jjta mie niecuntliwyeb rada
mi przebili
wszystkie me kosci przez sköre zli:

i

:

~

,

czyli:

MySl nacieszywszy, pasq oozy swoje na nieslyeliane potrza. tncki moje: podxielili sie mojcmi szatami, o sukiiia muje mintali kostkami
Ty mie moy Pauif! nie racz odstepowae, Tys
moja sitä, Ty mig chcioy ralowac; sz.abli okrutney,
pstlm wsciekfym, Iwom srojjim, nie Jay mic strasznym zwierzom jednurogitu.
A ja twc liuio braei syvey objawic wposrod
,

,

,
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Kosciofa cliwaif twq rnzsfawie
o lifurzy Panu
w hujazui stuzycie, i Jaköhuwyin sip du mcm szezy:

cicie.

Czyiicie czesc Panu, jego

ntoc

wyznawaycie, jego

w swynli scrcach Ixtjazn zaehnwayeie b» te n uio
gardzi |>rosl>u nhogiego, uni pr/.ede tn n a skryl üblicza swego.
DstyszaJ plaez muy gdym ratnnkii prosif, przez
to go bcdc n a .wszystek swiat gjosil,, i przed Kosciufem, przed j«fjjo wierncmi, bfaguc gu bcdo ufiarami me mi.
Kedc jesdz Indzie gtodem utrapieni, ale i bcd{|
hoyuic nasyceni dad/.a; czesc Panu, kturzy gu szukaja, icli serea wcale wieczny wick przclrwajq.
Swiat sic obaczy-, jaku ziemia. vioilta . pudda
lie Panu w nioc krainu wszelka wszystkie iia:

,

:

:
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rody przed niin beda pädac; Panska jcst zwiezchnosc,
ten rna .swiatcm wladac.
Bojjacze ziemsey za s(ot j»«0 sicd;| i dobrnwolnie
liuhlowac nm beda,: owo ktokolwiek wiuien ciato
W ziemie, <!a cbwatc Pani], po niin jefto pleniiu.
I tak ilo kouca, puki swiata slawac bedzie, to
sobie przez rece podawac bcda ci zawzdy, klörzy
w kazdym wieku
chccc »powiedza. Panska. ku
,

«ziowieku.

PSALM XXIX.
R.valtabo te itomitte.
Cie wiclbit, möy Pänie! pöki mie na swiecie
stauie
bos mie w przyjfodzie ratowal, i smie-

Bcde

:

«:höw ]ti<l/,!;irli ucliowaK
Panin! wohitem ku tobie, a Tjä mie wsparl w mey
cborobie: dodatcs mi syvey pamocy, äem nie uznat
wieczney nocy.

503
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spieway swemu nbrniiey rtaypewSlu{jo Boski
iiieyszemu: uczyii czese powinna. z elieci,
nayswietszey parnieci,
(iiiiew jc}Ji> iiietrwal«7.y piany
a laski wiek nie
przebrany kojfo w wieczor zafrasuje ; tejjo rano
,

,

:

umitujc.

|>ra'.vdzie szezcseie byfo <ak dalece mic
sniial rzoc
w tey cblubie stojc, ze
sic ' odmiany nie boje.
Panic! twoja taska I>yla miiie t<<k iWocno iitwierliar«lzita ale skoros twarz odwröcif, wueles
ilost' skröcif.
Cözem ja miai' pnczac sobie? jedno }>los podniesc
ku tobie: ci» za korzysc, mocuj Boze ! z mego zginieniii bye moie '!
Zallc proeh czosc bcdzic dawaf, albo twq dnbroc
wyznawat? o Fanie! racz sie ziuiluwav ,ft uiaie
!\ir; po

«trapifo,

,

zem

:

suiuCucjjo

ratowac!

:
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Tlzylcs zwykfey litosci, ohröciles placz w raclosci;
zdjnles ze mnie wor ialobny, a wlozyles plaszct
OZilobny.
Przeti» cie wesofo wszeilzie lutuia moja wielbic
iiodzin
Twoja «hwala wieczny Pauie ! w ustnch
,

:

,

moich nie ustauie.

PSALM
Beali

XXXI.

remissa sunt peccata
komu fjrzechy oclpiis/.c/ono,
I w
ztosci pouurzuuo.
Szczesliwy! koinu nie przyznauo vvady,
Ani sle zaclney domacauo zdrftdy,
Doladem täit swoje nieprawosci,
Ledwiem mojjl nosic swc ini/.crne kosci;
Ani widome surnienia izezypaiiie
Budr.i dzis we nuiie jawnc narzekanie:
D/.iciili na niebie swicoif, nocli wstala?
TwojaMnic rcka citzko dolq;aIa:
,

quormii

Szczesliwy!

,
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Uni-Kalein w ogniii, lodwie tak goreja
Sfoneezne Isota, kiedy lwa mijaja.
Wutatein tedy Boze lttoseiwj!
Sw6y grzedi przed toba obiawic brzydlivyy;
INi«cliciatein daley pokrywac swo' zlosci,
A Tys odpuscii mojc wszterznosci;
'rzetoi gdy rztowiek cokolwiek do siebie,
Takiego bcdzie czut, niech prosi ciebie:
By dobrzc ziemie morze zalac cbcialo,

>

,

Za t«a pomuca. on zostanie caio.

Ty niie w przygodacb inoieh bronic raczysz;
Ty w utrapieniu ciczhim muio zobaczysz;
Ty w ustacb muieli zbudzisz wieczuo pivuiot
Jako gdy cztowick czuje wyzwolenie.
To bylp kn tnnie, Boze möy laskawy !
Twe sfowo: dam ja tobie rozum prawy
Okazoc droge, ktörcy sio masz trzjmac,
A. oka swejfo z ciebie uiechoc zdcymae,
}
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Nie badz.ze tedy tym, co Jest Ison, ani
Tyni, eo muh bo ci w rozum sij obrani,
' I potrzebuja, munszluka i wodze,
Aby je eztowiek miai po woli w drodze*
Sitä jest biezow ua grzesznego, ale
Pobozny cztowiek bedzie zawzdy wcale:
Frzeto w nadziejo Pansltq uzywayci©
A\esela dobrzy, i wdzieczaie spiewaycie.
PS AMI XXXIII.
Benedicam Domimim.
ja zawsze wiclbit Imie ftoga mego,
Xie wynidzie 2 ust moicii nigdy chvrata jpjjo;
Fanein si£ ciilubic bgdzie jcdynaczka mojn,
Bo ja, wziqt w sw:j obrone do swego pokoja.
Co slyszac sprawiedliwi, bfdq sifi radowac,
I za jego dobroei bedij mu dzif liovvae.
Ozwat mi sie Pan zaraz gdym krzykpat do niego,
J uspokoit wszystkio trotki sorea mego.

Bcdc

,
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Damdoice
O jakoi jest wesofe üblicze twe Panie!
Na ktore gdy hto weyrzy, wnet sic czerstwym
stanie!

Ten übogi zawolat, a Pan z nieba swego
llslyszat i wyrwat go z reka traniacego.
AnioJ jego za kaidym sprawiedliwyni chodzi,
I z uiebezpieAzensfwa go kazdego wywodzi.
Skoszluycie wsz.yscy ludxie, jako to Pan dobry,
A jako w mitosierdziu swojcin hardzo s/.e/.udry,
0 szezcsliwyz to czlowick, klöry swc ufanie
, Pofozyl w tak taskawym i swobodnym Panie)
Böycie sic Pana wszyscy stuzebnicy jego
Bo uie czujo gtodu dmn sprawicdliwego !
Lwicta lifdq po lesie przed gfodem ryczaly,
Ale Pau stiigom swoim daf oftatek caty.
Stucbaycie mic dziateczki, aja was uauczc
A y> bojazni was Panskiey kruciuehno wycwiczej
33
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Kto chco miec dlugi iywot, widziee dobre lata,
A poboinie zaiywae pragnie tego swiata:
Nie obchudz sig wigc z nikim obhidnemi stowfj
llanuiy j?zyk ode zley i wszeteczney mowy.
Przestan ztego, czyn dobrze, a sziikay pukuja,
A tnh bgdzie plywata w dobracb dusza twoja»
Oczy Panskie patrzajq na sprawiedliwego,
llszy Panskie sfncbaja. gtosn puboinego.
Ale niezboznika Pan i z gruntu wywröci
I w niwecz wszystka. jego pamiqtkc obrocij
Sprawiedliwy zawofa, uslyszy Pan z nieba
1 wsmlzie przy nim stanie, gdzie bedzie potrzeba.
Rliski Pan wszystkim ludziom serea skrnszonego,
I kocha sig w cztowieku ducba pukornego.
Wiele ztego przychodzi na sprawiedliwego,
Ale go Pan wybawia zawszo ze wszyslkiego,
Strzegqc, aby naynmieysza ze wszecb jegu kuiri,
,

,

I
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IVie byla obraiona z jego Opatrznosci.
Znbija zfosc grzesznika i pogina, wszyscy
Ktorzy sprawieriliwego maja w nieuawisci,
Ale Pan swoich wiernych shig zdrowie odkupi,
1 wyzwoli je moone ori niezboiney kupy:
A oni wybavvieni, uozczq Pana swego,
Slawiqc zawzdv i wielhiqc
lmie jejjo.
,

,

PSALM XLI,

Quemadmodum ds.siderat.

prcdkieiui psy szezwnna, strnmie;ai; moeny IJoio!
Laui zmordowaiia
Dioja dusza liolia, do eiebio wzdyclia.
Ciebie zywego, mocuy Boze zdroja upraoowana
prajjuie dtiaza moja ; przyjdzie wzdy ten czas, zo
sama. osobn, sf.auc pi-zeri toba.
Lzy mani za pokarm potrawy pfacz wieczny, k»edj mie coraz pyta luri wszeteczuy jjd/.io teraz ou
twoy, imlzuiku wyguany, Bög zawolaiiy?

