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Roku 1842. Lutego 10. dnia To dzielko pod
tytulem piesni nabozne w Kosciele Katollekin! efc.
jako pozyteczne , moze byc przedrukowane.

Biskup Delkonenski , Suffragan Trocki ,

Bzqdzqcy Dyecezyq fVilenskq. i Kawnler
X. Jan Cywinskx.

Pozwoloao drukowac pod waruakiem zloze-
jaia po wydrukowaniu exemplarzy prawem prze-
plsanych vv Komitecie Cenzury. Wilno 1842. r,

12. Lutego.

Cenzor i Professur h. Uniwers■ WUen-
skiego Rndica Kollegiulny i Kawaler

Jan Waszkiewigz.



DO OTTEINIKA.

W niaieyszem wydaniu spiewöw religijnych,
■wiele umieszczono takich, ktöre do smaku u-

myslöw, podlug terainieyszey oåwiaty wyksztat-
conych , mog<s cale nie przypadad. Mysli Inbo
gruntowae , ale ; wyrazenla Inbo na-

maszczeaia peJne , ale proste ; j§zyk lubo tre-

scisty, ale chrapowaty; uniesienia Inbo duchera
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I

religii ozywione , ale niewykwintne ; nxe Je-
dnemu podobno zdawae si§ b§ds mniey
aby w riinieyszynj zbiorzc przyzwoite mieysce
znalezc mogty. Ale ktokolwiek uwazac zecbce,
ze one sa drogiai zabytkiem slarozytuosci ; ze

prayvdziwie charakter i prostot§ raysle-
nia ojrcöw naszych w wyrazeniu swych mysli,
i uczuc Boga i wlasnego zbawienia;
ze
jie dfugowiecznem uzywaniem kafolickich lu-
döw, w prostocie serca Boga w re-

ligiynych spiewach; ze raaja ua celu dogodze-



m
nie poboznosci wiernych slann pospolitego, klö-
rzy ledwo czylac umiejac, alho i tey «auki «ie
posiadajac, je z podania pizodköw i zwy-
czaju ; ton zachowanie \v terazuieyszem wy-
dauiu piesni «aboznych starodawnycb bez wszcl-
kiego zostawi zaizutu. Poczynily si§ w nich
tv prawdzie odmiany, ktdrych alho jasnoscmo-
wy, alho nmiey dokfadua wfasciwosc wyrazen,
wymagaly, bez naruszenia jednak dawnegö ich
kszlaltu.

Uzyway pobozny katoliku tego zbioru ple-
sai naboznych, ku pozylkowi i twcy wlasuey



IV

duszy, i tych, o ktöryeb poniczone ci jest sta-
l'anie s a kiedy tajernuice wiary swigtey i dzie-
}a cudowne mocy, madrosci , dobroci i inito-
sierdzia Boga przez aie opiewac niech
osta twoje tfamaczeni serca , abys nie
samym jQzykiem , ale szczerem i wdzigczneoi
sereeni Bogn Spiewat, jak zaleca Apostof. Co-
los. 111, 16.

k
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P I E JS N r.
H eynat R ora tn/,

H-eynal wszyscy zaäpiewaymy,
Caesd i ohwalg Bogu daymy,
Naboinie knicmu wotaymy.

Mocny Bgie a wysokoäci,



2 Piesni
Ty svviatlem swey wszedimocuosci,

piekielne ciemnosci.
Ju2ci ona noo ,

Co wszystek swiat ucisn^ta,
A poczglek z grzeclm wzifta.

Ka to Bö2y Syn jedyny ,
_By ciemnosci zniost i winy,

Policzony w ludzkie syny.
Temu Bög dat n'as w opiek§,

By zniost z uas
1 piekieliiij nifkg.

Ten laskawie nas przyjmuje ,

'L wiecznych ciemnosci ratuje,
Swiattosc zbawienii.-j gotuje.

Tylko nam ta uoc zostanie ,

Co jest.ua odpoqzy wanic ,

A odnawia pracowanie.
Lecz i jprace i wsze sjuawy ,



yhl\>ventowe 3
Da Bög laskavyy <

Byle Bogu byt cztek prawy*
80/.e prawdziwa swiatlnsri ,

Tv oswiec nasze cieninosci ,

Wiodac do twojey jasnosci.
Day nam powstauie ,

Z twojey laski korzystanie *

, A dobroci wyslawianie ,

Bozc wieczuey wszecbrnoC icsci,
Brori od zlosoi i przykrosci,
Nagie'y, wieczuey, smierteluosol*

Ty, ktorys jest dobrotliwy,
Odmierl svvöy gniew sprawiedliwy j
A racz nam byc miloiciwy,

Ameu, Amen, raczysz to dac,
Bysmy sis tam mogli dostac',
INa wieki s toba krolowac.



4 Piesni
P I E S N IL

Heyn a t Ror at ny.

Boze wieczny
. Boze zywy !

Odkupicielu prawdziwy
Wysiuchay nasz gtos placaliwy !

Ktoryi jest nn wysokosci,
Schyl uieba, u/ycss litoäci:
Spuse sie na n. tt ■* nizkosci.

O nicbieskie gory biogie ,

Spascie vosq na übogie ,

Dajcie nam zbawienie drogie.*
Od wieköw obiccanego ,

Cbmury «woim naszego
Przyniesfie «prawiedliwego.

Prayjdz co rychley milosierny,
O Boze ? oelowick miaerny,
Ciebie caeka , töbie wicrny.



5Adwentowe
Oboydz si§ z nami iaskawie

Zmiiuy sig po nagley sprawie ,

Hacz przyjsc ku twey wieczney slawie.
Odmieri Panio twoy gniew srogi,

Odmieii, niech czlowiek übogi
IVawiedzi twe swifte progi.

Uslysz piacz stworzcnia swego ,

Day doczekad uciesznego
Narodzenia Syna twego.

Amen zakrzykniem wdzi^cznemi
Gtosy, by nas Bög z

poczty anielskiemi

P I E S N 111.

Po upadku czlowieka grzesznego ,

Uzalii si§ Pan stworzenia swego ,

Zesial na swiat ArcLauiola cnego.



Idz db Panny jey Maryjä ,

Spraw poselstwo; Zdröwas taski pelna ,

Pan jest z toba , nio bjjdzze troskliwa.
Panna na len czas Psatlerz czytata ,

Gdy pozdrowienie to ustyszata ,

Na stowa si§ Anielskie zdmniata.
Archaniot Paun£ troskliwg.

J.]l ].•} cieszyc niowg >

Panno nie l§kay si§ , Pan jest z lob;j.
Nalaztes task§ u Pana swego ,

Ty sig niasz s tae Malkij Syna jega,
Ta jest wola Boga wsze.cbniocnegQ.

A bgdzie mu dane Imig Jezus ,

Ten bgdzie zbawicielem wszyslkich dusz ?

Raczysz niitä Panno przyzwolic juL
Panna aczkolwjek byta troskliwa ,

Ale /e to wola Boza,
Rzeklaj Paiiska siuzebuicamci ja*



7\Adwentowe
Acsem ja wielce pragngla tego \

Bym mogla byc slugvj Matki jego;

Stariäe mi si§ wedtug siowa twego.
Jak te siowa wymöwila ,

"Wnet Panna w zywocie swym poezglaj
A tam Bogu czesc i dala.

O Panno gdyz.es takowey mocy ,

\Volamy ktobie we dnie i w nocy,
Baozysz nam byc grzesznym na pomocy,

Bysmy Panno przez twe przyczynienie ,

Mieli tu swycli grzechow odpuszcaenie j

A potein vviekuiste zbawienie.
P I E S N IV.

Dzielo zbawsenia ludzkiego,
Wymagalo pilnie tego,

By Bog na ziemif si§ zjawil,
Czlowioka grzesznego zbawil.



8 Pienii
Pan B6g w Troycy swietey radioit,
Ey swiat zbawit, grzechy zgtadzii ,

Przez wcielenie Syna swego ,

Spraw§ Duclia
Panna od wicJcu przeyrzana ,

Arcbaniotem obeslaua ;

Zeby na to przyzwolila ,

Matka naywyzszego byhi.
Mowi^c: Zdrowas Maryja,
Jjaskis pclna zndna inna,

Pan jest z od stworzenia f
IN ie Igkay si<j pozdrowienia*

Oto poozniesz naywyåszego,
Syna Boga wszechmocnego ,

I porodzisz
Duclia pomocs.

Panna si§ * tego zdumiala,
Czego niesJyszala ,

/



/

.Adwentowe 9
'Wola hoz;j tyc baczyla ,

Aniolowi przyz wolila.
Woli si§ boskiey poddata ,

Poslowi odpowiedziaia :

Stuzebnicam Pana raego ,

Staii si§ wedlug slowa twegtf»
Ducli swisty uatychmiast zst.jpit,
Cialo pauieriskie poswif cit;

Stowo boze jest wcielone ,

Ludzkie plemig wybawione,
Przy tey tak uowinic ,

Aniol prawi niuie ,

Pelua laski Pauno prosim ,

rLask§ pausk.j niech odnosim.
W tobie jest obfilosc wszolka ,

A w nas jey potrzeba vvielka ,

INieoh twoja przyczynaj
Zjedua laski nam n Syn«.



10 Piesui
P I E S N V.

GJos wdzifczny z nieba wychodzi,
Gwiazda nowa pa swiat wschodzij

JCtöra rozswieca cienmosci,
I odkrywa nnsze zlosci.

Z rözdzki Jesse kwiat zakwita ,

Ktöry zbavvienieni smat wita ,

Pan JBög zesiai Syna swego ,

Przed wieki narodzonego.
Oycowie tego czekali,

Tego Prorocy z^dali,
Tego Bog swiatu mini zjawic ,

Od smierci czleka wybawic.
Ktorego aby wijz zdrndzil,

Z rayskich rozkoszy wysadzil,
Skusil by z drzewa ruyskiogo
Zjadi ovi ocu wzbrouioncgo.



\Ad\vcntowe 11

i

' Vrtex co byt t Raju wyguany*
I na smiero skazany ;

Leea Pan u/.alii tego ,

Myslit o zbavvioniu, jego.
, Wnet Aniot Fannie /.wiastowalj

0 czern Prorok prorokowal:
1/ niiat powslac Syn zacuego
Plemienia Dawidowego.

Weseloie sis itiemskie strouy!
Pusciwszy niebieskie trony
Bög id/.ie na te ui/.kosci ,

L uiewyinöwney swey litosci*
"Weselcie si<| i Anieli,

A badzcie z tego weseli;
'/e si§ nam Bog w ciele stawi,
Teu upadek nas/, naprawi.

Weselcie sis wszyscy swiecij
1 wy ludzie sumtkiem zdjgci,



Idzie na swial Odkupiciel,
Straplonych wszystkich Zbawiciel,

Wesel si§ stary Adamie ,

"Wesel si§ i Abrabamie ,

Jui wstaje twe pokolenie ,

Wszystkich uarodöw zbawienie.
Wesel si§ i ty Dawjdzie ,

Oto Krol do ciebie idzie ,

Ktöry na tronie twym ,
JNa wieki krölowac bqdzio.

WSselcie si§ vvszystkic stany ,

'J, nieba idzie Pan nad Pany,
Oto Panna Syna rodzi,
JMieeh ta wiesc wszystkich dochodzi.

Ktöiij Archauiot pozdrowil,
Gdy do niey te slowa mowil:
Zdrowas bsdz peinas swiatiosci,
Porodzisz Syna w czystosoi.

\1 Piesni



yidwentowe 13
Panna gdy to usiyszata 3

Pokornie odpowiedziala ;

Otoin sluga Paria niego ,

Staii sirj wedlug slowa twego.
to ukorzenie,

Ktofe dnto nam zbaWienie ,

Sei-ce Fanny zniewolilo ,

Boga z nieba sprowadzito.
Przez tw;j pokor§ tNiech twey laski doznawamy ?

Bysmy grzechöw uniknli,
W mitosoi Boga pnelrwali.

Zjednay nam u Syna twego t
Zbawiciela swiata tego;
Czystosc ,

mitpsc i pokor§ ,

Nasz§ niestfor§.
Day , co jest '/.lego ,

Day doysc dobra uaywyzszegoj



Pxrtr, pokors nas ,

Wpraw wspolecznosc Jezusovr.j.
P I E S IN Ylv

Årclianiof Bozy Gabryel,
Postan do Panny Maryjey,

'/, Majeslalu Troycy swi 9 l ey ,

Tak «prawowal poselstwo kniey;
Zdrowai Panno taskis potna,
Pan jest z toL).-j to rzecz pewna 4

Panna siQ wielce zdumiata
Z poselstwa , klöre »lyszaia ;

Pokorniuchno sif sktoniia ,

Jako Panna sromiezJiwa ,

Zasmucila sis z tey mowy,
Nic 11ie rzekla Aniolowi,

Ale posel z vvysokosci
Napeiniou boskiey s

14 Piesni



y^dwentowe 15
Jlzekt jey : nie böy si§ Maryja,
Kayszczf sliwszas Pan n o mitä t

Naluztas laskf u Puna ,

010 poczniesz jego Syna.
Jezus nazwiesz Jmig (ego ,

B§dzie Synem näywv/szego ,

W ielki k strony oztowieczeristwa,
A niezmierny z strony Böstwa:

Wicczny Syn Oyca wiecznego,
Zbawiciefl swiata wszystkiego.

A jako/.by to moglo byc ,

J§la Panna kuiemu möwic :

Ja nie chc§ mfza nigdy znad;
Jst Aniot tak namawiac :

11 Duch swis;ty z swey milosci,
Sprawi to w tobie w czystosci»

Ternit Panna uwierzyta ,

tak möwila:



V

0 Posle Boga wiecznego ,

Gily to wola Pana niego,
Toc ja jego,
Stan si§ wedlug slowa twego,

Bycbley nizby kto okiem ,

Stai si§ Syn Bozy czlowiekiem ,

AV åywocie Panny iiayc/.ysUzey y
'JLe krwie, ozyslego serca jey ,

Sjirawij Boga ivszocbmocncgo \

Wilosnika czlowieczego.
1 lod wielka mitosc byla,
Boga Oyca jego Syua ;

Iz dia czlowieka grzesznego ,
rL majestatu ,

7i miiosci wieczney przedwiekiem ,

Stat sis Syn Bozy cziowiekiem,
O Anielo Gabryelu!
Kayszlachetuieyszy z tak melu,

16 Piesni
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Adwentowa 17
0 Posle nayznakomitszy,
3Nie jest rowny tobie inszy :

’L poselstwa ktores sprawowsl ,

Znad, vt ci§ Bög umilowal.
Posle Boga wszecbmocueg'o ,

Gdys tak w wielkidy lasce ,
Modl si§ do Pana za nami

,

1 do tey Panny
,

Abysmy z grzöcbow jiowstali,
Po smierci z nim krolowali.

Bogn Oycu wszecbmocneimi,
Synowi jego niilemu ,

I Duchowi nayswi?tszemu,
Bogu w Troycy jedynemu,

dziS w pokornosci 9
Za len cud jego mitosci.



18 Piesni
P I E S N VII.

Piesn ta spiewana hywa na Roratarh. Po laSdoy
strofie pruzy tacinshiåyt M itl.it ad Yirginem, spie-

wa sig jedna lub dwie slrofy tey piesni.
Zdrowas bqdz Mary ja , Niebieska lilija ,

Panu Bogu inila , Matko litosciwa ;

Tys jest nasza ucieczk.a, Maryja.
Mary ja wiejebna, iiknz drog§ ,

Przykaznnia iwego , Boga wszechmocnego ,

On ci wszyslka nadzieja , zbawienia naszcgo*
itashls pelna pariskiey , ozystösci aniölskiey,

Pannas nad Pannarni , nad swi^lemi,
O nayswigtsza Maryja, mödl dzis za nami.

Peina wszsoh swiatlogci, wielkiey miiionosci ,

]sez grzecbus poczela , slaws
Przez t'vojc narodzenie, swiat pocieszenie.

Pan slworzyl Adamu, ludzjuego plumieuia -



Adwentowo 19
Ovea , Ew? malks i co zgrzeszyii jablkicm ;

Ale-i ty naprawita , co Jitva stracita.
Z tobq byt Duch »wiyty , Syu ho£y

W twym åywocie czyslym, Tröycy swi§tey
mitym ,

I z ciebie sie narodzil, obyczajem dziwnym.
Btogostawionas ty , nad wsrystko «tworzenie ,

Pan }sng wszechmogacy, datprzez ci<? zbawienie,
Jezu.s Syn twöj' odkupil, wszystko ludzkia

plemi§.
Tys jpst litosciwa , Matka nnsza niitä ,

Jnsnieysza nad storice, w näygwigtszey zaslu-
dzo ,

W twojeyci obronie, wszyscy grzeszni
dzie.

Miqdzy niewiastarni , czy.«terni Pannani! .

Tys sama nayczystsza, Kröloyva Anielska T
Wio byia Panu Bogu, zadua nad eig milsza.



20 Piesni
JJtogustawion vwoc , zywuta twojego

Jezus milosciwy , Syn Boga iywego,
B;jdzzc jomu czesd , chwaia, k dobrodzicystwa

jego.
_ ■Twoje amilowanie , Jezu Chrysle Panie,

Bac/, dad ludu twemu , tu dzis zebrunenni,
Przez zaslngi Matki twey, domiesc chwaty

wieczney.
Anien wszyscy rzeczmy, wierni ebrzescianie,

Cosmy sif lu zeszli, ku cliwale tej Fannie
Zacboway «as od zlego , twojcmi prosbami.

P I E SIN Vili.
Spusdcie nam na ziemskie niwy

Zbawc§ , z niebios obioki!
Swiat prze* grzdchy nieszcz^sliwy,

. Woial w nocy glfbokiey ;

Gdy wsrdd przekljctwa od Boga,



Adwentowe 21
Cznrt paiiovvat, smierd i trwoga
A cif/.kie przewinieuia ,

Zamkty bramy zbawicuia.
Ale sl§ Oyciec zlilowat

IMad nsdzn.j Indzi dol§ ,

Syn sig chgtnie ofiarowat,
By spetuit wiecztHj wol|:

Zaraz Gabryel zstypuje ,

I Maryi to zwiastuje ,

I ie z Ducba swigtego ,

Pocznio Syna bo£ego.
Panna przeczysta w pokorze

"Wyrokom sig poddaje ,

sig wyroki 80/, e ,
iiovro cjatem sig staje.

Ach ! ciesz Sl9 Adnma plemie,
Zbawiciel zeydzie na ziemig ;

Driyj pieklo ! on two mocy }

9



22 Pinsni
W wicczney pogra/.y nocy.

Oto si§ jii/. gios •■ozchodUi :

Wstaricie bracia ns pieni !

Zbavviouie nasze nadcbodzi ,

Noc sif w jasny d/.ieit mieui. •

Precz dziela uiecuoty !

wsrod ciemnoty :

Niech kai dy z nas w przyszlosci }

Zbroj§ swialiosci.
iNiecb nas zdobi miernosc s taia ,

W pokarmie i napoju ,

Niehotduymy cbucJom ciaia ,

Zyjniy w zgodzie
,

Vv pokoju !

tyasladowac tego tnamy ,

Ktorego przyjscia czekamy t
Ta jest powinnosc nasz«
Jak Aposlot ogiasza.

Zbawco swiata szczcrze cbcemy



Petnic te powinnosci ;

Zt.jcz si§ 7, nami, nieoh bgdziemy
Twemi dziecrni w szczerosci !

Wley o ! Jezu mitosciwy !

~W duszo nuj poköy prawdziwy }

, i seröe moje
Wszak jestem dziecif twoje.

P I E S N 'IX.
Nola jak: Bqdz poidrowiona Fanienko Maryjct,

Grzechem Adama Judzie uwiklani ,

Wygnailce z Raju wotali z otoiltani:
~Spusccie uiebiosa deszcz 11a ziemskie uiwy,
I niecb z obtoköw sprawiedliwy. ”

Jltijkat si? cztowiek wsrzöd okropney nocy.
Bolat, i nikt go nie wspomögt w niemocy >

Pöki nie przyszla wiekanli ,
Z judzkiey krainy Pauna zawolana.

\Adwentuwe 23
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Ona i oczy skromneini ,

lioga samego ku ziemi ;

'/„o klörego swiat uie objat wielkosci ,

Te go Panieiiskie zamkngty
Kiedy z obtokow Pan do nas zst?powat;
Swiat jak rozlegty czieka poszanowal ;

Czteka , przed ktorym na polem zginano
Niebieskie, ziemskie, piekielne kolaao.

IVie jaks seiijgniouy,
Go sama wiodta w ziemskie strony,

ciato ludzkie, z oim hoi, niedostatki
Zbratat si§ i nami , byt Syuem u matki.

T)aymyz mu za to d*i§ki zborze wieruy ,

Ze nas , byt nam mitosierny ,

I wznosz;jc ku niebu jasuemu ,

Spiewaymy cbwatg Bogu uaywyi^zemu.

24 Piesnr Adwcntowe
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P IE S N I.
si? narocbito ,

Wsaystek -swiat uweselito.
Wzi?lo n a si? c»lowiec*edstwo f

Co pokrylo jego Böstwo.
Poznatci to wöt i osiet

,

li to byt niebicski Poset,



26 Piesni
Trzey Krölowie przyjechali,

Troje mu dary dawali.
Wcliodz.-jc do szopy klskali ,

Bogu czes.c , cliwat§ oddali.
Przyniesli mu dary , oto :

Ä3lr§ , kadzidto i ztoto,
IVa to 80/, e Narodzrnie ,

Wesel si§ wszystko slworzeuie.
Tröyo§ wyznawnymy,

Bogu czes 6 i chwal§ daymy.
Piesri powyzsza , spiewana takia bywa z dodalkiem

po kaiddy strofie ;

Wesola nowina, powila nam Syna, Maryja,
Jub s Heynnm pasterze , graycie Panu szczerze ,

Navodzonemu dzieci^teczku.



P 1 E S N 11.

N a Tso'e Narodzenie, si£ Anieli, i z yvb-,

selem Bosm czestf, chwat§ Pan-
na Syna (jhrygtusa porodziia, czyst;j Pan-r
n§ zostala.

Gabrye! lo zwiastowai, Pnsterzbn.i
Cliryslysa narodzenie, nam srzpszpym pociesze-
uie ; Panna Synu poczfta , Chrystusa porodziia ,

czystij Pantu] zostala.
Trzey Krölowie przyjeclialt, dnry Mu wielkie

oddali: mirr§ kadzidio, zloto, wxijgli koron§za
to; Panna Syna poczfla , Chrystusa porodziia,
czyst| Paiuicj zostala

P I E S N 111.
A niol Paslerzom möwit, Chrystus sis nam na-

■XXrodzit, w Betieem minsteczku
w pokoleuiu Judowem z Pauieuki Maryi.,

27o Narvdzenlu Panskie/n



28 Piesni
Cbc<jc sig dowiedziec tego, poselstwa wesole-

go, 7, ocbot§ do Betlecm bieleli, Dziecie w zlo-
bie nnle/li , Maryjj z Jözefem.

O dziwne narodzenie , nigdy niewjr slavvione !

poczgla Hanna Syna w ezystosci, porodzila w ca-
Josci ,

Panieristwa swojego,
Zstgpil Pan chwaly vndkiey, «nizyl sig wy-

soki , Palaen kosztownego äadnego, nie mialzbu-
clowanego ,

Pan wszego slworzenia.

■ Juz sig ono spelnilo, co pod bylo, Aaro-
rovva rozszka rozwila, kwiat z siebie wypusei-
Ja, i owoc przyniosta.

Siuchayciez Boga Oyca , jako Go nam zaleca:
Ten jest Syn möy naymilszy jedyny, wam w Ra-
ju obifeany , t«*go wy .«luebayeie.

Bopu ezese i chwala, ktoraby nie nsta-
la, jak Oycu , tak i Jego Synowi, i swigtemu
Duclxowi, w Troycy jedyuemu.



P I E S N IV,

Przyhiezeli ilo Betleem pasterze, liey, liey, pa-
sterze , pasterze , pasterze , pasterze.

skoczno Dziecialeczku na Jirze, hey,
'hey, na lirze ,

na lirze , na lirze, ua lirze.
Oddawali swe uktony w oborze, hey, hey ,

w oborze vv oborze, w oborze, w oborze.
Tobie z serca ochotnego, o Bo2e ! hey, hey!

o Bo2e , o Boze , o Boze, o Boze.
Anioi Paiiski sam ogtosit te dziwy ! hey, hey,

te dziwy, te dziwy, te dziwy, le dziwy.
Ktörych oni nie styszeli jak zy wi! hey, hey,

j.ik zy wi, jak 2ywi, jak åywi, jak zywi.
Dziwili si§ na powielrzu rauzyce ! hey, hey,

muzyce , muzyce , muzyce , muzyce.
I myslili co to b§dzie za Dziecie! hey, hey, za

Dziecie, za Dziecie, za Dziöoie, za Dziecie»
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Vifsnr:30
Ktdremu sl§ wol osiet klaniajij! hey, hey,

ktaniajij , klauiaja , , klauiaj).
Trzey Krolövyie podarunki oddapj! hey, hey,

oddajij , oddajij, oddapj, oddapj
1 Anieli gWmadami pilnujq! hey, hey, pillin j3,

pila, piinaj.j, piinu
Panna czysta i z Jozefcm piastuj^! hey, hey,

, , piaslujij , piasluj^.
Poznali go Mesäyaszfcm byc prawym !' hey, hey,

hyc prawym, byc prawym, byc prawym, etc.
Karodzonym dzisiay Bogicm laskawym! hey, hey,

laskawym , laskawym , laskawym , laskawym.
P I E S N V.

Wowy Rok bie/.y ,we Älobie a kto? kto?
male, dayciez nm chwat§ na 7, iemi.

Lezy Dzieciijtko , jako jagniatko, a gdzic? gdzie?
W Betleem miescie, tylko si§ spieszciu zaay-

dziecie.
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Jako£ poznacie, gdy Go nie znacie? bo toc to,

Podto uwity , nie vv axamity , uhogo.
"Wöl z oslem pokloa Mu daj^, dziw to

jest!
Ro znaj| swego, Slwörcf prawego we £iobie

Anieli grajij , slicznie , a co , co ?

pochvvalpne, z Fanny zrodzone, Dzieci^tko.
Fasterze, w podlym übiorze, a dok<jd ?

Gdzie niezmierzoijy, z Fanny zrodzony , Bog
lezy.

Krölowle z wielka a zk^d?
Od wsobodu slolica, szukapjc korica zbawienia.

My tez powstaymy ,
Jemu spiewaymy ,

a jako ?

Tobie niech , czcsc , chvvala wszijdzie,
o Jezu !

yV orgauy graycie, nizko padaycie, przed zlobem.
Niech czczoue niech siynie wszgdzie

Dxieci^tko.