Tako

tia piisz.czy

"nia szuka

,

,

,

:

i

Psatmy
Co cztowiek slyszqc ■, umiera na poly pomriiac
na on krzyk Indzi swych wesoJy, kiörym prowadzic
do proga, zywego Boga.
Czemuz sic sinucisz duszo ninja! czemu omdlewasz?
Panu" ty ufay litoremu jeszcze ja l>edo s radoscia.
dzickowal. io mie zacliowaf.
Nicch sic, jako chcc, trwoiy dusza moja, wieezna
j»>st Panie no mnie painice twoja; tcgo i Jordan i
Jlermorisjiio skaty, bcda, stuchaty,
Na huk twyeh progow, wszech przepasci sily,
jedna za ilruga, swe nurty zfozyly wszystkio twe
tlacliy, wszystkio twoje waly, w uie uderzaJy.
Ale dzie.n idzie kicdy Fan nade mna litose ukaie, aja picsn prxyjewna. i poirzod uocy zaspicvvaia
liioeneniM, obroricy sweinu.
A teräs r*elve
czcums mie möjr wieczuy Bozo

510
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liiedj
mie wszeteczny ezlowiel; frasujo
zajiortiniaf
a »crce teskliwe, jni ledwie iywe.
W jedne mie kesy prawie rozbiernjq, kicdy mif
teraz zli Indzic pytajq: gdzie teraz on twöy, ncdznikir wygnany! Bojj zawotany?
Czeinu sic smpcisz duszo moja, czemu omdlewasz?
Panu ty tifay klurcmu jeszeze ja lied? z railoici;i
dziekowat, ie mie zachowaL
,

,

PSALM XLII.
Judica me VeiiSi
moje, przyjmiy
Niewiiino.se Paniezywcy,

w onronc swo»

Przeciw potwarzy
1 powiesci fafszywey t
Chcicy sic za mnic zaslawic nuiie z rak srogich
wybawie.
Paniel w ktorytn nbrona, «noja jest potoiona»
(zeiuu mic truskliwcfio. pchasz od oblieza swcnoj
,

33*
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narzekam,
Czema chodzno
nieprzyjaciut sie lekani?
IViecli twdy pomoey Pante, swiatto prawdziwe stanie,
Za ktörym i ja pöyde i twych wysokich doyde
Palapöw, gdzie mieszkanie
gdzieTy masz przeby■wanie.
Taai do oftarza twegO) pöydc do Pana meno.
Pan jcst moje kochanie, ktoremn dam wyznanie:
(iråjfuc w laf;odne ströny, ie Bög niezwycieioiiy.
Duchu moy! czcuin indlejesz? czynu y/e maie Ira,

,

chlejesz?

U/ay Paon, ktöremn, jako Boga wiec2nemii
Jeszezo mau» dziekowac, ie mic raczyl xachuvvae»

PSALM L.
Miserere mci Deus.

T3oze! w nuilosierdziu swojcm nieprzebrany,

JDawidowe
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II twycli no;; ujiailam ja czfowiek stroskany,
/jinituy sir nadc iti ii ;i, zetuiy moje ztosci,
Omyj inic, <iczy.se mic z moicli wszetecznosei.
'/nam moy grzech do siebie, a widzc jjo prawie,
I Tobie nietayno, ale Ty iaskawie
Racz sir ze 1:111;; obeysc, abys w slowach swuich
Prawym ]>yl nalezion, czysty w sadach twoicli.
Muie jeszcze ztosc w Matce przekleta zostala,
Mniec grzech jeszcze w mleku swyiu matka pudata.
0 Puriie, Ty szezerosc serdecznie mitnjesz,
1 sivari) swey mqdrosci takim pokaznjesz!
Pokropisz 11115 Hizopem, a oczyszezon bcdcj
Omyj mie, a sniezney jasnosci naiicdo.
Zi-s/.li dii poselstwo wesole, a kosci
Tvvym gniewcoi strapione, uzyjc| radosci.
Odwröc od mych grzechöw siuowa. twari swoj?,

514

Psalmy

Ani choiey pamulne na uicprawosc mojo;
Stwiirz we mnie niöy Panie! sercc bojjoboyne,
A w ozivbhch piersiach mysli wskrzei przystoyne.
Nie odrzucay tnio od swey oblicznosci,
Ani !>ierz ode mnie «lucha swey madrosci;
Przywröc mi dobra mysl, przez moy {jrzech odjcfq,
A pudbiy pml roziim zfa iqdzc przel;b'tq.
A ja w swym upadkn, przez oie poilzwijjniony,
Hyde wszcni na przykfad jawnie wyslawiony,
Ai>y w milosierdziu twojcm nie wqtpili,
Ale sic do ciebie raczey uawröcili.
Wybaw mie z przeklcstwa mey niepubu2UoSc!t
Aby uiöjjt jezyk stawic twe iitosci;
Otworz wieczny Boze nicme nsta muje |
A ja opowiadac hede cbwafe tw«j<;,
Bys ofiar noiqdai, palilbyin ofiary,

Dawitlotee
Ale
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mato dhasz o takie dary.
Gfiara przyjeninä Rojjii duch strapiuny,
Serco uniinne, nniysi ukoizony.
fladz iaskawy na niiasin swoje wicczny Panio,
Tie tym ryeliley w pieknjoli swoicli ninrarli slailie,
Tain przyjmiesz ofiare enoty, tain kladziono
IVa twöy oitarz beda cielce poswiecoiie.
wiem, ze

,

,

PS ALM LXIV.

Te decent Jlijmnus, Deus in Ston.
röhi na ziemi i na wielkim niebie chwaTa
Syoaie wdzieczna czeka eiebie tani oblutobie poslabione, 'icda nezczone.
Do eiebie, lstöry prosbami ludzkiemi uic jjardzisz,
przyjdij wszysey CO po ziemi okragley clnid/.a, uczestnicy >vieezuych, daröw »toneczaycb.
Teraz (uiestetyi) dawuc uasze zlosci uas dolegajq;

K
bienice

,

w

:

,
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ale w twey litosci nadzieje 11181117, ie nam, cboit
nieprawym, bcdziesz laskaSvytu.
Szczesliwj! klo sie upodobal tobie, i kogos oliral
'j>rzyjaciel<'in sobie: aby przebywal w twoim iSomie
swietym, «■zlowiekiem wzietym.
I my twey wieeanfij dobroci ofaniy, ie >v tym
Kosciele ryclilo slanac niatiiy, i iiiyjemy roskoszy
wieczueflo, palaen twego.
Okaize laske swe zmilowanie, dziwne nad ludem
swoim i ufanie, wizech ziemslucb granic i nieprzeLrauego, brodu morskiego.
Ty wiclawiaduy ! göry niezmierzone w ich grnneie trzymasz j Ty inorze szalom; i ludzkie zlosci
krocisz, uiecab woync, w ozasy spokoyne.
Twyeb gromow Srogich liidzie sie lekajq ktorzy
i w dalszycb kraiuaoli niius/k.ija. Ty uweselasz
ranny svvit pozorny, i zinrok wieczorny.
Za twyiu dozorcm wilgotnosci staje obfiley ziemi,
'

,
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Rrzeki wöd pofne zkqd wszystliie stworzenie, ma swe wyzywienie.
Ty nocnq rose na snchc zagony spuszezasz i wczesny deszcz nieprzeplacony: Ty blogosla.wisz uieprzelii-zonemu, ptodu ziemskieniu:
Kok wszystkfl-rodny, wieniec znaKomity, nicsie na
gtowie frwq laskq uwity a gdzickohvie); Ty stope
swq poJoiysz. obfitosc nioozysz.
Pustynie kwitua, gdpy sie radujq, w polacli stad
niuöstwo zbozeni obfitujq nizkie doliny a pclen
nadzieie, oracz sie srnieje.
na jey urodzaje.

,

,

,

,

PSALM LIV.
llxaudi I)ens*i)rationem.
ucisnionycli, Boze lilosciwj!
[lstysz modlitwe muje i gtos zatosliwy,
Nic proszc, ale wotam, takein ja dzis z stroliy
Nieprzyjaciela swego wielee zatrwoiony.
Wszystkie swoje fortele na urie >vynurzy!i,

Ohronco
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Psalmi)
Wszystke swn. popcdliwosc na mie wyrzncili.
Serce sic. wc nmie tnvozy sitä odstcpuje;
Smicrc przed
lata a mnie straeh zdey,

,

lTiuje.

czftsem sobie: by to cztowickowi
Woluo lijto Iatae, jako ftolcbiowi,
liociatli)m co naydalcy miedzy puste lasy,
I tamfoyiii swöy wiek trawit, i przefxwat zfe czasy.
Zami«szay, Boze wieczny! icb rady zlosliwe,
liozdzic! uamowy rö/.nc, jezyki ktamliwe.
"Widzc uiiaslo w ieb rzqdzie na poly zjjinione,
Miasto ua zbytki zjjoduo
w myslacb roztargnia-

I m«swie

,

nc,

\Ve dnie i w nocy niury swawola obebodzi,
'A rynliii uiesprawiedliwoÅoi i nci.sk nie scliodzi;
\V domaeli sicdzi wszeteczuosc, a zas ulicami
Licbwa ebodzi ludzkieiui umoczoua tzatui.