32 Pitsin
p i e s n vr.

dary dia nas daje ,

X ’ Dzisiay z nieba Oyciec taskavry ,

Gdy sif wieczne Slowo Cialem staje ,

Mocs svvojey cudovvney sprawy:
’

Nfdze svviata precz odmiata ,

A ptaczliwe j^czenia,
W dzigkdw gtosy pod niebiosy
I \v wesele zamienia ;

Z k§d dzis wszyscy vreseli fWyspiewuj§ Anieli:
Niechay chwaia Bogu b§d*ie vr *

A na ziemi pokoy ludowi,
Patryarcbow swiftych upraguione
Spelnite sig oczekiwanie ,

K.iedy sl:owo z Fanny narodzoaa
Dopeluiio wszystkich åjdauie :



Gwiazda nowa Jaköbowa
Wypnscita promienie ,

Ciemne bi§dy gasz;jc wsz^dy,
Swiatfa czyni zjawieuie ;

Zksd dzis kazdy z Anioly,
Wyspiewuje wesoly ;'

Niechay chwata Bogu vv nicbie |

A na ziemi pokdy ludowi.
Juz prorockich przepowiedzeii skutki f
Odrnienily swiat caly mile :

Oddalaj<jc uprzykrzone smutkl,
Przywrocity wesole chwile;

echo brzmi z pociech| »

’2e z daru Zbavviciela,
Upewnienie o zbawienio ,

Dopelnilo wesela :

Wi§c z uiebieskiemi szykf,
Wydaymy dzis okrzyki;

/ 9
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Niecbay cliwala Hosu bpd/.ie w niebie ,

A na zienii pokoy ludowi.
ISiebo dzisiay z ziemis ,
‘Wyspiewuje pienit; ;

Bogu czyni nieskonczone,
Za zjawione ludziom zbawienie :

Radosd nas /.a z Messyjasza
I wszystkierim stworzeniu ,

Ze Pan cbwaly smierci slrzaly
Skruszyl w swem narodzeuiu.

BrzmijSe swiecie wesolo,
"Wydaj odgtos w okoVo :

Niaohay chvvata Bögu b§dzie w niebie t
A na ziemi pokoy ludo.wi.

Aby czlowiek Bogiem byl nazwany ,

Jcgo poslac Bostwo przybrato ;

By nie niewoli kaydany,
Siowo Oyca ciatem sig staio.

34 Piesni



35Shign z Pan 3, acb odmiana !
INiestyoliane przyktady !
liy z wdzigcznosci dia mitosciCztowiek w Boga szedt slady •

Wijo nieoli pieniä odgtosy *

T .
■* a/, pod nieiiiosy ;

Nicchay cbvvata Bogu w niebie
.

A ,ia aiemi pokoy ludowi.LJezymone z twey niiiosci zwiazki,Jjostvva Iwego z naszym rodzajoni,
ftpramty nam scisle obowiazkii>ys milowan od nas byt wzajenuIJayze Panic, me kocbanie ,By ogniste pozary ,W scrcach trwaty na wiek staly

k>ys byt kochau bez miary,
Nnz i teraz z mitosci,

,z radosci;
2*
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Piesui36
Niecfcay chwala Bogu b?d*ie w uiebie,

Ana aie,mi pokoy ludowi.
PIESIi VII.

Wilobie leiy, ktoå pobieåy ,

Kolendowad matemu ,

Jezusowi Chrystusowi,
Dzis do nas aestanemu .

Pastusakowie praybywaycic ,
_

Jemu wdai?canie praygrywaycie ,

Jako Panu naszemu.
My aas sami a piosnecakami,

Za wami pospiesxymy ,

A tak tego maleökiego
Niech wsayscy zobaczymy;

Jak. übogo narodaony ,

Placae w stayni poiolony ,

yjy so d*is uciesaymy.
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Nayprzdd tedy niecliay wsz^dy,
, Zabrzmi swiat tv wesotosci,
Ze posiany nam jest dany

Emmanuel w nizkosci;
Jego tedy przywitaymy,
Z Anintami zaspiewaymy ;

Chwata ua wysokosCi!
Witay Panie , cöz si§ stanie ,

Ze rozkoszy niebieskie
Opusciies a zst^piles

Na te nizkosci ziemskie ?

JWitosc moja to sprawita,
cztowieka wywySsZyfa,

Pod nieba JEmpiroyskic»
Czem w ziobeczku nie w lozeczku ,

Na siankus potozony ?

Czem z nie z Pani§ty,
W slayni jestes zlozouy?



38 Piesni
By czlek sianu przyröwnany,
Grzcsznik bydl<?ciem »azvvany ,

Przezenmie byt zbawiouy,
Twoje parislwo i poddanstwo,.

Jest swiat caly o Boze ;

Tys polny kwiat, czeinuå ci§ swiat,
Brzyjac 11 ie choe clioc moze ?

Bo swiat doczosne wolnosci
Zvvykl kochac, mnie zas z swey zioscij

Krzyzowe sciele lozc,
W Ramie *) glosy pod niebiosy ,

Wzbiiaj§ sif Racbeli,
Gdy swe Syny bez przyczyny,

W krwawey widzi k^pieli!

*) humu byto miasteozko w zieuii iwiftey w pako-
ltani Baijamiu.



mnie dia nich kapaniOj
"W krwawym czeka oceanie ,

niebo mieli,
Trzey, Krolowie Mouarcliowie

"Wschodni kr ay opuszczaja,,
Scrc ofiary % Irzema dary ,

Tobie Papu oddaja ;

Darami si§ kontentujesz ,

liaidziey seroa ich szaciijesui,
Za co »iocb niebo majs
P I E S N VIII.

B6g sis rodzi, moc truchleje ,

Piin niebiosöw obnazony ;

Ogieil krzepnie, blask ciemuicjej
Ma "rauice nieskoiiczony ;

'VVzgardzony , okryty chwala ;

Siaicrtclny kivi uad niekaa» Siroja
hazdn

ma

v>
sobie
osim
wier-

szy.
Osiatnie
dna

rnersze
ehår

zaw~

sze
odpeu

iada.
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A Slowo Ci aleni si§ stalo ,

I mieszkalo niiedzy nami.
Coz masz Niebo nad ziemiany ?

Bds; rozdzudit szczijscie twoje ,wszedl mifdzy lud ukochanjr ,

z hiin trudy i znoje !

IVie nialo cierpial, nie rnalo,
Zesmy byli.winni sami.

A Slowo Cialem si§ stalo,
I mieszkalo nami.

"VV; szopie urodzony ,

Zlöb Mu aa kolebk? dano !

C6£ jest ? «im byl otoezouy ?

Bydlo , pasterze i siano !

Übodzy, was to spotkalo ,

Witac Go przed bogaczami!
A Slowo Cialem sif stalo,

1 mieszkitlo nami.

40 Piesni



Potem i Krole widziani,
Cisn§ sig migdzy ,

dary Panu w dani,
Mirrg , kadzidto i ztoto,

liostwo to razem znijeszalf»
,

Zr wiesniaczemi ofiarami !

A Stowo Ciateni sig stato ,

I mieszkato migdzy nami.
Podnies rgkg Boze Dzieeie,

Btogostaw Oy ozyzng mits ,

"W dobrych radach, w dohrym bycie,
AVspieray jey sitg Tws silij.

Unin nasz, i majgtnosc e«t;j
,

I Iwojc wioski v. miastami !

A Stowo Ciatera sig stato ,

I mieszkato migdzy nami.

«aie»' '
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42 Piesni
PIESN IX.

Bog sig ® Fanny narodzil, nas % jeiislwa wy-
swobodzil, tego dnia wesolfego , narodzenia

Boiiego , raduymy sig , weselmy sig, Bogu chwa-
lg dawaymy , spiewaymy.

Nicbo pbtne radosci, ziemia nowey swiatlasci,
tego dnia wesolego, narodzenia Bozego., Vaduy-
xny sig , weselmy sig , Bogu chwalg dawaymy,
spiewaymy.

Auiolowie spiewajg , do wesela wzyvvaja , te-
go dnia wesolego , narodzenia Bozego, raduymy
sig , weselmy sig , Bogu chwalg dawaymy, spie-
waymy. ,

,

PIESN X.

Wdzieii Bozego narodzenia weseli ludzie ,

blogo imbgdzie, chwalg Bogu wyspiewujg
wesolo wszgdzie.
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t

Aino! Pasterzom zwiastovval, zo si§ Bog zja-
wil, by lud swoy zbawit, Krol Herod si§ za-
frasowal, dziatki wygtadzit.

Bili , siekli, mordowali, srodzy katowie, wla-
snie zboycovvie : krzyczs dziatki, ptacz.j matki)
ktöz to wypowie ?

Od piersi ich wydzierali i rozcinali, Rycerze
mali, z matkami sig pozegnali, zal to nie inaty*

Snac krwawe Izy wylowaty matki placzliwe)
gdy ju£ nie zvwe dziatki widzialy , a wr czton-
kach rany zelzywe.

Bgce matki zalainujg, wlosy targajg i omdle-
wajs, Niebo giosem przebijajg, serdecznie tkajg.

O Herodzie okrutuiku , wielka to nowina
, ze

twego Syaa migdzy dziatkarni zabito co za
przyczyna."

Cbciätes trafic na Cbrystusa Syna Bozego, ai»



44 Piestä
Go z Jego nie wykorzeuisz Krolcstwa, boc Nie-
bo Jego.

P I E S N XI.
Kiedy Kröl Heroil krolowai, i nad zydami pa-

nowal, vv ten czas si'§ Chrystus narodzil, by
sswoje wybrane zbavvit.

Gdy Go trzey , mgdrcy szukali, bardzo si§ pil-
no pvtali , wiec do Jeruzalem przyszii, azeby
Go tam znaJozli.

K zekli: gdzie jest oarodzony, zydowski Krol
objawiony ? widzielistny gwiazdf Jego, ktora oas
wiedzie do Nicgo.

Przyszlismy chwalg Jemu dac
,

Irnie
opowiadac*. Albowiem teu lak wielki Pau , ze
jest Bogiem , objawit nam.

Gdy to Krol Herod uslyszal, onycb o powrot
upraszal. Zmienil cerg , bardzo znucil } a Jeru-
zalem zasmucii.
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Tedy zcbrawszy Hiskupy, i Starsze

do kupy , rzekli: 'ie vv Betleem miescie, wied£
to Krolu rzeczywiscie.

Chryslns Jezus sje narodzii , jako Izajasz mö-
wil. Wzi.-jwszy Kröl osobnie, wypy-
tywnt ich tajemnie.

A/rby nm opowiedzieli, kiedyby gwiazdf wi-
dzicli. A gdy si§ o tem dowiedziat, dworzanom
jwoim rozkazat.

Krölom rzekt: gdy Go znaydziecie , za po-
wrotem mi powiecie, a ja te 2 do was przybfdf,
i wielbid Go z vvarni b§ds.

Gdy od Krola odjecbali, gwiazdf mowu ogls-
- ktora przed nimi swiecila, mieysce wla-
sne objawita.

Tain kiedy do szopy weszli, za jddnym ra-
zetn znalezJi Dziecie Jezusa malego, i
niatkg Jego,



46 Piestä
Wi?c na kolana upadli, dary swoje Jenni kla-

dli; miiTf, kadaidio i zi<*to, odebrali lask§ aa te,
bozkie oswiecenie

, we snie takie obja-
wieuie , juz sig nazad uie wracaycie , si«
drogs udayeie.

Heröd sis o tem dowiedaial, roagniewany
swym powiedaiat, by do Belleem jocliali, wszy*
glkie daiatki wyscinali.

Tamci byl:o uarzekauie , lartient, aaJamy-
wanie , zal , smulek strapiouycb matek ? co pla-
kaly swoich dziatek.

Prosiemy Cr§, Jean Chryste, zniihiy si?, spraw
gerce cayste ; day nam z nieba oåwiecenie praeg
tych nawröccnie,

uas do siebie, bysmy a Tob|
byli w niebie , bysmy w Jascc opiynaii, Cicbie
wieczuie vvychwalali , Ameu.



P I E £ N XII.
?rawitay Jezu z Fanny narodzouy !

(jzcmus w zlobeczku übogo zloffony?
Jb£ /.a przyczyna üboslwa twOjego ?

Zuäc bys z sieroty czynil bogatego.
jjemuf. w tak liclicy x-odzisz si§ slajeuce ?

r vv pieluszkach cialo two
Placzesz , a na c 6 / ? znaö bysmy vveseli

,

W göxmyoh palacncli vvszyscy widzieli.
Piacze i ilacbel dziatek swycb o Boze ,

Krwi.-j sfarbowauyclx jako sliczne rö/,0.
A ty czem z niemi wraz si§ niefarbujesz ?

Znac y,e swey dia nieli wif cey krwi gotujesz,
Jadij do ciebie vvscbodni trzey Krolowie ,

dary slawni Monarchowie.
K-töremi ty sig lubo koutentujesz,

Eecz bardziey sorea szacujcsz.

47Naredzeniu Panskiem



48 Viestii
Tys seyca pragnal przez M§drca twojego,

Jakobys nad nie nie niini nie milszego.
z serca oddajemy ,

Za co od ciebie zbawienia praguieniy.

PIESN XIII.
Mamy przyjaciela , Chrysta Zbawicicla ,

\Vieku d/.isieyszego :

Slowo niestwor/.one, z Pauny narodzonc,
Z Äywota czysteg-o.

Przyjaoiel to drogi ! tcn niebieskle progi ,

Opuscil z daleka;
Aby pobitego , na poly zywego ,

Uzdrowii cziowieka.
Ktöry 7, Jeruzalem szedl byl z mielkim zalem,

Do Jerycha ziosci;
Tam go szalan srodze, zraniwszy ua drodze,

Odarl z niewiixnosci.
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Ten przyjaciel prawy, kromi wszelkiey zabdwy,

Dodat mu ocbtody :

Na dohytek swego, Ciala ,
go do gospody-

By wiecznie nie zginat
,

rany mu
Przyjaciel serdeczny :

Ku jegu pofrzebie skarh co mial przy
Dat nm dostateczny.