Datcidowc
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By tnif byl nfeprzyjaciel jawnie moy szaeowa?,
Ry inio hyi teii, co mi zie mysli przesladowa};
Nigdyby mi tak ciezkie jego zlorzecaenio
Nie byJo, ani jego zta chcc i slrapienic;
Ale Ty ua mic jedziesz, klöregom ja z wiela
01>rat soble, i zawzdy mam za przyjaciela;
Abysmy swycli tajemnic subie sie zwicrzali,
I du Panskirgo domu w milosci scbadzali.
Bog day zdrayce kazdego zla smierc Die raincfa,
Aby go Aywa ziemia ro_ZBtepnq pnlknela!
Ja sie Ix/de uciekat, Panie moy, do ,ciebie,
,

,

A Ty möy uiew in n osui miejsce dasz n siebio
Rano bedc i w wieczor, 1 w pohiduie prosit,
Bedc swöy gtos placzliwy do nieba podnosijj
A Ty Panin! wysfuoliasz, i obronisz suaduic
Cboc n a riuiie uagl« woysku iiayvviekitze napaduioc
Wysludiasz (maui uudzjeju pewua) i obruuiszj
,
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A Itul/io niccnotliwe swoja pomsfa xgromisz:
Prozno sio tam spodziew&C, k«ily ohaczenia:
Linlzie sa. ule pobozni, i zfego sumicnia.
It/iiiilcs sic na niewinne, zapomnial' umowy,
Powiesi) je{fo miodowa, a iitriysf bojowy,
SJowa tak inu z ust pfynq, jako olej eichy;
Ale klo cliee nwazyc, s;j stniertelne sztyehy,
Wftiz na Paua swoy ciezar, a on o|c ratuje,
Sprawiedliwefjo iiigdy Pan nio odstopuje.
Chytrego upad czeKs. w pol wieku zostanle
Meioböyca, ja w Tobie manj nadzifjc Panie.
PSALM

LXXJV.

Confitebar Tibi Deus.
my wiecznie wyznawac bcdziemy i twocmla swiatu opowiemy a Ty nam szczescic
Ltil/.iesz nasze sprawy, liozc laskawy,
liieily sic skuiii.v.a zauiiurzuue lata, przyjdzie
,

:
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opowiada
placic
sadzii' (Pan
swiata): tam
bcdzie «lobrze cnotlivveinu, zle niepraweuiu.
Strwoznna ziemia wespöl ze wszystkiemi bcdzie
topniafa, k<örzy sa. na zieini; ale zas przez mie jey
shipy zwatlone, bfila zmociiioiie.
Kaycie si§ jjrzecböw, lipuminani kaycie, ani poKorem nazbyt potrzasaycic
Uojj niech ma pukuy,
ani mowcie bardzie, Jenni ku wzgardzie.
Pröziio sic sfawy takowytn od wschodti, allio spo«lzievvac o<l sionca zachedu ; ani z poiudnia, ani oiia
przyjdzie od Akwilona.
IJojj Pancm swiata i sam wszysikim wtada liar<!('.<;<> 7, mieysca wysokiefjo skiada ; a niewolnii.a pusadzi w koronie, ua ztotvm tronie.
li Pana w rfliii pcJna czasza stoi przykrejjo mustu, tyni zle lnd/.ie poi, lejac im drozdze ijadniowidoiny, w jjardziel iakoinj.
Aja twq dobroc, JJoze, wyznawam wiecznie,
,

:

,

:

\

Psat my
i swejjo czasftliarrfemn, koniecznie przyfamig rogöw»
tam picrzclma kto poly, ozvja. cnoty.
PSALM tXXVI.
Voce maa aä liominum.
ja wzywae licdc dohadem zywy,
A on w uszy swe przyjmnje gtos ptae/.liwy:
Du tegotn si? ja ueielst czasu truihiosci;
imene cicmnosci.
Do tegoDl rece sciajjnqt
Dus/.a iia ten czas ani sie cieszyc data,
Ale do Pana swrgo z ptaczem wzdychata,
Wotawszy, narzekawszy, jjtosu niestaje, •
Sen, troski widzqc, indziey skrzydta podaje.
Przychodzity mi na niysl dawnieysze lata,
Co Pan dia wszystkicli uczynit pierwszego swiatai
Wspnmniatein twoje wdzifczne piersi, htöi-emi
Litose Paiibka uade mna znaczna na ziemi.
I myslikin w sercu swem nawicki
522

,
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,
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Bawidoue
Juiem wypadt nieszczusny Ha/iskicy opieki;
Ani sir <la przywiese, «by samenin
!,aske jeszcze okazat studzc swojemu.
Czyli juz miiosierdzie jego iistalo?
Czy sie wiekuistejjo slowa przebrato?
Czy zgota Pan /apomniat, co to ialowac?
Ani laske w gniewie 'swym chce okazovVac:
/.

Co inowie? Hanska rcka niosie odmiany,
Ja przecie jaliimkolwiek zafrasovvany.
Nie zapomne vvyanac Iwojey majirosci,
Ttyycb uczynkow uziloltnyclt twey wieluioznoisci.
Wspomue na twoje sprawy niewystawiune,
Sprawy. dawnn rozumem nr engarnione.
Hede rozwazat twoje poslepki swiete;
Bede opowiadat sady twe uiepojete.
Swiatobliwe te drogi, Wszecbmoeuy Boie
nle moze.
Tobie swiat uic röwuejjo podac
1
,

,
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Okazales swq mozaosc i dztwne sily,
Kiedys z Egiptn wywiodf swöy 6w Imi milfy.
W'd/.ialy ci? o Bozc! wody, widzialy
I lckaty sie, a morskie przepnsci drzafy.
deszc/. niestychany,
Cbjniiry y. hukiem
liimat #rat {fvcattowny z wichrem zmieszany.
Twoje ognisto strzaty, two straszne gromy
Lataly, a niebieskie trznskaty d»my;
Roity sip p<> niebie w kr. }» btyskawice,
V strach zdeymowaf wszystkie ziemskie granice.
IVa morzu ticieszki tw>j«», na wodach drogi;
A.le uie poszlakowat zaden twcy n»;;i.
Przewiodfes jako stado za Moyieszowym,
I za powodem lud swoy Aaronowym.
'

,

-

<
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PSALM 72.
twojey wszedfom swiqtyni, Panie!
sie radzii zahouu
Co tei sie z zfymi w ostatkn stanic?
Co za los Dta byo ich zgonn ?
,

Pozuatem, Boze! jako falszywie!
\Y bogactwach ufuosc swn ktadli:
1 gdy sie W görg pieli skwapliwie,
Tein ciezey ua döl lipadli.
Jakas pustjn/a, gdzie sie szerzyli !
Jak uagle btyszezee przestali!
Z grzechami swc mi sie pograiyli,
I pamicc swojo zmaznli.
Jak (emu, ktörj ze snu powstanie,
Ucieka nocne marzenie;
Tak a bezboznych w iniescie Iwcm, Panie,
I samo zgnslo wspomnicnie.

Coz ma miec niebo, zebym pugladaf

»

\

f>26
P sui my
IV a ii, jak na sfcc2es'cie jttnwil/.iwe?
All>o na zicmi cz<*goz!>yin zadat,
Gilzie wszystko widze faiszywe?
Serea nie czuje, caty niszozaiem,

Zwracajqc moje powieki

Ku inemu Bugu, co myin tidziatem,
Dzicdzictwem moji-m na wieki.
Oto ci wszyscy, co uad rnniamauie
Od Stworey swego odstali
Zgiuu, i sain ich »;agubisz, Panie
Bo sluby twoje ztamair.
A mnie przy Boga dobrze przebywac,
I w niin zaufac do zgonu ;
Pochwaly jego codzienuie sptewac
Po' bramacli cörki Syonn *).
*

,

)

Zamek hawida na yörze Syön, nazywa aio cörka
Syvnu, ydzie byta i Arka Variska,
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Dmviilomr
PSALM XCIV.
Venile exultemus Domino-

i

I Joydittly 7. ochotij, Panu chwafg daytuyj
A jego faske wiecznie wyznawaymy.
Sfawmy sie przed nim Zbawca, wszech trndnosoi,
Szafar/.o zdrowia i wszelhieh trndnosci.
Spieszaymy sobie z pheci.i i z (Izukami,
Takie i wdziccznytn lutn dzwifkiam, z piesuiami.
Pan to jest wiellii, Kröl niezwyciezony,
IVad wszystttio insze bogi przehi/.miy,
W jego sq r?ku ziemskic {jlebokosci,
I niedostcpue gorno wysokosci
:

Jego jest morze, a on je sam sprawif,
I wszystko-rodnq ziemie on postawil.
Pöydiiny, sciqgnawszy rece swe do Pana,
\'ie omieszkaymy upase na kolana,
Przed majestatem jo;;o wielmozuosci,
34*
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Psalmif

To jest utxsr. Stworea to jest Pan litosoi!
A my Imi jego, o k töryin on w c/.tsie
Zawid/ przemysla, i ktöra sam pasie.
Dzis, jesli w uszy swoje ustyszyoie
Nayswiqtobliwszy gtos jepo, pomuiji-io
Serca przytoiye nie swych oyctiw wzorem
Ktörzy mie szczerym ua puszczy uporem
Stuchac nie chcieli; ale duswiadczali
Moznosei mojey, ai tez jey doznali,
Przez lat czterdziesei ten lud mic frasovvat,
Ktörernu ja toz tak dhigo folgowaf:
Zem rzekt nikoniec: ci ludzic szalejq,
Ani nwazye mtiicli stöw mniej,'i,
Pi-xetoin te* przysii|{jt, gniewem zapalony*
Ze «cli mial miiiijc poköy namieniony.
,

,

i
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PS AL M
V

Ciebie
nrdzifczne

Misericordiam

Boze

('..

el

judicium.
bpda niojo

»(iezmierzouy

strunj; ciebie dobrego, «ad

dobremi,
snrowego, nad swVowemi.
Do tegoni zawsze byl chflliwj jakoby iywot
wiesdz uczciwy, zdarz lylko Pauie sludze swernu,
a cbciey dopomodz mi ku (emu,
Serce niewiune chce zachowac, wszelkich sif spraw
z?jch warowac; przevrotui laski uie maja,, prözuo
«a mie pogla.daj.l.
IViepoboiuego,,, nieuawidze , zloczyrir;} sif, jakoni
iyw brzydzc: gnievvu mojego niech teu czeka kto
pokqtuie o biiznhn szezeka.
Z bardym uie wytrwam, i ztcmi, ktörzy braknjq mizernemi. Cnotlivvy przy myin boku siedzie,
uiewinny tez mi shizyc l>cd>:ie.
Mieysca w mym domu uie zagrzeje, kto fafszem
,

,
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ruhi: tey nadzieje ktamca niocli bcdzie, ie z mey
strony, nie ma byc nijfdy povvazony.
Kontacznie i»a to sie usarize, «e wszyslkie jjrzes/.tie z swiata zgtadzc: a m iasto Paiiskie tak
uuiiole, zc uie zostawie, tylko enot?.

'PSALM Ci

Domine exaucli orationem.
X fstysz prosby moje, litosciwy!
A. nii<vhay cie moy jjtos dosieie troskliwy;
IVie odwraeay ozasu ztey przrgody mojey,
Ode ninie smutuflgo swiftey twarzy twojey:
Ale »aktini noha, Oycze dobrotliwy!
A. nie opuszezay inie w rnöy czas nieszczesliwy.
Kiedykolwiek wotam scisuiony frasiinkiem,
Przybadi prosze Pauie! przybadz z swjm raluukiem.
Jako dym, tak lata moje ulecialy,
Kosoi jako gtöwnia, moje wygorzaly.
*-'

,

,

Damdoue
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Na obleb nie pomysly, a tei serce moje
Lni-I-.li», jako trawa w srogie letnie znoje,
Przez clczkie wzdyckauie, przcz möy placz serdeczny
Przez niiv/.no.soa zatosc i frasnnek wieczny,
Krwi \v sobie nie czuje nic masz wc uinie eiala,
Kosci iylKo biednc, a «kura Zoslahi.
•lestein, jako w lasach Pelikan schowany,
•lestein, jako puliacz w pustyuiach mieszkany:
Nie tunutniey narzeka wröbel w guiezdzie maty,
Kiedy {{o maciory ptoche odlecialy.
Nieprzyjaeiel, patrzac, ci«szy dusze swoje,
A szydzac, przysiega przez osobe moje.
A ja miasto ehlelta szczerym iyw popiotem,
A izy pijf, siedzac smtitny za myni stolcm.
Przez twöy goiew surowy (bosi ninq zapalczywy
Z göry dat o zientie) wiek moy nieszczesliwy,
ticbjlil sie ku uoey jako cieu wieczorny;
;

,

,
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Psrilmy
I uscMern prawie, jako kwiat ugorny.
Ale Tv na wieki trwac bedziesz, möy Paiiie!
A pamiqtka twoja nigdy nie Ustante:
Ty sie nad Syouem masz jeszeze zmifowau,
A snadz juz ezas przyszedt, zeby go ratowac.
Juz ku muroni jego serce obröcili,
Studzy tv. oi juz sie pustyn uzalili
I beda. sie ciebie wszystkie kraje ba?y,
I wszysey krölowie fcleknq sie twey «hwafy.
A to, ize znown tniasto swe naprawisz,
I w swyrn majestacie widomie sie stawisz;
A {jardzio nie bedzie pokornych prosbami,
Ani ludzi vvielce zasinncouych Izami.
IViech to pismem bedzie napisano zJotym,
Dia wieku przyszlego, aby swiat napofym
Miat panii.-jtke Panskiey dziwney Opatrzuosoi:
A slawa slynfta jego kn wiecznnsci.
Albowiem na niebic, sicdzae Pan wysttko,
:

Dawidome
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IJaczyt swe ku ziemi na doJ spiiscic oko,
Aby ptacz lisfyszal wiczniöw okowanych,
A rozwiqzat na smierc ostatnia podanych.
Aby na Syonie ci/, mu dziekowali,
I moc w Jeruzalem jefjn vvyznawali,
W ten czasz, gdy lud wszystek. wszyscy przntoieni,
Ku twcy stuAbie Panskiey bedq zgromadzeni.
Teraz acz ntic trapit dtufjierni drogami,
I lat moich htednyoh sknkit frasnnkami.
Przeeie kiriemtl wofani: nie nrqgay czlekn
Smntnemn, möy Panie! vv polowicy wieku.
Twe lata sa wiecznc; Tys nieba budowat,
I ziemic rekoma swemis ugrnntnwa):
To wszystko zginie, a Ty w sw<sy calosci,
Boze moy! trwac bfdziesz po wszystkie wiecznosci,
Wszystko to zwiqts2eje, jako ptaszcz pocliodzony,
-

Psalmij
Tys
I »diniaui- wezmie:
nieodinieiirouy,
I lat nieskoiiczonycli, ktörycli mzfstuiki,
Uezyn bez pochyby swoje mifosniki.
PSÄLM CXXVI.
Nisi Dominus ncdificavorit.
Tesli (liima sain Pan niezbadnje,
Proino czJowiek u nim sig frasuje;
534

"

Jesli miasta sani strz~dz nie Itcd/.ie,
Prözno czuje strai po walach wszcdzie*
Prozno z domn przeile dniem wyohodzisz;
Prozno r. mrokiem ostafnim przycbodzisz;
Nie zarobisx ani pozyvvieuia,
Nie bedzieli z iiiebn wspoinozeuia.
Ale konin sain Pan IWosciwy,
Daje ma sen oczom pozadliwy,
Daje dziatrk w domu wdzieczne roje,
Toe jest, Pauie, przeiejjuauie twoje.
Nie tak grozue, nie tak s;i straizliwe

Jiawidowe
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W rekn mezkich strzaiy popedliwe;
Jako kiedy przy ojcowskiey gtowie,
Stanowin. e>ic cuolliwi sjnowie.

Sflczesliwy

(on,

miedzy szczesliwenii,

lito swuy saydak strzalami takiemi
ObwarowaJ, gdy przed sqdem siaiiie,
I [iravva mu, i scroa dostauie.

PSALM CXXXIII
Ecce nunc benedicile.
HPeraz, o wi|eriii Parisey stuicbnicy!
-■- litörzy Irzymacie strai w jego swiatuicy
Teraz, jako (o noc uiilczy, wi< xziiemu,
Chwalg oddaycie wiuuq Bogii awcmu.
Rcce ku jego' mieszkanin sciagaycie,
A »in n a chwatf jeiuu oddawajcie;
I on wam lakze Itcdzie litogostawil,
Ten, klörj nieJio i ziemio postuwii.

,
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P saimy
PSALM CXXXVI.

Super f lumina BabiloniSt

babiloiiskiey wody,
Syoriskie, patrzac ogrody,
SiCoied/.ac piekne
iuszego czynic? jeduo plakac smntnie,
|>o

nizkich brzegach

A ua

main

Powieszawszy na wierzhach niepotrzebne lutnie.
Lecz poganin niebaezny, wtey naszey zatobie,
Przecie piosnke Sv oiis ha kaze spiewac sobie.
Przebög! jako to ma byc, nby piesni Pariskich
Gtos miat byc slysziuiy w kraiiiach pogaiiskich?
Jesliiiym cie Zapomnial, o kraino
Niech uioja swey nauki rfka zapamicta:
Niechay mi jezjk uschnie, kiedy cie przepomne,
Kiedy cie na poczqtku wesela uie wspomuc!
Pomnij Wszechnioeny Panie ! co uam wyrzadzali
Edomczyoy, jako w nasz cifiki dzieii woJali:
Zagubcie ceu zty naröd ogoiom miasto spalcie;
,

Dawidoue
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A icFi mury do gruntu satnego rozwalcie*
A. i ty Babilon strzez dobrze swey gfowy,
Bo jui wisi upadck nad toba. gotowy.
Sze/.esliwj! ktöry za nas odmierzy tvve winy,
A o katnien uder/.y twe nieszczesne sjny.
PSALM CXXXIX.

Rripe

me Bsmine.
mie möy Pauie, od Indzi zlosliwycb
Bron od potwareöw sprosnych, niewstydliwych,
Ktörzy w swem sercu zdrade tylfco kuuja;
A na mie woysko tisfnwnie szjkuja.,

Bron

Osfroscia. zeböw pndobni wezowf,

,

Jadeni bystrcmu röwni padalcowi.
Iclioway mie, Panie, od rqk niezboinycli;
Bron mie od moioh nieprzyjaciöl mozuych,
Ktörzy uplqtac zqdajq me nogi,
Sidtaini scieszki uutkuqwszy i drogij
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Panie, Tys Bög möy! Tys modlitwy moje
Kaez przjjiji; w uszy mifosierne swoje.
Tys möy obronca, eiebiernja laskawym
Ziini przeciw sobie zawzdy w 1)ojn krwawym
Nie ciesz ztycli ludzi, Unin moy prawdziwy,
"W ich przedsicwzieeiu, aby nieÅyczliwy
Cztowiek pfywajac w szczesciu, niewiiincmu,
Tym eieiszy nie hyi i srozszy dobremu.
loh rude ebytrq i wszeteezuq niowg,
Ohroc un icliie niepnlio/.un gtowe:
Niecli iywy ogieii t. uielia spadnie na nie,
A Ty ich poraz, ze zaden nie wstauie.
Nie diugie szczescie ktamliwych na swieeie,
A zij w swujeyze zlosci sie uplecie.
Pewieuem tego, ani sie nie Hiyle;
Zo oyrae ryehto te szczesliwa, cbwile,
Gdy sie Pan lied/.in msrit krzywdy übogicli)
A wybawi je z ich frasuuiiöw srugicli;
,

I ua

twarz
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Uauiidowe
I be da dobr/.e Piina wyznawali,

jego prawdziwie patrzali.