Przeto czlovviek ka/dy, uie eli pami§ta zaw/.dy,
Jak siij starac o to :

By tego wiecznego, przyjaciela swego ,

Szanowat uad zlolo.
JuHe poniechaymy , z Jerycha biegaymy

Prosto do Betleem:
Belleem dom clileba, ktöry przyszedt z

Ten jedzac nie mdlejem.
Tam przyjacielowi, Odkupicielowi,

Z Krolmi ofiaruymy:



50 Viestii

/

Serca swc z czystoscia, a potein z piluoscifl
Grzechow sig waruymy.

P I E S N XIY,

Pan z nieba i z Jona Ovea przycliodzi,
Oto Sl9 z Maryi dzis Jezus rodzi;

•Laski przynosi, kto o nie prosi ,

Odpuszcza grzeehy , daje pociechy ;

O Panie nasz swi§ty , cud
do Tronn z sw eini prosbami ,

K-törego
INiech laska Bose , twoja wspomoze 5
Zliluy si§ Panie , oddal karanie

Od nas grzesznych Indzi, gdy
na dobroc

, co sis to st aio ,

Zes przyjal z Maryi uikczemno cialo;
Panna nosila

, Panna powila ,

Grzaly pieluszki, czcili pastuszki t



Monarcliy vvilali. gdy poznalx^
A siano i zlobek , i dwoje , •
liawity pieszczone cialeczko twoje ;

Powieczki Izapxi, jakby perlami,
Przy pie.rsiach spgiy ,

gxly zatongjy ?

Samrobaczek w glodzie, a swiat w wygodzie,
O I Panie tys z Oyca, tys swiallo z iioga,
TJbogis i twoja matka üboga :

Te czyni.-j kj-oki, boskie wyroki ,

Aby stworzony czloyviek, korouy
Dostapil przez ciebie i mieszkal w xiiebio.

Weyrzey o xxadziejo ! dawco zbawienia,
Ka ngdziiych pbogicb , ktöremu pieniä

Oddaja zorze , ziemia i tuorze ,

Co tylko czuje , kolein sig snuje ,

Jan jeszcze vv zywocie , znal cig \v istocie.
Te same czynimy tobie i tyvemxx
Oycp i Pvicixowi vv Böstwie röwnemu.
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f

Brzmigce okrzyki, przez swe j^zyki,
dzi^ki, na wi«ki ,

Troisty, jedyny , odpusd jiam winy.
P I E S N XV,

Ktö£ o tey dobie
,

Placze we 21obie ?

A gdzie , gdzie ?

AV sfayni übogiey ,

Lubo mroz srogi,
Niebieskie Dzieciatko !

. Übogo lezy ,

AV prostey odzieiy.
A klo

, kto ?

Pau mozny swiata,
K-törego lala

Ogarnad uie mog^!
Cud uie widany,

52 Piesni
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Glos nieslychany !

A kloz teu ?

Bog utajony ,

Dzis narodzony
Ludziom sig pokazal.

Przed Niin ,

I ogrzewajij
A kto kto ?

Wparze
Nieme zwierz^ta

Wöt fc osleni, stvs par<j.
Wolno wnisc cicliym
Pastuszkom lichym ,

Do kogo ?

Do Pan a rl'ego ,

Co Niebo Jego ,

We ziobio
Krölowie jadij

/



54 Piesni
7i wlelkg gromadij,

A zk;jd , zknd ? ■-*!
Od wschodu stonca,
Szukajac koiica

/ibiakania swojego*
Skarb otwieraja .

Dary ,
A komii ?

Wielcy Panowie ,

Mozai Krolowie
Dziecialku malemiu

Bog sis dzis rodzi,
3Na swiat przychodzi,

A po co ?

Przyszedt na ziemi§ ,

By ludzkie plemie
Od piekla wybawil»

Tegoz witaymy,



I lemu?, daymy ,

Ä co , co ?

Serce skruszone ,

Upokorzoue ,

Z miloscif.
Bög nas miluje ,

I nam daruje 5
A co , co ?

Czego pragniemy ,

I znalezc cbcemy,
Po smierci zbawienic.
P I E S N XVI.

Rozkwitn§la si§ Lilija j a ta Panna Maryja,
Zrodzita nam Syna, wesola nam dzisiay nowina*

Ajiieli w niebie Boga nam
Panno nad Pannami, mödl si§ dzis do Nicgo za

nami. !

Apostoli sig raduj§ , wykrzykuj.|.
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56 Piesni
Spiewa Chor Panienski, /.e Krol sis narodzii

niebieski.
Gwiazdy si§ z Nieba , wielkie wese-

-1« ztgd maja ;

"Wiec z swey powinnosci, Pana
swiattosoi.

Wdzigczne czyniac obröty, swiat sig weseli z 0-
cboty

,

7i Jezusa mllego , nam kochanka wdzi^cznego.
Pasterze trzody opuszczajij , si? scigaj.-j,
W Betleem szuknjs, Jezusa z darem "wilaj§.
"Woi i Osiei czesc oddäjij, kJekajac Pana wyznaja,
Par-I , Dziecie Boga vvyobwalaja.
Ze wschodu sloiica Krolonie, z vvielkiego kra-

ju Panowie ;

Dnry mu gotuj§, a witajac Jego S7,anuj;j.
"Wszystkie te rzeczy od wieka, si§ dzis

dia czlowieka.



57

I wszystek emin Chrzesciauski, sercem , mysl.j
na dzieii Paiiski.

Niech Jezusa swego, malego, na
wieki.

Wcselcie sig Aniolowie, zieniscy, niebiescy Po-
slowie

,

Wesel si§ ninie, zadeu niech na wieki nie zgi-
nie.

Witay Jezu o Cbryste niemowljj-
tko , tego dnia wesolego , narodzenia Bo2e-

go, raduyniy sig, weselmy sig, Bogu clmalg da-
wayrny, spiewaymy.

w trsby spiewajac , wdzigcznyclx pie-
sni dodajac , lego dnia wesolego etc.

B6g sig z Panny narodzit, etc. Jak na har-*.
tie

Narodzeniu Panshiern
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FIESN XVII,

Messyjasz przyszedt na swiat prawdziwy j
I Proro.k zacuy z wielkiemi dzivvy ,

Ktory przez swoje znaki,
Dat wodzie winue smaki ,

AV Kanie Galileyskiey,
Weselc zacne Lardzo sprawioiio s
Paua Jezusa na nie proszono ,

1 zwolemiikdw jego,
By straegli Pana swego,

AV Kanie Galileyskiey, s

Z wielkim doslalkiem polrawy uosz^,
Pana Jezusa aby jadt pnosz^:

AVszystkiego dpsyc maja,
Tylko wiua czekaja ,

AV Kanie Galileyskiey;
Malka zas jego gdy to uyrzala ,

Oklubieiicom dogodzic cnuiuta;



Prosita swego Syna ,

By uczynil z wody wina,
W Kanie Galileyskiey.

Pan Jezus tem uszlachcic' gody,
Kuzul nanosic dostatkiem wody:

Hey gody, gody, gody!
Wnet wino z wody,

W Kanie Galileyskiey,
Wnet prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody wino czerpali:

Hey wino, wino, wino!
Bepsze uiz pierwiey bylo

W Kanie Galileyskie'y.
Przez narodzenie twojego Syna ,

Kaz nam nalewac Fanienko wiua!
Hey wina, wina, wiua !

G lak dobrego Paria , .

W Krölestwie uicbiesluem» ■'i

59o Narodzeniu Panskient
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PIEKSI
O MlgClE

pie S n r.

Oycze )Bo2e Wszeclimoggcy, ktory z milosci go-
, zesiales na te uizkosci, Syna swego

z wysok osci.
Ku wiielkiemu pocieszeniu , wszemu ludzkie-

nm plemiieniu: wydales Go ua stracenie, na czlo-
yvieczo odkupienic.

f
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Mieymyz wszyscy na baoznosci, smierc

Jego milosci, i sinutele Matuchny Jego, ktöx-y
ciorpiata dia Niego.

Gdy Go we czwartek" zegnata, tak mu, mo-
, px-zekladala : wez 11119 d° Ogroyca z

pöydf rada na äfnierc z Tobg.
Pan na Ni;j smutnie pogladnl, po swey matco

tego z^dat; mitä Malko! racz mi§ , noc
ci blizko ; ju£ nam czas isdz.

Smutne bylo z swym Synem, tey
mitey P.annie ,

mi ala serdeczne boleuie,
na Jego I§kanie.

Gdy do Ogroyca przybie/.at, padt na ,
krz yzem le/al, tam sw§ meks widziat,
ktorij nazajutrz cierpied miat.

Miat w sobie przeciwne sity, dwie, a obie
wiolkie byty : okrutnxe z sobij walczyty, mato
go nie nmorzyly.
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Ro mu lskaj§ca sila, okrutnij smiercig grofci-

Ja: ale milose zwyci§£yla: bo ta w niin mo-
cnieysza byla.

na kolana poteni, sif pocic krwa-
wym potein, mowiac ; Oycze ! mozeli byc? racss
ten kielich precz oddalic.

Jezu möy nie Jfkay si§ ! wstaii. nie
umacjiiay sig , masz niedaleko Judasza,
a, ludem od Amiasza.

Wiedzle na Ci? lud nie nialy, z kiymij z mie-
ezmi, z pocbodniami; we zbroje si§ übierali
jirzeloäeni im kazali.

I przystapil Judasz cudnie , pozdrowil Patia
cbludnie, potym zdradliwie calowak, Pan sig
schylil, tvvarz mn, podat.

Gdy si§ raial z Zydy potykad, poczal z nimi
■wprzod rozniawiac s pytal ioh kogo szukaoie ?

j«sli nii§ ? 010 mig macie.
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k niemu przyskoczyli, o ziemif go u-

derzyli : z glowy , z Lrody wlosy rwali , opak
mu rece m iazali.

go tak okrutnie, wifedli go do
siiasta pclmgli go w
ponurzyli go i z glow;j.

Sami /.clraycy szli po moscie
, Pana wiedli

w rzekf progcie : o czym acz w pismie nie ma-
in y ,

tak nahoznie rozmyslamy.
.Aiinasz go srodze przywitat t gdzie masz U-

cziiie ? tak go pytal; nie malos ludowi szkodzit,
gdys go swa naukfj zwodzit.

Pan pokornie pdpowiedziat s Panie Annaszu!
bys wiedzial: zaw/.dy ja jawnie w Kosciele,

prawdp smiele.
Wyci <? gnawszy Zyd piawicg, a mial zbroyns

rpkawicp: wycisl mu policzek , Pan uus*
tipat}} } zemdlal wszystek.



A za* talc Panom gdy o co py-
tajij ? czemu nie rnasz w uczciwosöi, Biskupa
te go mitosci ?

na przeym? wszyscy sludzy: jednizty-
}u ; w oczy drudzy , wlosy mu z brody targali,
na jego sw i§twarz plwali.

Gdy Mu oczy zawitjzali , prorokowac Mu ka-
nali ; mu pi?sci;j do szyj? , zgaduiy Jezu!
klo ci? bije ?

Siedzial Aunasz wr nocns chwil?, ! mialwdzi?-
czns krotofil? , na wi?zuia swojego, na
!ibawiciela naszego.

■\Vi?c prowadzon do loznicy, Pan nasz we-
pobnion do piwnicy : jaki taru byl nocleg jego ,

Kosciot nio smie zjawic lego.
W wywiedzion z piwnicy, jakoby lolf

fe m?czeiinicy , prowadzon byi do Kaifasza , od
okrulucgo Annasza,

(k Pieåni
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Widziat tam Pan mitosciwy , ix Biskup nie-

sprawiedliwy, fatszywe naii swiadki zwodzii; bo
go na smierc wydad godzii.
O j

Bo Kaifasz z swymi swiadki, pletli nan wszy-
stkie niestatki; stala prawda uiestworzona, praed
Biskupem zpotwarzona.

Pitatow» go
dali mu laricuch na rami£, ten byl smierci przy-
szley znami?.

Wszak wiemy Sgdzio Pilacie , li. ten laiicuch
dawno znacie, kiedy wi§zieii, co go nosi, od
smierci sig nie yvyprosi.

Daley mu cierpied nie moiera: bo si? czyni
Synem bo2ym , i Krolem si§ tez mianuje, co
si£ nigdy nie znayduje.

Stat przed Piiatem zbity , sktoty ,

skatowany; nie widziat Piiat iadnego ,

tak zranioneso,
3
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Wi§c go posial Herodowi, Galiloyskienm Kro-
lowi: oto masa wigzuia swojego, wyzwöl jako
qievvinnego.

Rzekl mu Herod niewstydliwy, ukaz mi tn
]akie dziwy : zydowie mi powiadali, iz twoja
cuda widali.

Widzial Pan Kröla pysznego , nie rzekl mu
slowa zadnego : chciat z nim Herod gadac dwor-
nie , ale Pan milczal pokornie.

Krol Herod serca pysznego , wzgardzil Jezu-
sa milego : ua jegn wyimianie , wadzil
naii z pawloki odzienie.

Pastwili mu si§ nad giowij, z oslrs korons
cierniowjj: uozynili mu zydowie, ran
w glowie.

Odeslal go Krol sfdziemu , arcy - niesprawie-
dliwemu : na co» mi posial uiemego ? przymiy
zasi§ svrego.