PS ALM CXII..
Voce mea ad Dominum.
wolam, Pana prosze, rece kniemn tei. wyuosze; przed nim krzywde swq przebtadam, joiun swoy zal opowiadam.
Ledwio mi jui duclia stanie
«le tobie mociiy
Panin
wiadomo ie bcz wiunosei cierpie (akie
dolegtosci.
Po drogach, gdzie mie wid»ja, aidfa na mie zastawinjq: poyrze w lewo, albo w prawo, nie stawi
sie nikt taskawo.
Ju/.ci ueiec nie masz kedy
nieprzyjaciol pelno
wsr.cdy. 4 nikt sie z tyni nio opowie, ze jest ia-

Pana

,

,

,

,

1

sliaw na ote zdrowie.
Do rieliie ja Boie zywy

,

uciekam *ie nieszcze-

-35'
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sliwy: Tys nadzieja,* Tys na ziomii, dziat möy migdzy iyjqcftrni.
Przyjmij w uszy moy ptacz srogi: bo mi? zewszad
zdjgly trwogi; wyrwij a rgki mig oiciluemu, nie-

przyjacielowi

nieuiu.

Zbaw z vriezienia duszo moie, abym wyznal Ja»kg twojg. U*yja. wszak oni radosoi, z twey przeciwku inuie litosci.

PSALM CXLII.
Domine c.vaudi orationenu
wieczny Huze, prosby tnoje,
K naklon kn mnie swigte uszy twoje,
Wedtug swey prawdy, wedtug litosci,
llapz mig ratowac z mey dolggliwosci.
Niechciey sig ze mna, Boie litosciwy,

Wyslucliay,

Prawem obcbodzic: Zaden cztowiek zywy
Tak swigty nie jest, aby na twyra *a,dzie
!Xie iniai byc >v jakim wy tkniuuy nierzadzifl f

541

Dateidowc
Oto zly eztnwiek trapi moje dnsz?
A ja w jaskiniach slepych mieszkac musz?
Swiatta nie znajqc, rownytn umartemu,
Pod wiewidomq ziemi? wtozonemn.
W takich frasunkach i w takich niewczasach,
Mjslitem przecie o dawnieyszych czasach,
Cos Ty za cuda ozyuif, cos sprawowat
Ahys bjt weale wierne swe zachowat.
Toe jest pociecha mych trosk i wzdyebania:
Czekam ja przeoie twego zmitowauia:
Czeka ocbfody ilusza utrapiona,
Jako dzdzu czeka ziemia upalona,
\V czas mi? wjshichay, w czas mi? rnlny Panie,
Juz mi sit ledwie i duszy stanre,
Gdzie mi? Ty przeyrzysz, juzem dawuo W ziemi,
A nic6h mi? lieza. mi?dzy umarfemi.
\V tubio uadzieja i ufauie moje,
,

:

,

>
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Pialmy

Tkwi wsr.ystko, a Ty mi>n*iflr(lzif! swoja
Objaw nadernnq, a ukai mi drogg,
Po ktörey chodzqc, bezpiecznjm byc mogf.

Wyrwij mif z
nieprzyjaeiöt srogich
Obroneo «nmtnych, i twierdzo übogich:

,

IVaucz inie w swietym 4yc zakonie twoim,
Albovviem Ty «am jestes Bogiem moim.
Duch twoy prawdziwy uieehay mif sprawoje,
I drog? ktob*e prosla ukazuje;
Przez stawe swoje rozwiai mi? z trudnosci,
A za*yj zwykley nade muq litosci.
Wezmij w
dusz? mojc smutna_:

IVieprzyjacielskq nkruc

uiysl

okrutna;

Zu>szcz je na ziemi w srogim gniewie swoim
A pornnij, Panie, zem ja stuga twoim.
PS4LM CXLVIII.

r~

,

Laiidale Dorjfinum de Coetit.

pruiae fuoiertelaosci, daycie

czesZ

na \vy

Dawiilotee
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Sdliosci Pann swcmu ze wszecb najsivvictszenni,
Pann uaycliwalebnieyszetno»
Wszyscy Aniotowie jego wJzystkie woyslta wy:

,

,

zuawayeie go: stuiice i kutu miesicczne, wyznawaycie go gwiazdy wdzieczne.
fttelin pieknie sklepione, wody w gtirze zawies/one, yviiiit.-j ehwalc uayswictszeuiu
tlaycie Imieuiu
,

Panskiemti.
On wyrzekt swe swiete stowo, a swiat .«lanat wnet
gotowo: ku wiec/nosci wszystko sprawtt, itiö zniieuit sic, co ustawif.
I wy Paua cbwalic macie, smocy, co w gurach
mieszkacie i wielorybowie z watni ktörzy grajit
;

,

pod wodaini.
Para i ogieri gora.cy, prad i snieg z nieba ptjnq|'r?dkio duchy wicbrowe ua Panskie siowa
c7
gotowe.
Gory i pola zielone, draewa pnlue, drzewa plod-35*
•

'

,
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bydt© robaey i orfziani pierzem
ptaoy,
Krolowie i przniozeni, na sad ludzki wysadzeni:
wolno rzeczypospolitc, i xiqzcta znamienite
I ty kwitn|ca mlodosci i ty doyrzala starosci:
duycin Panu czesc spoleezuie, onsam gudzien cli a}y wieczuie.
Jejjo stawa wyzsza nieba on, jako Pan, da co
tt-zeba a my jego lud wybrony spiewajmy ma
Fs.iim poddany.
ne: iwiencta

,

,

,

:

,

,

:

,

PSALM LXXX.
Exultate Veo Adjutori nostro.
13 aduycie sie Roru naywyiszemu,
■* Dobrodziejowi naszemu.
Bijoie w bebny, w instrumenta graycie,
A. Psalmöw uie 2aniechaycie.
Trabeie w traby w swieta uroczyste,
Dnycie rliwaiy Panu czyste.
*
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Dawidowe

Dzieii to swicty, «wyczay to nmöwny,
I porzadek Pariski sJowny.
Kto ry podal narodowi sweinn,
Potomstwu Izraelskiemu.
IVa pamiatke wieczna. wyzwolfluia
K Egiptskiego ndreczenia.
Tain glos Paiiski przedtym nicstychany
Oyoniii naszyin jest podany:
Jam to sprawif, zo wolny grzbiet macie,
A w glinie ra k trzymacie.
.Wzywaycie mie w swey dnlegliwosci,
A jam was zbawil w ciezkosci:
Strzegtetr was w (jrtun, doswiadczaJtem statkw
W przykrym vtody niedostatkil.
Shichayze mic, vnego Igraela
Polomkn wyhrany z wicla!
Te umowe teraz micdzy tob»
Stauuwi? i miedzj sobq;
,

,
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Psnlmy

B?dzie.«z »traegt moicli slow slatcczuie

,

Ani lie riasz uwiese wiccznie:
IJys mia) z bogi uhcemi przestawac
A balwanotn ehwafe dawac.
Lcr-z tjlko mie wyznasz Bngiem swoim,
Ktöryc w ncisaieniu twoim,
Do wolnosci pnmögt wyrzec stowo,
A wszystko masz niiec {Jotowo.
JVirslsioliali, a me slowa prozne
Itozniost wiatr na moi-za rözne;
Przefoni ja tei puscit na ich wolq,
,

Nieehay idij, k?dy zdolq.

Obj byli stnw moich shichali,

I nauki mojey postrzegali.
Predzeybym !)jf ich wszystkie ukruoii
Przeciwuiki, i »brocil
Keke swojc na sprosue pogany,
Zeby musieli za Pany

Dawidowe
Wyznac byli wierno shigi moje j
W chpc nbrawssy twar/y swoje.
A iadney, ba wieczney jn* odmiany
Me znatby lud möy wybrany.
Loyby byli na zbozu zbierali,
Miu tl z opolti twardey ssaii.
PSALM XLVIII.
Audite haec omtws ijentest
CJnchay co Zywo; wszrstkie ziemskie krajo
uszy, i kedy dzieii wstaje:

5i7

I kfidy jjasnie, ktörym stoneczny
Piomieii doymuje i k töryin mröz wieczny.
I Sfuchay mi? bqdz kto niiedzy nodiym gminein,
Bqdz «io kto pisze bohaterskim synem.
Stuehay nbogi, i ty sluchay, konin
Pieniqdze leiq uieprzebraue w doinu.
Zdrojöw zakrytey madrosci dobgdf,
1 rozum «Zczery ojiuvviadac bede:

Psatmy
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Kn przypowiesci i
ncha ztoie,
A sensa swoje przy lutni wyloic.
Czejjoz sie m;v:.i ba'c, alho z soba, trwoiyc 'i
W nieszozesna chwile jest sif czym zaJoiyc:
Na pröino cztowiek takomie oabywat,
A nad swym bliznim foridow uzywat.
Szalcni lud/.ie, ktörzy w swem wiadanid
Nadzieje kfad;;, alb<%te£ w zebraniu,
Brat rodzonego nie orfkupi brata
Kiedy jni przyjdq zamicrzoue lata,
Droga na okui/jest dusza czlowiecza,
Pröine starania, prozna o tym piecza:
Aby ktu Äoiierci mögt
uwarowac,
I z>c na wieki, i w gröb nie wsfepowaci
I madry uinrze, a amrze i glnpi,
icdnaku z dnszy smierc obydwnch' zhipi;
A ich <)siadlo';i i wielkie zebranin,
sam