Widzial Pilat, i 2 niewiuny, rzekl; fest u mnio
inny : niech si§ stanie wola wasza, ska-

iq na smierc Uarabbasza.
Kasat Jczusa milego , bic u slupa kamichnegot

bili go zloczyiice sami, biczmi, laiicuchy, mio-
tlami.

Gdy si«2 nad nim spracowali, ci, ktörzy go
katowali, z powrozöw go rozwi.jzali, Pilatovvt
go postali.

Wywiödl Pilat übitego, juz na poly nmarle-
go: oto macie JCröla swego, wypuszczam go
avain äywcgo.

Niemilosierni zydowio, okrutnieysi niz kato-
avia ! na Pilata zawotali, ukrzyzowac go kazalu

Pilat w I‘ozumie pobiijdzit , 2ydom go kwoli
os^dzit; skazal na smierc uiewinuego, Jezusa
Syna bozego.

O Pitacie bojazliwy ! czemus tak niesprawis-
<s*

o Mgce Panpkvey
.

67
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dliwy ? oto Baranek niewinny ! idzie na smierc
bo* przyczyny.

Zvdowie »o pochwycili , na gor§ go wpro-
■wadzili; godzdzmi na krzyz przybili, misdzy
lotry postawiJi.

Wisiat na krzyzu zraniony , zbity, sklöty,
»ekrwawiony , nie odpocznienia, od wzi<j-
cia az do skonania.
I byt potyin strach niemaly, gdy si? opoki pa-

daty : ziemia nad obyczay drzaia, jakby si§ przc-
pasd miaia.

Stalo si§ nad przyrodzenie , po wszeni swie-
cie zamierzknienie ; ?.ywioty si§ zasmucity, gdyz
uniierat nasz Pan rnity.

O Panie nasz milosciwy ! znamy, ?,es tak do-
brotliwy , dia iniio.4ci Indu twego , pozbylej iy~
wota swego.

Gdy tah nas bardzo nuJujess, jz gorzkij 4imer<?
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podeymujesz ; racz nas te 2 tein darowac j day
siebie namilowad.

Wetfmii to ka£dy w gtow§, naydrof.sz|
Smierd Jezusow? ,

roxmyslay sobie serdecznie
,

bedziemy z niin krolowac wiecznie, Amen.
P I E S N 11.

Rozmyslaymy dxis wierni Chrresciauie, jako
Pan Chryslus cierpiat, za nas rany : od poy-

mania nie mial odpoczuienia ai do skonania,
Nayprzod w Ogroycu pocalowanie; taru

Judnsz zdrayca dat zydoin xtiamie ; oto zydo-
wie mego Mislrza macie , togo 2 imaycie.

Wnet sis rzucih jako Iwy okrutni, Apostolo-
avie od niego uciekli: tam z wielkim pgdemwie-
dzion do Aunasza

,
pociecba nasza.

Pierwsxey godziiiy przed Pitatem slawion, nie-
sprawiedliwie od zydöw oskariiori ; rozkazal Pi-
lat

, aby byt biczowan , teu niebieski Pan.
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wszyscy o godzinie trzcciey: nle-

cbemy daley krzywdy cierpiec takiey , niecliay
na krzyzu swoy zywot polozy, ten to Syn Bozy,

Z oslrego cicrnia koronQ uwili, naszemu Panu
na glow§ wtloczyli: si§, przcd niin
jioklfkali, Krojcni go zwali.

Szedt z Krzyzem z miasta Pan szostey godzi-
ny 5 odzienie z niego zydowie zlupili, pbtym
go na krzy£ okrutnie przybili, octem poili.

Polecil Dncha Bogu Oycu w r§ce , wolajao
umarl: zacmilo sis slorice

,
ziemia sig trzgsla

dziewigtey godziny , nie bez przyczyny.
Zstapii do pieklow mocs swego Boslwa, tam-

ze wybawil Oycöw z jerislwa; ciala u-
inarlycli z grobow powstawaly, widziec daly,

Nikodom, Jozef prosby uczynili, by Cialo
z krzyza bezpiecznic zlozyJi: Pilat ich prosby ui
av cztini nie przcbnozyt: bo tnk Bog raczyl.
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Gzas6vv nieszpornych hyi z krzyza zdeymowan,

przez swoje slugi wgzego stworzenia Pan ; Ma-
(uchna Jego Cialo piastowala, rzewno plakala.

Dragini Balsamein Gialo poraazali, a z naho-
zehstwem w Syndon uwin^liwtazyli je w gröb
ostatniey godziny, placz uczynili.

Piaczmy te/, dzisiay wierni Glirzescianie, dzig-
kuj?c Panu Bogu za naydro/szc rany : i 2 dia nns
raozyl lak okrutnie umrzec , chc?c nas sohi»
mieti, Arnen.

P I E S N lii.
ODuszo wszclka uubo/na, ku mitemu Bogu

sklounal weyrayy ua Syna BoZego , na Zba-
vviciela naszego.

Ogl?day na krzy/u Jego, sromotnie zawieszonc~
go; okrutnie rozci?gniouegOj wszyslkiego zckrwa-
wionego.

Weyrzyy na glowf sklonion?, ostr? koron?
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zrauiona, glogows, i te/. cieraiow§ gwallem na
gtows wcisnion^.

Oczy Jego krwi;j , uszy i usta wy-
scbn§ly , wszystkie /.yfy w Nim porwali,Krew
swi§ts z Niego wylali.

flgce Jego przeuays go/.dzmi okrutnie
przybite, bok i serce przebodzouo, ostatek Krwi
■vvypuszczoHO,

"Wszyjtkie Cialo, jak skoru-
pa sif padato : wszystkie sity z Niego wyszly,
na zbawienie wszelkiey duszy»

O Duszo jako/es droga! wielk§ zapla-
cona : wszystek skarb Nieba i zieaii, Böstwo wy-
dato dia ciebie.

Nieprzednwayze si§ tanie dia grzecbow na po-
i?pienie : be<i nie jest rzecz taiisza iana , jedno
kto w grzechu umiera.

T§by rzocz mial czlowick baczyc, le na swie-
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cie krötko ma £yc; lät przeciw
jakoby di ien byt w rövvnosci.

Przeto si§ grzechöw waruymy: Jezusa sis roz-
miluymy : by nam dat dobre skonanie, po smier-
ci duszne zbawienie , Ameu.

P I K S N IV.
Krzytu nade wszystko drzewo przenay-

szlachetnieysze, w ändnym lesie takie nie jest,
jeduo to , na k töryni sani Hög jest; stodkie drze-
wo , stodkie gozdzie , rozkos«ny ovvoc nosito.

Sktoii galazki drzewo a ulzyy cztop-
kom rozpigtym ; odmieii tcraz 0115 srogosd, ktö-

miato « przyrodzenia , spusc lekkuchuo i ci-
cliuclmo Ciato Kröla niebieskiego.

Tys sarao byto dostoyue nosi<s swiatn Zbawi-
ciela , przez cis przewöz jest naprawion, ktöry
swiatu byt zagubion ; ktöry Krew pelata,
co 2 itaranka wyplyn^ta.
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W jaslkacb , kiedy plnkaf, juz tam byl

wszystko ogl^dat, iz tak haniebnie umrzec mial,
gdy wszystek swi-at odkupic chcial ; w ten czas
mi§<lzy zwierz<jt,ami, a teraz lotrami.

Nieslycliana to jest dobroc, za kogo na krzyzu
umrzec! ktöz to rnoze dzis wykonac, za kogo swo-

duszg dac ? sain to Pan Jezus wykonal: bo nas
wiecznie umilowal.

to serce Lylo, coby dzis nie zapla-
kalo, widz.jc stworzyciela swego, nä krzyiu za-
wieszonego, na sloncu upieczonego, Baranka
Wielkonocnego.

Maryja Matka widziala czlonki, ktore powijala,
a powiwszy, calowala, z tego wielkij radosd mia-
la : terazze widzi zczerniule, stawy, 2yly w Nin»
porwane.

IN ie byl taki, ani zadneniu smutek r.a
swiecie, jaki czysta Panna iniala w on czas, kio-
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dy narzekata : ngdzna ja sierota! nio zbam, do
kogo si§ dzis sktouic main ?

Jednegom Syuaczka niiata, coni Go z nieba byc
poznata, i tegom dzis postradata , jednam juz sa-
ma zostala ; bol cicrpi me serce, oa smu-
tku mi si§ rozsiosd chce.

W radoscim Go porodzita, smutku nigdym nie
sälytä; a teraz wszystkie bolesci, sciskaj§ mig
bez litosci, obymze ja mogla to mioc, zebym te-
raz mogta umrzec!

Bys mi Synu ! nizko wisiat, widybys niejakg
pomoc miat, twoj§ podparla , krew
Ksiadtij z lica otarta ; ale Ci§ nie mogg ,
Tobie Synu nio dopomodz.

Anielskie sig stowa mieni§, Symeonowe si§ pet-
niij, on movvi ; petoa mitosci, a jam dzis petna
gorzkosci; Symeon mi to powiedziat, iz me ser-
ee miocz przebic miat. ,
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Ni ja Oyca, Matki, Brata, ni zadnego przyja-

ciela, zk.-jdze pocieszenie mani miec ? wolalabyra
stokroc umrzec, niz widziec zyda ztosuego, co
przebii bok Syna mego.

Matki! co Syuaczki macie, jako sig wigo w nich
kochaoie , kiedy wam z nich jeden umrze, cig-
Iki ma böl wasze serce , coz ja , com miaia je-
dnego, a nie mogg miec inszego?

O uiestetyz mity Panie
, tod nie inale rozl|-

czeuie , przedlem bylo mUowanie , a teraz cig-
J.kie wzdyehanie. Gzemuz Boze Oycze nie dbasz,
o Synaczku pieczy nie masz.

Klörzy tey Fannie sluzycie, smutki oney roz-
myslaycie , jako czgsto omdlewala

, czgsto ser-
decznie wzdychala: przezi te smutki, ktöres mia-
ia , uiteli Ci bgdzie wieczua chwata, Amcn.



P I E S N V.

JEZU Chryste, Panie miJy, Barankn bardzo cier-
pliwy; wzniosles na Krzy2 rgce svvoje, za nie-
sprnwicdliwoSc moj§.

Placz Go czJowipoze mizerny, patrzac, jak jest
mitosierny, JEZUS na Krzyiu umiera, sioiice
jasnosc zawiera.

Pan wyrzekt ostatnie slovva, zwisla Muzramie-
nia plowa , Matka pod INim frasobliwa, sloi pra-
wie ledwie zywa.

Zasloua si? popadala, ziemia si§ rwie, ryczy ska-
la ; Setnik wola; Syn to Bozy , tiuszcza wi-
dz§c z sobs trwoly,

INakoniec Mu bok przebito , krew plynie z wods
obfitij 5 my si§ dzis cbleymy lzami3 JEZU zrai*
luy sij nad nami, Aruen,

77o !Usce Panshiey
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P I E S N VI.

Wspominaymy one slowa, ktore Cbrystus wieir-
nych Glowa, przy swojey srogiey rzekl Mf-

ce, maj.]c gozdzmi sklöte r§ce,
Pierwsze slowo bylo Jego, za grzcszne do Oy-

ca swego: Oycze odpusc im zlosci; bo czyni.3
a nicwiadomosci.

Hrugie rzekl zboycy dobremu, po prawicy wi-
sz^cemu, powiadam ci: dzis do Raju pöydzies*
»e z lego kraju.

Trzecie Matce rzekl o Janie: otoc si§ ten Sy-
neni staiiie ; pölyni rzeki o Matce ; Janie ! wez

11a swoje starauie.
Czwarte Jego slowo bylo: pragn?: bo si§ w Nim

wzniecilo pragnjenie z wialkiey milosci, uwol-
uic Oycow z cieninpsci, ’

Piaie rzeki z melkicm wolamem; Heli Lama-
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sabalatä ,to jesl: czemus mi5 , mdy Pani# ! opu-
scil, gdy mani karauie.

Szöste rzekl; juici si§ stalo ,co Proroctwo
opicwalo ; juz si§ wszyslko -vTypeluilo, czego lu-
dziom trzeba bylo.

Siödme ostatnie zawolal, gdy si§ ju2 skonad
gotowal; Boze Oycze ! w r§ce twoje, polecam
juz Dusz§ mojf.

Odpusc tez nam Chryste winy. poled nas Matco
za syny: niecli si§ ju2 wypeliä Pauie ! twoje prze-
eiw nam staranie.

Niech nas,za w Tobie, wzniecim Tws
pragnienie ksobie : aiebysmy z lotrem w ISiebie,
na wieki chwalili Ciebie, Amen.

P 1 E S N VH.
Zawitay nkrzyzowany!

Jezu Chryste przez Twe ranyj
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Krolu na niebie, prosimy Ciebie ,

flaluy nas w kazddy potrzebie.
Zawitay ukrzy/owany !

€a!njem twe rany ,

Przebite nogi w tey ra§cc,
Mieyciez nas w swojey opiece.

Zawitay iikrzy/,owany !

Biczmi srodze skatowany ;

Zeraue boki, krwawe potoki,
nas nad obtoki.

Zawitay ukrzy£owany !

Cåerniem nkoronowany;
W koronie, zbolale skronie ,

Mieyciez nas w swojey obronie.
Zawitay ukrzyzowany !

Wprzöd pod krzyzem zmocowany;
-Rano w ramieniu

,
z niey krwi strumieniu,

Podzwiguiy nas ku zbavrieniu.

d O Ptesni
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Zawitay ukizyflowany !

Na twarzy zbity , zeplwany ;

O Lice
, iez, krwi krynice»

Zwrocciez na nas swc zrzenice.
Zawitay ukrzyzowany !