,

Pr/yjdzic nakoulec

y/

dobrach szafowanie.

t

Vawidoue
Palace wielkim kosztem wystawiajq
Budownym zamhom sive imiona daja.,
Tuszac, 4e to trwac ai na wieki bedzie
A ieh pamiatka slynats musi wszedzie.
Piocha czesc ludzka i chluba znikuina,
Albowiem skoro przyjdzie smierc }akuma:
Mardek snadnie z powagi wyznje,
I tyinze torein, co bydfo, zaymuje,
Ale gtupiego trudno wynieowae;
Wszak wiec i dzieci bledow nasladowac
Oycowskich zwykii, wieo karini sie niemi
Smierc jak barany w piekle ziozonemi.
I beda. dobrzy rycbio teini' wladac
}

,

,

A uni wfadzy innsz;; swey pnstradac:
Döt ich iloin bcdziej a ja uiain >v tobie, .
Boifc moy! ie ty mie przyjmiesz ku «obie*
Nic to, ze kogo fortuna wystawi,
Zleta i srebra, czci ludzkiey nabawi:
»
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Bo gn smierc
I c/.esi: obtudna

srojja ze

wszyslkirijo zwlecze,

dcisz;( nciecze.
Uzywa wczasow; zadzorn swym folgoje,
A teuie iywot drugini cukruje
Przeto tei musk uyrzee nizl.ie kraje;
Gdzie noc ogromna uigdy nie ustaje.
Nieckay, jako chce, cztowiek w sfccfcesciu uplj
•

/.a

:

wa,

JViechay pojjanin, jako chce, uiywa.

Ilc./.nm z fortu 11 ;| gdy nie ma przymierza,
Ten do bydlccey sinierci bardziey zmierza.

PSALM XXVIII.
djferte Domino,
ohwale mocarze Paon mocnieyszema;
Nicscie
Niescie clnvate krölowie krölowi wiekszemu:

iego ze wszech nay.swicUze Imie wyznawaycio
Jenin w Koscielo «wiftytn, jemu sje ktaniaycie.

,

51

Dauidoiee
Glos Panski didie leje, gfos Pausfci i grom srogi,
I okrutne pobudza na powietrzu trwogi.
Pan na morzu podnosi stins/.ne nawalnosci;
Gh>s Hanski wielkiey wladzy i wielkiey ruoznosci.
Gios Panski ccdry Jnmie, i deby pr/.ewraca,
A wielkiemi gnraini tak snadnie obraca,
Jako wiec to tain, to sam jeduorozcowetni,
Wesofa mJodosc miota cielety pnsterni.
Na glos Panski z obfoköw ognie wjskakuja;
Pastyuie driq arabskie, Lanie dzicci truja;
Lasy ginq, wielrnoinose jego znaczna wszcilzie,

Do kuina swiata zawzdy wyznawaua bedzie.
Pan na swym Tronie siedziai
gdy potop swiat
,

psowa);

Pan na nvjm Tronie bedzie na wieki krölowal;
Teiiie serce i silg ludu swemu daje,
I ziemie blogtisiawi na jey urodzaje.

Tmlmy
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PSALM CL.
Inudatc Domimim in Sanctis.
Pana, z jego swiatobliwosci,
Chwalcie Hana, z jego wielkiey moiuosci,
Chwalcie
mocy, chwalcie go
Z dziwney wielkosei jego.
Chwalcie Paoa, ogromnomi
Chwalcie Pana, przyjemnemi lutniaiui,
Chwalcie bebny, chwalcie go
Kulein tanca picknego.
Chwalcie Paua, i arfq i regaly,
Chwalcie wesolemi cymbajy,
Wszystkie rieczy zyjqce,
Bi(dzcie Paaa chwalaec.
PSALM L.
mi litosny, Boze uicslioricznny,
Wedlug wielkiego milosierdzia twego:
Wedlug litosci twcy niepoliczoaey:

Chwalcie

*

B:jilz

i
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Hawidowe

mnöstwo przewinienia mego.
Chciey
Obmyj mi? zfosci, obmyj tey godziny,
Oczysc mie z brucln, w kiorym mie grzech trzyma,
Bo ja poznaje wielkosc mujey wiuy,
I grzech möy zawsze przed niemi oczyma.
Odpusc! przed toba; gr2ech möy popeluiony;
zm&ttv

%

Bos przyrzekt, ze ta käry uydstie gfowa,
Ktorac przyniasie grzesznik unjzony:
By uie möwiouo, ie nie trzymasz sfowa.
Wspötnnij, zem w grzeclin od matki poczety.
Ztad mi zta skJonnosc! chociaz z druglcy strony
56e Inbisz prawde, twey niadrosci swietey,

I twych tajemnic jestem nauczony.
Jak tredowatych pokropisz mie zielem,
Serce me nad snieg bedzie wybieloae;
Tåk uszy moje napetuisz weselem,
I pocieszq sic kosci ponizone.
Odwruc twarz twoje od przestepstwa mego

(

Psalmy
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1 wszystkie moje pnmaz nieprawosci;
Stworz serce czjste, warle Boga sivein,
A diicha prawdy wley w moje wuctrznosei.
IVie oddalay mip nd oycowskiey twarzy,
IVie ohciey mi bronic twojcgo natchnieuia,
Wroc radosö, k tora, niewinnosu nas darzy,
I racz mie w ducliu utwierdzic rzqdzeuia.
Odpusc! a ja twoje zlitowanie,
Powiem przed bracia, niemi grzegzoikaini;
Jak ich uancze drogi twojey, Pauie,
Oiii <lo ciebie przybifgnq ttumami.
Zastoii mic przed tym myin nieprzyjacielem,
Przed krwiq, corn przelat w mojey niezboinosci!
80/.e! jezyk möy rozgtosi z weselern
Te folgp twardey t>vey sprawiedliwosci,
Chciey mi otworzyc nsta moje, Panie,
Bym spiewal chwate twojego Imienia.
Jesli cbcesz ofiar, wszak na aie uiic staiiie:

Dawidowe
Lftcz nie tak milec s;j catopalenia<
Ofiara Bojju: zalem zdjeta dusza,
Seroe skruszone i npokorzone;
To do litpsei naypredzey {jo ivzhiszäj
Te dary mite przed niin poto-ione.
Jesli co usta zmaznne nprosza,
Görze' Syonskicy chciey byc dobroczynny,
Jerozolimskie 11 ie cli sie miiry wznos/a,
I nie karz miasta, l>o ja tylko winny.
Gdy mi odpuscisz

a

miasto sie

555
'

wzmoze,

W ten czas ofiarnych chleböw pelne stofy,
CaJopalenie w ten czas przjjmiesz Boze,
I na twöy oltarz potnzij ci wofy.
PSALM XLV.
TDöjj nasz noieczka
mocq pomocnikiem w ucfktore nalazly nas bardzo.
Przetoz sie bac nie bcdziem gdy sie pornszy Jtiomia, i przcuiosa sie göry w scrca morza.
36
•

,

.

Vaatmy
556
S/.amialy i *am?cily sic wody «cli, aatrrosly si? {jory |>r/fid lita jego.
poffwifUil
Bjstrosd rzcki rozwesela mtaito Boie
przybytek swoy Naywyzszy.
B»j» w pesroiåka jpgo, nie bcdzie portowotfe, ratuje
:

switaniil.
i WlchyUlj sic kiölest«i>|
poru</yta
sic ziemia.
dat {flos swoy,
Pan zastepow z nami: Bdjj Juknbdw «bronfta naszym.
Pödzcie a ogladayeie spravvy Pail>kie jakje nczymt
cuda ua /.icmi: ödjaws/.y wojuy a>. do krajow ziemi.
Skru»zy luk i zdrnzgocze orczo . i tarcze ogniein
et»

Ht>({ rano

na

Polrwoiyty sic uaro<ly

,

,

,

pupali.

a obaczcio iötn ja jcst Böjj: bcde
podwyzMou mfc.l/y narody, bcdc podwyzszon M

Ispokoycie sic

,

,

y.ienii.

Pan Ziaslenow
szyni.

Clivrata Oycu

,

nami

z

i

:

Bö;; Jaköböw obroiica.

nfl-

Synowl, i Duehowi S. Jak byla

57

Dawidowe

na poczqtku, tcraz i nawsn i ua wlehi wiekö.v,
Ainon.

PSALM 27.
niecheicy miv Pauic,
mie karaö z wijeli ziosci,
Bo |nii! cic/.nrem hioi nieustauie,
(kiiicwu twojcjjo wielkosci?
Juz stfzaly tuojia ulkuety «e mnie,
Twa reka jhjliiey je wr«za:
Zdruwia \v mym ciel» szukam ilarpnuiie,
Gniew tw<>y mq siahosc pomnaza.
Böl moy (lo samyoli przenih» kosui,
Grzech möy. jest raoitn ziiiszozcnieni:
Wzniosty si£ nad mq fjlowc me zlosui,
I s. wc m i.nio {jniotq brzeWieniem.
Otu|iim jo, kiedy iw>je sic raiiy
Lftdwie ZjjoiJy pofuwq,
Mci||>,ift.iii, a tak jäin /a ui cd luu, r
cic

przymtjts-s.am,

.

.

.

,

rany na uowo.
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Psalmy
Nedzny ja, chotlz? skiirczony caly,
CaVy <Uieii w smutku boleje!
jlraga ze mnie wrog möy zuchwaly,
Stracitem zdrowia nadzieje.
Cierpic losowi menu nio faje,
I w pokorze go przyjmujo.
Z szl'.)cliuniem ryeze, czym sie wydaje,
Jaki me serce tiol czuje.
Czego ja zadam, Ty widzisz Pauie!
Ty patrzysz na mu jcczeuie,
Serce me cierpi, sit mi nie stajol
ZgasJy mycli oozu |>romienie,
Co |ii zyjaciohni inojemi byli
Gu za myin sintein siedzieli,
D/isiay flalecy! na muie godzili,
Dy.is przeolwko mie staneli.
A itisi na mnie gwattein napadli:
Gu duszy mojey s/ukul !
Mysiao mi ulrady potwarzo Madli,
,

Co odpowiedzieö nie umie.

.

59

Dawidoxee
"W sprawaeh si§ mnich badali.
Ja zas jak niemy, jafc niesfyszqey,
W sohie te wzgardy ich tJuinie,
Stnfem sie niliy cztek nieozujqcy,
.

Br-.m yv Tol>ie Boze zlotyt ufanie,
Twnjey w?{*!;jdain pomocy,
Ty mie wysiucliasz lnsow mycli Panie
Wesprzesz mie w inojey niemocy.
Bom Ciehie protil, ifhy mie w zarcie
Nieszczypat wro» nuiy zucliwaly,
'/mhj niegadat; Olöz mu wsparcie,
Jak mu sie uogi zachwiaiy!
Jak gotow cierpiec co mi sie przyda,
~

"

~

Böl moy przed memi oczami.
Przez mu ie samego grzech sie moy wyda,
Mysle nad memi winami,
A mimo tego nieprzjjaciele
Ciezey mi kazdey godziny!
36*

i

•
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Vmlniy

I \<"mc.7.P: icli sic przjezjtiia wiolft,
NienaV?i<lzip» :. rnfe bez wiiiy.
Ci, öo r.6 dobro ztosria oddaj.j.
Niemoeqc mii- w cV.jjn obwiuiJ,
l'(K mi jako gr/.eoli jälsi zndaja,
K o liibie «Vbr»to uczytiic.
I\ie ii(!s(v|Hiyie Boze i Pauie,

,

Stnjji twojftjfo luiiciiia,

Zeottoe&i!

mi nie «ie niestanir.
JW.o mojcjjo zbawienia.

PS AL M V.
Ivjinfu Izracl w.ycbödzit,
l\ Diun si'( Jakobn z wip/.ow oswobod/ät
tawt, Panit! taska twoja byJa,
I niepodobna ku ivierieulu sitä.
Pc«l morza razem n» |>öt sio rozsadzif:
Jordan w tyl swojo Wody odprmvadzii:
liciry >vztit'esion«, jak eapy, a sknty,

T/r iedy
"

7.

561

Ttnuido\te
H vvesotc jajjniet.a. skakafj.
Ci. ci to morzV} !;ln p>s lal; rnsoaier»?
Kt<> twe Jordanit! >v lyt wody ndliitra?
(löry, (•feinuscie jak rapr skakatj?
1 wy illa <'zc}fii jak iagoieta skaly?
Od twarzy Pftua znsfafy wzruszone,
/iieinia, i inorzn, i {[>iry vt zniKsione,
O» zdroje 7. jjfaztnv, n
twardt-y opoki,
On wyprowadzit swa, rtka poloki.
Nie nam o Patiie! nie nam ale twomu,
Day imieniowi cliwatc naysvviftszflnuv,
Nieclifiy wiadome i wslawione wsztdy.ic,
Tw« mitosierdzifi, twoja pra\vda Iwdzie.
Nieoliay |in)iai'icc sprosni nie pvfajij:
(Idziei teraz ioh Bo>, ktörrmu ufaja_V
•)*

V

?.

.

~

INasz B6<» na riiebie,cokolwiek zakrys.fi,
Wszyst.k?., g'is imisi stat po jego mysli.
A ie li liatwativ ze srclira, zc zlota,
Nie uio sq s tjlko ludzkich ra. k rokota.:

s-
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CJebq n!e

V

Psalmy

okiem uie patrzajq,
I.tliciii uin st js/.a, i w.OOi nieinajq.
Reliq nie scisnq, nie p<ista.piq uojjq,
Gardfem zndnego ghisu dac nie mogq:
Boday (alt i ci, ktorzy je dziafajq,
A owszrm, klörzy w nieli nadziejg '»aja;
Izrael w Pami swe nad/.iejo stawit,
A on g« wszelkiey przygndy pozbawil:
IViecli sie ua Pana spusci dom Aroua,
Jawna mu jefto dobrne i obrona.
Niech mu dufaja, ktorzy sie {jo bojq,
Bo bez wqtpienia w lasce jefio stojq.
Pan o nas ponini, Pan nam blogosiawif,
Dom Izraela, Aarona wstawit.
movria,

Kaidemu iaskaw poboznemu czfeku,
Tafc \v mafym: jako i w dorosfym wiekn;
Niechze swq J«ske pomnozj nad wami,
IVad wami, i nad was/ertii dziatkami.
Pan wain ua wieki bcdzie btogosiawil;

Dawidowe
ktöry niebo i ziemie wystawif;
IViebo wy.«okie jofjo jest rnieszkanie.
A zienny 1 .d/.iom oddat w nzywanie.
IVie martvvi, I'anie! bcda. cie cliwalili,
Ani ci ktörzy jkhl ziernie wstapili;
Ale my, ktörzy na swiecie dnjemy.
Wiecznjmi czasy slawic cie bcdzieinjr.
Ten,

PSALM

122.

f~\ l;(öry mieszkasz nad wszystkiemi IXieby!
trosk ludzkich i wszelkiey notrzeby
110 ciebie Panie oczy moje wznoszc,
Ciebie w my m smutku o rattinek |>rosze.
Ja!s l>ieduy siiloa w ultöslwie |>o;;laila,
Na Paiiska, reke i laski jey iada:
Jak niewolnica klörey gtod dnymnje,
/j rak swojey Paul rlilolia upatruje,
Tak oczy nasze obciqione Jzami,
Patr/.a na Pana, a tmi sie nad nami,
Jak Oyciec dobry iilitowac raczy,

r

563

4 Vsiitiny

564

K nasze I>t?dy tash.iwie przeimezy.

I z.il sir, uzal naii nami o IJoir!
Dana «cier|>i«i: j»z nia moie,
I\io zniesie dusza nosiniechtt i w/.gardy
(jo jey 111 d czyni swojrm s/iv/.cii-ioni liaidy.,
rs AL M
w Efraoie swi<;la sh:ZTiiia huh
I'otnicdzy Ihsiiii w polii znalcziona.
lil/.mvz iy to mieysce i uczoiyiny drogi
Slad ]>ai'iNl;i<>v nujji.
Powstan o I'anie ty i Arka twoja
Wnidz; i. uwielbienicm do swejj» pokoja:
IViecli ci? tam twoi w poboiuasif odziaui
Cliwaln hantiini.
Na twejjo »Ju»i Dayvida wsnomnienie,
Przez twojo litn.se i naszc zuizenie,
l\ie cliciey odwraoac twarzy swey twojethu

I?o pfdaa

Oto

IVamaszczoiiemu!

Dali

s

twey urawdy sto>vo Oawidovfi;

j..,

j

~

Krew twoja bedzie.
J«sli rakoiin
przcitrzejjni',
A prawom lieda tws H»ie ci nodlegnr;
Wieczilie ojcowskq pnsicd;} stolicc
Wieczni dziedzice.
Pan Sobie wykrat mieszknnie syjinn,
I -w nim oznaczyt czese swi»jf»o tronti:
Syo» liinio mity! wieczna tn zostauio
~

~
~

~

Mujo niieszkanie;
Tn moje bcdzie nad wdowa. opieba-,
(.lilelicm nakarmic nkojjiego cztek.i:
Tu bcdij jasnicc w poboziiuse odziani
Moi kapiani,
Tu Iron Dawida wzniosc wiecr.no trwaty,
~

*,
~

~

~

~

dosloynosci zliawieuia i chwaty,
Swiclll.i pochoduic zgotowatem ui o tilli

~lron
~

~

NauiasitczoueniUt

56

Däteiilnuk
ktore Rojj wyimtwi)
(ftzelelne
Tcn, kldiy na twey slolivy zasicdzie,

Psalmy
566
Dosyc tym jego nieprzyjaciöf skarze
Kiedy wstyd ciezki rzuee na ich twarfce:
A moja swictose z Jaska, staro-iytiiij

~
~

~

Naii aim rozkwitna!
PSALL 131.
Pamiefay, Panie! na Dawida, klöry,
Cicliym szeill sercem i du-liem pokory*.
Jako ci przysiagf, tak dopetnil szluböw
Ho/e Jnk(Wtow t
Nie wniric (möwif) do domu mojego,
Dopöki inieysca nie znayde swietego;
Gdzieby twöy stanqt przybytek i chluba
R'ize Jakoba!
PS AL>l 129.
{jlcbi do Ciebie. wotaleni, Panie!
Panie wyshichay me modly,
llszy Twyeh na me nakton wolanie,
Srogie mi troski dnhodty.
Jezoli zwazac nasze uiasz zloiei,
~

~

~

~

~

,

,

Dawiilowe
Panie ktoz Tobie wytrzyma?
Ales Ty taskaw! Pajiskicy litoscf,
Chciwemi czekam oczyma.
Wedtug slow Pariskich czekam pomocy,
Ufajqc w iasce niezmierney,
Od ranney stra/y ilo pozuey nocy,

IViech ufa w Rogu lud wieruy
Bo zlitowanie nie jest mu

liovvej

Hoyuy jest okup n IViejfo;
On dobry! dzieci Izraelowe
YVybawi z grZecbu wszelkiego.
PS AL M (i.
nie w twardey twey sprawiedliwosci,
Karz inie i strofuy z uioicli nieprawoici,
Ale sie raczey zlitny nad strapionyni,
X «liyj bolii kosuiom utlreczonym.
W niojem zmartwieniu «bod/.c ledwio zjwy,
Kiedyz mie zleczysz Ojcze litosciwy?
Obroc sie, wjrwij dusze ma, z cifikosci,

Panie!