Na sercn wtoczniij stargany;
Piersi wnQtrznosci . petue gorzkolci,
Mieyciez nas w swojey litosci.

Zawitay nki-zyzowany !

Na duszy srodze stroskany;
Kniutki i 2ale ,

w serca upnle,
Wynicsciez nas ku swey chwale*

Zawitay ukrzyiowany !

"\Y übostwie sponiewierany ;

VVe czci i cbwale , zuiszczony wcale ,

Zbaw nas na twym trybunalc.
Zawitay ukrzyzowany !

Niewiunie zamordowauy;

\
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Jiqåi j nn nas pomui^oy,
Ray lotrowi darujqcy.

Przez twoje gorzkie skonanie ,

liitoscivvy nam Panie !

W ostatuim zgonie, miey uas w obronie ,Na prawey postaw nas stronie,
O Jezu inilosci moja !

Do tvvego wzdycham pokoju,
7a grzechy placz§ , serceni cig racz<j ,

K.rzyzem Iwoira glowf znaczg.

P I E S N VIII.
Na IVielhi Piqtek przy ucatowaniu hrzyZa

ZbliSam si§ k tobie Jezu mdy kochany,
Galovvac i nieznosne rauy;

iNie tak jak Judasz ktöry na wydanie,
Lecz Z uzakuicm Jezu Ghryste Panit
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Caluj§ praWij twoj§ Jezu r§k§ ,

Bys muie uie oddai na infkg t
Caluj? oraz lew;} r§k§ twoja ,

By 6 zbawic raczyl grzeszna dusz§
Zbllzam sis sercem i do twego boku,
Nie day na zgub§ mnie z swego wyroku:

Padam do tvvojey prawey nogi Chryste,
Niechze Izy plyna z oczu luycb rzgsiste,

Padam i do twey Jezu lewey nogi,
ci zranil okrutnie gwozdz srogi I

Padam pokornie i do krzyla twego,
Na ktorym wisisz dia mnie mizernego.

O Jezu drogi ! Jezu möy kocbany !

Zgladz grzechy moje przez twe swi§terany ?

Przyrzekam ze cig wifcey nie obrazg ,

&e sif wprzöd na smierc uiz na grzcch odwa2§<
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PIESN IX.

Na Wielhi Piqlek w cznsie Processyi äo Qrobu,

Juz Cbrystus zycie zakoiiczyt,
Ju/. si§ w grobie z smierci§ zl^czyt,

Ptaczcie nieba mieszkaricy !

Wrzusz sig ziemio , krusz tvve skaly,
Pokryj swiat caly ;

Placzcie ziemi wygnaricy.
Grzeszniku zleway izami.
Tys go umorzyt grzecbami

,

,
Tys go tu w grobie zlozyl!

Zalny teraz nalezycie ,

Przestari grzeszyc, popraw iycie ,

Abys raiPin z nim o£yl.
Tu grzeszniku pokalany ,

Skrapiay Izami Jego Piany ,

Tu masz laskf dia siebie.
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Tti mozesz twych grzecbow ztnazy,
Zmyc w krwi Baranka bez skazy ,

Ktory umarl dia ciebie.
Tu jn£ Jezu przemieskiwac ,

Tu pragn§ z spoczywac,
Tu mi§ Panie ziajcz z sobs:

Ai smierd waleczny ,

Do dnia trzeciego bezpieozny,
Niech mani spoozynek z tob§.

Tu ja plakac b<jd§ ciebie ,

Pöki cig nie uyrz§ w niebie ,

Jezu w dobroci slaly :

Zniszcz ju2 Grobu twego wsciekl§
Straz, juz smierc i piekto ,

A mnie wez do twey chwaly.
P I E S N X.

II Grobu Pahskiego.

Ptaczcie Anieli, placzcie duchy ewi§te .

Radosc wam dzisiay i wescle wzif te ;
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Placzcie przy smierci, placzcie przy pogrzebic,
Krola waszego i lloga na niebie.

Placzcie wesole niebieskie pokoje,
Na dzieii dzisieyszy i sieroctwo swoje 5
Placzcie nad grobem w ktöryni poloiony,
Boga waszego Syn jednorodzony.

Placz jasne slouce
, placz kolo ,

IZaleycie gwiazdy swiatla swoje wdzigczne ,

Placzcie promienie z nieba wywieszone ,

Waszo przednieysze swiatlo zagaszonc.
Placzcie obloki, placzcie cbmury dzdzyste.J

■Lzy minsto rosy wyleycie ;
Placzcie pioruny, placzcie blysknwice ,

Nad grobem Krola niebieskiey stolicc.
.Placzcie i wiatry i niebieskie biegi,

Placzcie dzd/.e , grady, placzcie mrozy , sniegi,
Placzcie si§ pod swerai gorami,
iW tym grobie le£y , ktory wladal wami.
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Placzcie zatopy, placzsie morskie waly,

Placzcie i wyspy , placzcie morskio skaly,
Placzcie ! umarl Pan ktöry was fundowat.
Tn lezy. co wam wszystkim rozkazowat.

Placzcie i ryby i wieiorybowie ,

Placzcie syreny ,
placzcie delfinowio ,

Placzcie pod wodij dziwy ,

Umarl Pan a wasz stworzyciel prawdziwy*
Placzcie potoki, placzcie niezmierzouo

Rzeki i zrödla placzcie niezbrodzone ,

Placzcie , umarl Pan ktory wasze wody
Stoczyl i brodom naznaczyt przechody.

Placz ziemio, placzcie fundamenta ziemnej
Placzcie jaskinie, placzcie locby ciemue ,

Placzcie , umarl Pan , budownik wasz mily 1
W ktoregoscie sig rfku zawiesily.

Placzcie pagorki, placzcie gory wielkie ,

Piaczcie opoki i karaienie wszelkie r
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Umarl Pan klory r§kaiui swojemi,
Was ugruatowai na obszcrney ziemi.

Ptacz i ty goro swi9ta uwielbiona
,

Ptacz Chrystusowg poswi^cona,
Ptacz ktor§ ki wawe pokropity zdroje ,

Ptacz na ktörey Pan stracit zycie swoje.
Ptacz i ty grobie w skale wykowany ,

Ptacz, ktöry Pana piaslujesz nad Pany:
Ptacz smierci jego , kamieniu ,
Pod ktörym lezy Syn Boga prawdziwy.

Piaczcie pustynie i wy cedry siiczuc ,

I wy te is lasy piaczcie okoliczue ,

Ptaczcie pod ktörych cieniem lezy ciato ,

Ktore JBozego ducha ukrywato.
Piaczcie , ptaczcie bydto polne f

Ptaczcie i lesne swawolne,
Ptaczcie robactwa , ptaczcie i gadziny ,

Stwörca watz umart, Syn Boga jedyny.
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Placz naostatek cziowiecze , ktoreniu

To wszystko gwoli stworzono samenin t
I owszem jakby stworzenie wszelakie ,

Zawart Bög w tobie przez £ycie trojakio.
Bo rosniesz z dmevvem , czujesz z bestyjami,

A rozumem si§ rzsdzisz z Aniotami ;

Dopomoz tedy wszelkiemu stworzenin ,

Plakac nad Panem w jeao unifczeniu.
Wiech ci juz teraz obludy swafowe,

, bole Jezusovie ,

Niech cif swawolne nie rozbestwia ciafo,
Coby cif raczey we izacb mirzac miato:

Gdy w Cbrystusowem czlonkä nie masz ciele,
Ktoryby za ci§ nie ucierpiat wiele.
Kie day i czartu nad sobg przewodzid,
Gdyz Odkupiciel chc,]c ci§ wyswobodzic.

Z niewoli jego, zywot swöy potoiyl,
I moc z on si§ sroiyfj
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Star} 1 ukroci}

, to wszystko dia ciebie
Clzynigc azebys x nim wiekowa} w niebie.

Bierz przyktad z Piotra jak w jaskini slocba,
Obacz jak Pana po zaprzeuiu koclia,
INiecli cig wyuczy plakac Magdalena,
]\ie tak jak placze zdradliwa syrena,

Ale prawdziwy zal tu uczyniwszy,
«Lzami i serco napelniwszy,
"Wez na uwag§ : ze twa zlosc wierutna ,

Bozbierz to söbie: ze la smicrc okrutna
Spolkala Pana , za twoje sprosnosci ,

7.a one w grzechach brzyd.kle bczecuosci,
Tys to obnazyl Pana uiewstydaini,
Biczowales go röznemi grzecbarai;

Tys korouowai korona,
Kiedys zezwalat i cieszyi si§ ons

mysl.] ; tys na krzyå przykowal,
Kiedys przykazy jego przesl^powal.
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Sluszna rzecz tedy plakac ci serdccznie

Cztowiecze grzeszny i owszem koniecznie
Plakac potrzeba , rzewliwemi Izami;
I gdyby mozna , zeby lipustaan

Laly sis z oczu twych bystre strumienie ,

ci tak brzydkie suraienie.
A jeslic trudnosd, serce opoczyste
Czyni do zalu, i oczy skaliste

IN ie pozvvolic do lez swey powieki,
TJday si§ radzf, do szczerey opieki,
Pod krzyzom ci§zko Pamiy bolejacey,
Oraz i Matki, rzewliwie placz^cey,

]3y lez obfitycb , pozvvolic ci chciala
,

A serce zalera na pot rozkrajala;
Zebys w tein zyciu, dost.atecznie ,

Mögl potem w uiebio z ni.jikrölowac wieczaie*
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P I E S N XI.

Z tacinsklego Palris sapientia.

Jezus i prawda Ovea przedvviecznego,
Bog i czlowiek poymany jest czasu noenego;

Od swyeh nczniow kochariycb odbieiany,
Zydom w rgce podany, w Ogroycu zwigzany.

W pierwszq jest do Pilata godzing wiedziouy,
I od swiadkow falszywych w widu oskaräony ;

Tam policzkami 4bbito Pana , (
]Na twarz plwauo slieznego Krola uiebieskiego.

IJkrzyiuy go o trzecie'y godr.inie wolano
,

Zbiczowawszy w pawlok§ z szyderstwem przy-
brano ;

Glowg jego koro»| zbodzono ,

A z miast» go krzyzem obei^zono.
Na krzyzu o godzinie szostey rozciggniony ,

Migdzy lotry zlosliwie Jezus policzouy :

K
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Xötc k octem w mgkaoli podawano;
Cif£ko sif z Zbawiciela swiata natrz^sano.

W c*as dziewi|tey na krzyzu Paa skonat go~
dziny,

Eli gtosz^c, dal Oycu duszf sw| bez winy ;

Zrödto w boku przektotym nam si§ otworzyto ,

Ziemia srodze sloiice si§ zadmilo,
W uieszporns Pana z krzyza sodzing zlozono,

Moc Koska byta utajong;
O tak;j smierc nasz drogi zywot przyprawiono ,

korona chwaty tak bardzo wzgardzono,
W czas wieczorny uczciwy pogrzeb nm spra-

wiono ,

W ciele swi§tem nadziej§ wskrzeszenia wzno-
wiono ;

Masoi wonne przydano , pisnia sif spelnily,
Niecbze wiecznie wspominam sniierc tws Jezu

miiy.
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*
3

Te niodlitwy nalioJne lobie polecamy
Jezu Panie. i twojij m§kg w nieli wznawiamy
A ty coi za nas cierpial niezmierno bolesci,
Domiesc nas wickuistych po smicrci radosci.

PI E S N XII.
Ogrodzie Oliwny , widok w tobie dziwny,

Widzf Pana mego , na twarz upadlego ,

, smutek, strach go seiska,
Krwawy pot z uiego wyeiska ;

Ach JEZU mdlej.-jcy ,

Prawie 6 ,!
Kielicb gorzkiey in?ki, z Oyca twego r§ki,
Ochotnie przyymujesz , za nas ofiarujesz ;

Auiol Ci si? z nieba zjawia,
O msce z rozmawia :

Ach JEZU strapiony,
Przed

Uczniowie posu^li, Ciebic zapomnieli ,
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Judasz abroyne roty , stawia przede wroty,

I wnet do Ogroyca wpada,
Z wodzem. swym zboycow gromada?

Ach JEZUSA Iruje ,

Zdrayca, gdy caluje !

A lubo z swym ludeni, obalony cudem,
Gorzey, ni? padt, wstaje, JEZUSA wydaje ;

Dopiero si? naii rzucajjj ,

Wi?zy, laricuchy :
Ach JEZU poymany ,

Za zloozyricQ miany !

W domn Amiaszowym , ,
"W twarz pifsciij tnjcony, xxpadl tez zeiudloxxy,

Kaifasz go w zdradzie pyta ,

A za poczyta ;

Ach JEZU zelzony ,

I czci odsjjdzony !

Wael jak niegodnego, prawk oyczyslegOj
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Przed sad pogauina , stawiij Rzymianina ,

Tam naii potwarzy wkladaj^,
O stracenie iialegajs:

Ach JEZU zhahbiony,
Jak lotr ohwiniony !

A S?dzia , nieprawy sif tey sprawy,
Zwala na drugiego , przeciwnika swego :

Herod sig z tego nasmiewa,
W bial;j szatf przyodzievva:

Ach JEZU wzgardzony ,

Na smiech wystawiouy !

W «ieprzyjazni byli, pizez co si§ zgodzili,
K.r6l Herod z Pila lem , kat z okrutnym katem ;

Zas na Ralusz prowadzony,
Pan powtornie ;

Ach JEZU strudzony,
Tam i sam wloczouy !

Ströz sprawicdliwoici, swiadkiem niewinnosci



JFZUSA si§ staje Pilat, Jecz wydaje
Wyrok swoy na przywiazanie
Do stupa i biczowanie ;

Aoh JEZIJ jak zwawie,
Ci bezprawie ?

Wnetie kaci wjciekli, z szat go swych zewlekli,
Pfagosc mu, niz bicie . czyui ciglsze aiycie,

Zatym na przemiany .

W Ranach czyniij Rany :

Ach JEZU ,

W« krwi swey zbroczony !

Nic w Tobie zdrowego , nic niezranronego ,

Ta tylko odminna, sinosc ,
krew i rana,

Widzioc w zdartych piersiach kosci tWidziec przez nie i wngtrznosci :

Ach JEZU Twe Cialo ,

Co w teu czas cierpiato!
Za nic okrucienstwo, m»j|c to nafcaenatno,

4
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jVowe wynaydnje , z ciernia wienieö «nuje ,

Ten na G!ow§ wdziewa ,

Krew z iiidy ranami wylewa:
Ach JEZU moy drogi,

/

Jako bol Twoy srogi!
Krew nozdraini, usty , jako przez upusty,
Krew przez uszy , oczy, struniieniem sig toczy,

W tym si§ z Niego ursgaj§ ,

Przy purpurze trzcin§ daj.j:
Ach JEZU wszecJi Krölow,
Krölu oraz bolow ! ,

W takim go nbierze
, z sobs bierze f

W rynku go ludowi, na widok slaaowi,
Oto czlowiek, taka postac,
Czy moze sic w zyciu zostac?

Ach JEZU nikt Ciebio
Nie wspari vv tey potrzebie !

Okrzyk na cif srogi, uczynii gmia mnogi i



Zabiy, sfrac , ukrzy?uy, z 2ywöta g(J vrjriuy,
Rzecze S§dzia : co uczynil ?

w czym ktorerau z was rawiuil ?

Ach JEZU uie byto ,

Coby cig winiio !

C6z za wola wasza? maciö Barabbaszä!
K.ogo z tych dwocb cbcecie , 2yciem darujeciö,

Krzykngli: Barabbasz iycia
Godzicn jest * a ten zabicia:

Ach JEZU twa waga,
jest zniewaga!

Zatym jakby smutijy, Piiat lotr wiefutuyi
R?ce rayje , Krew niewimjrj pije ,

Dekret naii smierci wydaje ,

Pia wol§ åydow podaje :

Acb JEZU na ztego*
Trafilcs Sfdziego !

uaii Ki-zyå i niiasta 'vypyciaj^
4*

O MqCB Pansfiicy Qty
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I»

Przy Nira ku ohydzie-, Jotrovv para idiie ,

Wy szedl Baranek niewinny,
Ofiarowan za lud winny :

Ach JEZIJ zm§czony ,

Lecz niemniey wzgardzouy !

Matka idzie w tropy , krwawe stopy ,

Pia ka/.dr-j Izy leje , a od zalu mdleje,
Na twarz upada \v tey drodze ,

Upadtego, bijq srodzo ;

Ach JEZU s ach Panie ,

Ach taoje kochanie!
Ach w jak cif/kiey töni , zaden Ci§ nie hroni
Co chce , dokazuje zlosc , nikt nie rätuje ,

Dostales sif w srogie rfce ,

Jak Iwiey zajadley paszcz^ce:
Ach JEZU, /atosci
Nasza , ach mitosci J

Z wielk;j sit pod KrzyJa ci^zkosch],
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Na gor§ wstfpuje, a coraz szwankuje,

O göro straszna smierciami,
Strnszna trnpienu glowami!

Ach JEZU prsybicie
Twe tu skoriczy zycie !

Z szat Go odzierajq, na ziemi§ rzucajs,
Krzyzem

Kazdy iät gozdz swöy przymierzy ,

Miotem silno weii uderzy:
Ach JEZU, moy Boie ,

Jak Twe twarde toze !

Gozdzie gdy przez dlonie ,
szly na obie stronie ,

Ze byty, wlokty z sobs £yly,
T?z m§k§ nogi cierpialy,
Gdy je gozdzie przebijaty ;

Ach JEZU, moy swicty,
Na Krzyzu rozpigty •

Z Krzyzem poduiesiony, na nim vr döl wtr^conyi
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Jednyra dziwowiskiem, raczey nasmiewiskiem

Slawasz Twyra nieprzyjaaiolom,
Placzu Aniolom:

Ach JEZU ,
my sami,

Placzem z Aniotami!
Malo * Auiolami plakac, ze sltigami,
lWifks*ey spolecznosci, trzeba w tey Salosci j

Z Matk;j Tw.j gorzko placzemy,
Ciebie JEZU zalujemy;

Ach JEZU zbolaly ,

zlany zsinialy !

JLecz pro£no placzemy, jesli nie widziemy,
Ze tey mfki, powod z naszey

Grzechy go nasze
I srogs smierci<| zabily:

Ach JEZU ma wina,
Twych bolow przyczyna !

Opravrce o szaty , jakby lup bogaty ,
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glosy, swe toiyj

Igrzysko przed niin sprawnjij,
A tyni «samyni go mord<ij|:

Ach JEZU twe szaty,
Gra s;j käly !

Za nieprzyjaciele , prosby Oycu sciele ,

toti» gdy pokutuje , Ray mu oiiiecuje,
Ukochanenm Uczniowi
Malks poleca Janowi:

Ach JEZU aiech twoja
Malka jest i moja !

Oyca opusaozenie , i vv bolach pragnienio
Swoje oznaymuje , pomocy nio czujo ,

I owszem si§ nasmiewnjg,
Ocet z /.ölciij Mu podaj^:

Acli JEZU , pragnienie
Twe

, nasze zbawienic !

Wiizyslko siq spcluiio, co Pismo möwilo ?
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Gtos wielki podnosi, Oyca swego prosi:

Oycze ! po skoriczoney mgce ,

Przyymiy Ducha mego w
Ach JEZUS uniiera ,

Oczy swe zawicra !

Matko Boga mego , dia mnie zahitego ,

CoiS vv ten czns cierpiata , gdys na to patrzala !

Zwtaszcza gdy mu z bokiem razem
Seroe przebito £elazem :

Ach JEZU, krew , woda,
Z uicgo nam ochloda

Lecz jaka Twa mgka , sroga r§ka
Zadata , uasz Panie

, tak i Two skonanio
Spölne z Toh g Matce hylo ,

Na sercu umf czylo ;

Ach Jezu zmfozony ,

Z Matk<j umorzony !

Przy odeysciu Pana 3 wszech rzeczy odmiaua,
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Wsrod slorica zacmienie , to£ ziemi tr*ssionie,

Opoki sig na pol kraj§ ,

Zal s.woy nad Panera wydajq :

Ach JEZU möy, skaty
Nad ptnkaty !

W Koscicle zaslona , Bogu poswi^cona,
Na pöt si§ rozdziera, pustki w aim olwiera ;

Uraarli z niogit powstaja ,

Ze Syn Bozy zmart, znac :
Ach JEZU, ich sila
Smierc Twoja wzbudzila !

JUvay Swlfci Mg/.owie, swych ludzl wodzowie,
Jozef i Nikodem , z stonccznym zaohodem ,

Z Krzyza go z zalem zdeymuj^,
Ciaio zraninne, caiuj^:

Ach JEZU, jnk vviele
Ran jest w Tvroini Ciele !

Nim go jeduak sTvemi , oleyki drogiemi ,
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JSa pogrzch mascili, Matce uzyczyli;

Ona go obmywa Izami,
Drozszemi niz oleykami:

Acli JEZU, tvve skronie
Skladasz na jey lonie!

Skladasz Cialo z Jey wzigto,
]\a klorera zli kaci, nieludzkiey postaci,

, nie zostawili
Tak je srod/.e poranili:

Ach JEZU, co sila
Zlych w tobie sprawila !

Juz lez w pogrzebowe, przescieradlo nowo
Pana , do grobu wkladajs :

Matka sig z Synem rozstaje ,

Ostatnie mu slowa daje ;

Ach JEZU, przy Tobi*
Skladam serce w grobie!

I my swe skladamy , Panu kiedy damy.
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Ze dia nas , zmarf, i pogrzebionys

A przy ostatnieni rozslaniu
Z nim, mowmy na poxegnaaius

Ach JEZU, za nifk§
Tw§, miey

P I E S N XIII.
IV utrapieniu do Panu Joutsa,

Åcli möy Jezu ! jak Tys kl^czal,
W Ogroycu spracowany,

Tam Cif Aniot w smutku cieszyl,
By swiat byl pocieszony ,

Przyydz möy Jezu, przyydf moy jezu t
Przyydz moy Jezu, pociesz mig ,

Bo Cig köcham serdeczuie*
Ach moy Jezu jakes srodzo

Do slup» przywi^zany}
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Za lak cigzkle graechy moje,

Okrutuie biczowany.
Przyydz hiöy Jean, etc.

Ach möy Jezu! co za boiesc
Cierptsz w ostrey koronic,

Z cieruia i glogu uwitcy ,

Twa glowa we Icrwi tonie.
Przyydz möy Jezu , etc.

Wycbodzisz möy Jezu drogi,
Na görg Kalvvaryyskg ,

Pod ciezarem krzySa trzykroc,
Upadasz bardzo nizko ,

Przyydz moy Jezu, etc.
Wö krzyzu rozpigty Jezu !

Sktadam mig w rany twoje t
INieprawosci grze'chöw moich ,

I vvieczne niepokoje,
Przyydz möy Jezu, etc.

I
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Gdy nayslodszy nasz Pan Jezus

Na krzyzu zawieszonj',
Dia tak grzeclidw moich,

Okrulnie zam^czouy.
Przyydz möy Jezu , etc.

Acji moy Jezu! gdy czas przyydzie,
Ze tak umierac trzeba ,

Wspomniy na gorzkg mgkg ,

Nie racz zawierac nieba.
Przyydz moy Jezu, etc. Ameu.

PIEN XIV.
Affeht lm Panu Jezusowi umierajqcemu.

Coö na dobra noc uspiony ,

Grzechami mcmi , Jezu, zraniony,
Coc dam , d/isieysze wale ?

Dusz§ i serce wcz Jezu cale.
A gdy mi wzajem usnaö przychodzi j
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i

J smierd przed oczy tviecznosc przywodzi ?

Wez mi§ na parol, nbym w areszcie,
Myslit o iycie mojego reszcie.

pay mi krew z Hau twych , a ja zas Tobie
Serce ua blaukiet, zapisz mi§ sobie.

Grzechy me cif/kie , te s§ moy Inniept,
Jezus z , to moy testament.

Pajec dobra uoc , moy Jezu ! w grobie ,pay vv pierwszey strazy mieysce przy sobie,
Day basto na smierc Jezu, i Pauno
Marya, Jpzef, Joachim, Apno,

Nayslpdsze rany mile catujf,
Serce me gorzkie Tobie darujf ,

Wez wc mnie mieysce tak, jako w grobie
Uczyii mieszkanie vv mem sercu sobie,

Wjtay o Doku dia mnie przebily ,

iWitay Baranku dia mnie zabity !

Jktöry z hoynosci bardzo rozr;utpe*y ,



Zgasles na Krzyiu z r§ki okrutney.
0 widowisko swiata przedziwne !

Jezu» umiera aa grzechy winne.
Twoje , o Jezu! jagody jasne ,

zaszly , jak chmury wlasne !

Nie tak jest smutue sloilce zacmiouo
,

Jak twe Oblicze we krwi zbroozone.
Kany twe mitosd vv sercu wzhudzaj;j ,

I z oscliley duszy lez dobywajq.
Zsgnam Ci§ , Jezu , swiata kleyuocie ,

F» calodzienney m§ki robocie ;

J3aj§ dobra noo Tobie spi^cemu,
Zyczs wygody spracowanemu.

twardo , boc' t.warde }o£e
,

Tak ci§ to möy grzcch uspil, o Bole !

Wiejn, io clipc sam spisz, zec seroe czujei
Za mi§ u Oyca prosbs pracuje.

I w mojs duszg puiseni jak mielen»

o 3lfce Panshiey lii
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Bijflc , kruszy Selazem jak dlotem*

Odpoczyvi ay ze me 'odpocznienie ,■ Gniewu Bozkiego uspokojenie.
Jak si§ odeekuiesz ze suu po grobie ,

Gzekam ci§ w czuynvch siug Iwych sposobie} A,
P I E S IM XV.

Stafa Matka bolesciwa,
Pod Krzyzem bardzo ti'osklivva,

IMa ktörym Jey Syn wisial.
Ktorey dnsze tak slrapionij ,

Wielkim /aleta ,

Miecz boleäci przenikal.
O! jak smnlna i strnpipna,

Matka ta blogo.slawiona,
Syoa jednorodzonego,

Ktöra plakala i Jk ala ,

L zaiu dr/ala gdy w iclziala ,

Syitä milego.



\
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ICtöz jest serca tak twardego ,

By dzis z Panu swego ,

Jjardzo rzevvno uie plakat.
Ktoäby si§ nie wzruszyt w sobie,

Pomiii|c o iatobie ,

Matki z Syuepi jedynym.
Dia zlosci ludu swojego ,

Widziala tak
Jezusa Syna swego,

Widziata kocbanka swego ,

Od wszystkich opuszczonego ,

Gdy iia krzyzu umieral.
Cna Matko zrodlo milbici,

INiech czuj§ gwalt twey zalosci,
Dozwol mi z sob;j plakatf.