567
,

psalmi/
raych
Nio dia
r.asliij*, leez dia twcy litosci.
150 ktii.z [>o smierci, kto cie wspomni w (;robie!
Ja w zborza zywych ogtosZf a tol»ie
Juzem wzdycliajae zmurdowat sio. Bo£e,
Przez noo. napawam Izami moje loie.
Piaczem codziennym, oczom molin szkodzg,
I zesUrzatem si? w nstawiezuey trvyod/.e
Kie stoycio ppzy ""aio 0.0 mi zlo iyczjcie;
Wy sif w zamystach wasv.yoh pomylicie:
Bo jafcctii plakaf, Pan inöy to ohaozyl,
I z Jaski swojijy wysluchac mig raczyt
INiecli sie zaWStydza tnaie niczyczliwi,
IMiocii, sio pozuaju j«k l»v 1 fatszywi.

568

:

*

PSALMI

112:

r /mchpL ccuic 1/0 chwn/enia Jlot/a.
T)onliwn]<:ic dzieci uaywyiizegfo Pana,
-*-

Nie vh, mu joduemii czesc l>cdzie spiewau.i,
oieck imie w uszacli ludzkii-li sfyuie,

Jf»(t

Puki wiekuiui dlisgieiui

t-zas

ptjuie.

A

f

lhiwidoiee
wschodzi storice, i kedy zapad.i;
IViecbay swiat boska. cliwafy opowiada?
Pan ma narody wszyslkie pod nogami,
Jego sip cbwafa vv/ilosi nad gwiaedami.
(Mzio

Ktöz ii(; wiffl z paiiein tym poröwua, ktory
Wysoko siedzqc z swey Niobieskiey guryi
I eo ua IMiebie, i Co jest na Ziumi,
Oczyma widzi nieiu-broniouemi,
On übogiego z g»»ju wyprowadzi,
1 z Xiazftami na tawie posiad/i
On niesie radosc dia hiepfodncy Mafkf,
Mite n Oomn jey rozmiiazsjip; dziatkt,
;

PSALM

*l2O.

Iduc w Podroi.
T)ndninsleni OCtj na göry,
Zikijd mi tu wnparcie polrzcba?
-*-

PomOC

ysnl m oja Pan, ktöry
i ziemic i nieba.

StwoMyl

Bys sic nie poikuat w podrozy.

569

Psalmy
570
Niecli ten bezsenny stroz czuje;
Nigdyc On oka niczmrözy/,

Co Izraela ->ilnnje.
On ci straz, On cie ohrania:
Ufay w bezpieczney pomocy.
Pan cis swa reka. zastania,
Czy we dnie idziesz, czy w nocy>
Pan cicl)ie chroniac od zJego,
Niech z »wey nie puszcza opieki,
"Weyscia i wyjscia. twojejjo
Nieuli strzeie odtad na wieki.

571

MS

Z

A

Ktura sir, zvrylila spiewac od ludu po niettårych
Kosciotach.

NA IINTROIT.

usta uasze chwalic Pana swego»
Zaczniycie
/aczuiycie i w/chwalaycie swi?te Imie jefo*

Chwata Oycu i Synowi i Duchowi Swietemu,
Jak hyla na pocz^tkuiteraz izawsze i na witki wieköw Amen.

NA KYRIE.
Kyrie Oycze laskawy !

PoViJogostaw

nasze sprawy,

Gdy na czesc twego imienia
"W<l7.i§czn© wznosim z serc swych pieniä.
Cbryste ! Jczu .' dobry Panie
Wysluchay nasze wolunie
.

,

,

57

\

572

Msza
Odpusc winy daruy käry
Przez moc tey swi§tey ofiary,
,

Kyrie

,

Puchu

!

Spustf dar laski naygorelszy
Oswiecay rozum

!

swiatloscia,,

Rostpalay sert-a miluscia,.
Tröyco swipta jeden Bo£e !
Spraw co moc twey laski moze
Aby ci§ wszyscy poznali:
Z nami wspöluie wychwalali.
,

NA

GLORIA.

Chwala Bogu na niebiosach
Niecli zabrzmi co wdziecznych odglosach ;
A ludziom co s$ dobremi
Poköy niecb betlzie ua ziemi.
w niebie
Krölu
80/ Oycze wielbim eiebie ;
Dzioki wznosim dia twey chwaly j
Ktöra, napelniasx iwiat caly.
*

,

e

;

573

573

swista
~-

Synu u Oyca jedyny
i CO gJadzisz winy;
.'

, Barankii

Przyjmij pokorne btaganie f
Poka/, twoje zlitowanie.

Bok ty sam swiety sam Bogiem,
Z Ducbem
w «zczpsciu biogicni
,

,

I'w chwale Oyca panujesz
Po wszystkie wieki kröhijesz.
NA GRADUAL PRZED
Pizybadz ku nam Pani« na nasze wolanie ;\
Wesprzyj taska, twoj% nas wszystkich wzdyobauie.
Abysmy poboznie pravvdy twcy slucbali,
I on§ wykon\wali.
,

,

niociio

j Boga

,

I Ktöry

IN A ;redo.
w Jedyiiego

Oyca
z

niczego swiat caJy

,

j iiiowem stworzyi dia swey chwaly.

574
Wiera?
Jezusa

Msza
i w Syna Bozego

Pana

msjsego

,

;

Ktöry dia ludzi zbawienia
Dia n3s grzesznych odkupienia,
Z Ducha
vvcielony
7, Söaryi Panny zrodzony
Oycu rowny w Böstwie
Wiodl /ywut w npdzy, w übostwie.
Potem m§czon ukrzyzowfin
Umarl i w grobie pochowaa,
Zmartwychwstat, wstspil do chwaly,
Zkad prxyjdzie sadzic swiat caly.
Wlerz§ i w Ducha swi^tego,
7i Oyca z Syna ida,cego
Rowney chwaly, röwney mocy,
Z niego mowili Pi-orocy.
Wierzg kosciöl; w nim zbawienic
IVierze grzechow odpussczenie,
(<«ckam umailych vvskrzeszcnia
,

,

,

,

Swipta
575
Clnvaly w eczney dosta,pienia.
NA OFEUTOIUUM.
Prtyjmij od nas Boie te swigta, oflarp
Przyjmij ja za gi-zechy a daruy nnm kare ;
Wszak to jest krew cialo nayniilszego Syua
W przymiotach chleba i wfna.
Niech bedzie przed
naymilszym zapacliem,
Niech bedzie piekla pnerazliwym strachem,
Niech bedzie dlaludzi laskzrödlem skutecasnych,
Do zbawienia poSytecinych.
Niech maja, i <Jus7e czyscowe ochiode;
Niech splywa zta,d chwala i na gwiftych trzode:
My ofiarujaoy przez r§ce kapiariskie
Niech mamy oblicze Pariskie.
NA SANCTUS.
Swi§ty swiety swiety Pan Bog zastcpow;
Petne s;j niebiosa i ziemia chwaly jeso
ltt ogoslawiony, ktöry w Imie Pariskie idzie
Ilosanua ua wysokosci.
:

,

,

,

,

,

,

sr«5r «

Msza

Uwaga- Po podniesieniu spiewa si? jedn» lub
Sakramfencie,
dwie strofy piesni o

naprzyklad Riucmy si?... Witam ci§ witain...
:

lub inne.

NA AGNUS.
Baranku Bo?y ! co winy
Ludikio zuosisz Tyi jedyny.
Posrndnik za grsiesznikami,
Pokaz twa, litosc nad nami.
Baranku Bo£y ! nasz Panie
Co znosisz grzechöw karaiiie
I wy ptiicasz zasfugami
Pokaz twa, lilosc had nami.
Baranku Ro2y ! nirn ciebie
Godni
widziec w niebie
Zasilay tu cia Jem swojem
I obdarz swiftym pokojem.
IN A Z AKOIN GZEN IE NABOZENSTWA.
Anioj Paiiski zwiastowal i t. d.
,

,

,

,

,

,

Swigta
i
Oto ja sluZebniea Paiiska i t» d:
A Slowo »talo sig Ciafem i t. d.
Chwala badz Bogu w Troycy Jedynemu,
,
Oycu Synowi Ducbowi
Tetnu, ktöry jest w Osobach trojaki
W Bostvvie jcdnaki.
I Matce Syna bez zmazy poczetey
Pauience swietey.
A kiedy przyjdzie ostatira godzina
Upros nam iaske u swojego Syna.
I zal za griecby bez em»ay poozgta
,

,

,

Panienko

!

A ci ktörzy ju* dni swoie skoiiezyli
I övv slraszliwy terniin odurawili,

Wiech maja, pokoy, pokoy pozadany
Jfezu kochany

!

ISiech bedzie pochwalouy \

t.

d*

,
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REJESTR PTESNT W TEY KSIEDZE
ZAWARTYCH.
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Picsni Adwentowe.
Daieciatko si? narodzito
Arohaniol' Boåy
i Kiedy Krdl Hcrod.
Jso/,e wifczny
4 Ktoi o tey dobie
15/,ieto zbavvienia ludz. 7 Mamy przyjaciela
10 Messyasz przyszedi.
Gtos wdzifczny
Grzeohem Adama
a Na Boie Narodzenie
x ]Niepojgte dary dia «as
Ileynaf wszysoy zaspi.
5 Nowy rok Lieiy
Po upadku czlow. gn,.
Spuscie nam na zieniiy 20 Nuiiiny chrzeiciauie
18 O tey dobic
Zdiowas badi Marya
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