Spraw by niiiosci§ patalo
Serce me, dajjjc si§ calo,
Bogu swemu w przyslugf.
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Swigta Matko dopusd na mnie ,

. Wiech Ban Syua twego znami§ ,

Mani w sercu meni wyryle,
Twego Syna zranionego ,

Tak bardzo dia mnie zbitego ,

Ze mnij podzielay.
Niecb z Toba plaozf prawdziwie ,

Patrzac na Krzyi zalosliwie,
ducb ,z cialem zyje,

Pragiif stac pod Krzyzem z tobs ,

Dzielic si§ z Osob<|,
Tak snrowym ptaczem twym,

Ze wszucb Panien Panno zacna ,

tak prosz§ za mnie bacznaj
Day sis z sobij naplakac.

INiech gorzk.} ämierc nosz§,
Krzyi i rany jego , prosz§
Niecb ua sercu uwaiam.
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JSiecli mnie Rany jego ,

]Nieqh znam moc Krzyza ,
Przez niilose Cbrystusowij,

Jego zapal mech mani w sobie ,

Poruczenie Panno vv tobie
,

Wiecliay mam dnia s^dnego.
Niech, muie ten Krzy£ Paiiski broni,

Smierd Cbrystusow| ocbroni ,

Niech wspiera taska Jego.
Kiedy cialo pöydzie w zicmi? ,

Niech dusza niebieskie plemitj ,

Wieozuey chwaly nie teaci.
P I E § N XVI.

Lament ffayswigt, Fanny Maryt Bolesney,

Juz ci§ zeguam naymilszy Synn Cbrystusie,
Serca mego pociecho , sliczny JEZUSIE.

C 62 ja pocaug utrapioua ,



Malta iwojn opuszczona,
Straciwszy ciebie ?

Wez mi? raczey na smierc z sob?,
Wol? razem umrzec 7. tob?, ,

Niz iy6 bez ciebie :

Juz od zalu umieram, na ci? ,

I nie wiern
, co cz.ynic mani ,

, jako te zlc syny
Bior? ciebie bez przyczyny;

Dosyc zalosci.
, tfuk?c pozdrawiaj?,

Cifzkied Rany zadawaj? ,

Nie masz litosci. *

Niesletyz mnie strapioney, £era doczekala
Kieszcz?sliwey godziny , zem ogladala

Ciebie Synu ,

W r?ce 2y«lom oddanego , (

By ci? m?czyli •'

H 6 Piestä



Srogosc swoj; ,

U slul>a ciebie ,

Srodze dr;czyli.
O okrutny narodzie ! zapanii?taly ,

yV obrzydliwych zlosciach swych zakamienialy,
Czemu w srogiiii biczowaniu,
W tnk okrutnym katowaniu ,

Nie pofolgujesz ?

Ourzuc srogi guiqw lia siron; ,

I t; Koron;,
Ktor; gotujesz.

Miecz okrutny przebija ,
moje wn;trznosci ,

Widzfjc okrutny srogosc iiydowskiey zlosci ,

'Ze ci; w purpur; oblocz|,
Ostrc ciernie vv Glow; tlocz; ,

Nic nie laluj^c.
Na Pilata srodze wola,
By ci; na smierc sadzil, rgola

o Mqc.e Panshiey 117
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*

Nic nie lituj^c.
•LaiVcuch cig2ki wlozyli na sliczn§ szyj§ ,

Ktöry, gdy komu wloz§, wiecznia nie lyje f
Jakos i dekret Wydany,

KteraU i Krzyz zgotowany>
O zla godziua !

Na ktöry masz byc wlozony ,

Migdzy lotx-y policzony,
nowina !

I w tym jeszcze bezecni nieprzestawaj|c t
Ale wiscey zalosci mnio zadawaj^c,

R§ce , nogi ,
I do KrzyJa przybijaj^*

Smicrci czekajij.
A byc zenulionego,
I nieof bc.jc ci§ miec zywegOj

Zölc ci podajs.
Cöi ja na swiecie, kiedym pozbyla f
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Ciebie Synti naymilszy ! smutnie stracila ?

JNiech/.e umr§ z tey przyczyny ,

Ze mi wzigly luclzkie wiiiy,
Syna mojego !

Ktöry po to zstapil z Nieba ,

Ze oclkupu bylo Irzeba,
Z wyroku Jego.

A po »mierci, niech bgdzie ktory z lilosct,
Wiozywszy w grob me cialo i smutao kosci,

Napiszp mi takie slowa ;

Ze tu,. Matka Jezusowa,
Zalem slrapiona.

Ktörey smierci jest przyczyna ,

Ze pozbyla swego Syna,
Ta polozoua, Ameu.
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I

P I E S N XVII.

Ty klorys gorzko na krzyzu umieral,
K§cec i nogi gvvozdz srogi i'ozdzieral;

Day dobrze skonac na krzyzu ,
Baranku swifty.

Pragn? nmierac wraz z i w tobie,
"Wspolney bolesci ,

w smutku i äalobie ;

Wczesnie si§ w twoje zakopujf rauy ,

Jezu kochany.
A ci ktorzy juz dni swoje skoiiczyli

,

I z dlngow ci sif swych nie wyplaeili,
Przychyl im krzyza i serca skarbnice ,

Kau krwi krynice.
Bolcsna Matko uaywy2szego Boga !

Gdy mnie smierlelna opanuje trwoga,
Bsdz nti w zbolaiein sercu litosoiwem

Portcm szczgsliwym.



Miohale I strözu Aniele !

Gdy duszni sci?n.| mnie nieprzyjaciele ,

Zgromcie ich haslem : ktö£ jak Bög nicznucrny!
Nam milosierny,

P I E S N XVIII.

Nows trajedyj^, wi.dzf % Kalwary^,
Niebo zacmiy oczy, gdy BögKrew svvs toczy,

Ach srogie kryminaty
Ludzkie Boga skatowaly !

Bög za ludzkie pleijiig
Krew leje na zietni?,

Jaka alternata , Bög od swiata :

W Böstwie ,
do Krzy2a przypigty ;

Wszystkim wiekorn .scena sroga ,

Tak zranili ludzie Boga:
Ludzkich grzechöw wina ,

Tey sceny przyczyna.
Dia grzechowey ziosci, Bög zmgczon do kosci^

o Msce Panshiey J2I
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Dia grzech6w

Patrz na Boga >ka£dy smiele :

Dia Haa nio ma mieysca w ciele :

Acli grzeszyc przestaiimy ,

JEZUSA uierarimy,
JEZUS aciiuiony , wszystek poraniony,
Jirwi potok obfity , leje na Krzyz wbity,.

861 ma w ciele JEZUS mnogi ;

Przebite K?ce i Nogi:
A eli JEZU nikt ciebie
Nie wsparl w tey potrzebie !

PJaczcie, ptnczcie gory, i twarde marniury;
Placzcie, placzcie lasy, przyszlycli wickovy czasy*

Placzcie wszystkie swiata krajo ~

Ksdy jeno sloiice wstaje,
Gdy JEZUS ziiKjczony %

"Wc krwi zamirzoiiy !

Anielsjkie kocEimi« 3 ach nasz mily Panie f.
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Srodzes poraniony, jak lolr obwmiony ;

Placzcia grzeszni, gdy widzicie ,

JJSZLIS zmgczon nasze zycie ,

Daycie lez slrumienie ,

Jednaycie zbawieuie , Atnen,
P I E S N XIX.

O Mgcc Panshiey ,

Kota jak; Krzyiu swigty nade wszyslko*

Cztowiek drogg enot porzucil,
L niebem i z sob;j sig sklocil;

Sam Bog wsröd ludzi przycjiodzi,
Niespokoyne plumie godz4!

Co naueza zaraz isci,
Pracuje nam dta, korzysei.

Niesc Mu z nami cig/.ar milo 3
By Izey crtowiekowi bylo.

O dobx» ngsac stroskauy,



l

Odpoczywal zmordowany !

Znosil niewczas , glöd, pragnienie ,

Niszczy go ludzkie zbawienie.
C6£ nm rod zacifty ?

Przyszedl do swych , nie ;
Jeszcze Naii potwarz wloiyli,
1 ludzie Eoga !

AVycierpiai policzki , bicze,
I uiewolnicze ,

Sprawca wolnosci czlowieka ,

"VV ciemnym locliu zgonu czeka.
Potem go na smierc wicdziono ,

ciernia koronf wio/ono,
Gozdziami na Krzy2 przybito ,

I wjbczui.j bok nm przeszyto.
rl'ak K,rwii| zlauy oaly ,

XJmart sromotnie Pan chwaiy f
I gdy w ludziacli twarda dusza,

124 Viestii
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Cala si§ natura wzrusza.

Drzy ziemia , slorice zacmione !

Groby zmarlym otvorzone,
w przestrzeniach Nieba glos kwili
~ Ludzie Chfystusa zabili ! ”

Boze ! milosc i zlosc byla ,

Co cig o srnierc przyprawila!
Nayyvyzey ka/.da si§ wznasza,
Milosc twoja , a zlosc nasza.

Te gromy karac uas biezs !

Lccz w ktörez mieysce uderz§,
Twe pioruny nie wstrzymane ,

By nie bylo krwis zlane ?

Raczey miey litosc nad nami,
Twojemi winowaycami,

I niechay miccz twöy nie tyka
Pokoruey szyi grzesznika.
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2f Nleba zestany Syn Boza zywego,
iGdy w Jeruzalem wjeådSat czasu swegö j

'Le wsi Betanii, rzekl Uczniom gotowo
Slowa takowe*

Dway do Miasteczka teilaa pobiezycie j

Ktöre pfzed sobij lezjjce widzicie,
Mnie przyvviedziecie Oslicy Oslotko,

Mlode bydl|tko.
Jesliby wam kto cbcial trudnosci zadac f

potrzeb§ niacie opowiadac,
Dosyc uczyni tey to Pailskiey woli,

Zaraz pozwoli.
Wszystkie te rzeczy sig dia tego ,
Le to rzeczouo z Pisma Px^orockiego;
Cöx-ko Syoxiska! Kx - 61 jedzie ku tobie

,

W ciohey osobie.
Co Pan rozkazal, sludzy uczynili:

125 Piahi lilura si§ spiewa
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Jego na byill? , przyszedtszy, wsadzrli:
Tluszcze mu drog§ wielkie zabiegaiy,

Panu spiewaty.
Jedni uczczenie takie wyrz^dzali,
Co na przeciwko Panu wybiegali,
Kfdy mial jecbaJ, poslali na ziernig

Swoje odzienie.
Drudzy poslugi takie wyrz|dzali;
Kosr.czki zieloue z drzew obtamywnli,
Scielijc na ziemig ; niecbay bgdzie ,

Ozdolmo wsz^dzie.
A drudzy', klörzy za Panem cbodzili ,

I) o niego lakiin sposobem mowili;
Zbaw nas , zmiiuy sig , flie opuszczay zydow,

Synu Dawidow.
Skoro pospolstwo o tem ustyszalo,
7o JE7US jedzie , vvuct um zabie/ato,

Na KiVielnq, Nleäzielg 137



I

128 Piesn Jttöra sig spiewa
galqaki * drzewa palmowego ,

Z serca prawego.
Dzialki zydowskie zabieglszy , spiewaly ,

gtosy Paria wyznawaty:
Ten jest, co przezeii ludzkie pokolenie,

Wezmie zbawienie,
Dziatki powtore przez Duclia
"Wolali: tcn jest, ktory Indu swego ,

Z inocy szatariskiey , jest OdkupicieJem ,

I Zbawicieiem,
O jak zsaczny, i jako Pan wielki
Jako przemozny ten jest na aas wszeiki,
Ktoremu zaszli w drogf Anioiowic,

"Wszyscy Tronowie !

Zalosua bojazn niecbay precz odeydzie ,

Corko Syouska ! oto Krol twoy jedzie
Ktobxe , Ivröl cichy , znay z Pisma iwigtego ,

Oslipf Jego.
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\

Zawitay Krölu , Zbawicielu swiata,
Ciebie przez dtugie czekaHimy lata ,

Tys przyszedt zbawid cztowieka grzesznego,
Tobie mitego.

Kiedy byl szosty dzieri przed Wielkonoc§ ,

Do Jeruzaleni wjezd/.al dziwns ,
Dziatki wychodz.| z Palmami ku Niemu

,

Spiewajaic Jemu.
jSiech cliwnla Bogu z ust naszych wyplywa,
Ktory na Niebie wysokim przebywa,
A Ty , co idaiesz knam btogostawiony ,

pochwaiony.



130

INABOZENSTWO PASSYJNE
CZY L I

MF^KI
P AVSRIiVt

Przestroga wzglgdem nastgpnjqcego nnhozenstwa,

WNiediielg wielkiego poslu; etlzie si? to na-
bozeustwo oclprawiac zwyklo,' zaraas po
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skonnzonym Nieszporze, czyni si£ zwyczayne
przenayswiijtszego Sakramentu wystawienie. To
zas, co sig tylko zakodczy ; natychmiast nay-
pierwsza , ( Gorzkie zule) piesii sis zaczyna i
spiewa si§ wespdi od wszystkicb iudzi; potein
czyta Xiijdz inieneya ni/.ey przed ka-
zda Dopleroi nast£puj.jce piesni spiewa-
j;j si§ na przemiany , to jcst ; jedu9 strof§ piec
niQzka, a piec' niewiescia. Azeby to spie-
wanie z \vi9ksz3 Bosk;j i z duchownyrn
spiewaj|cycb poiytkietn byto; potrzeba naprzod,
spicwac naboznie z rozmyslaniem mski Chry-
stusowey ; powtofe j spiewac z tak,
2eby w posrodkn i na kotien kazdego wiersza

sobie. [Klo naboznie spiewa, dwojaho
sis modli,



132 Piestä postne
POBUDKA

Do rozmyslania nieki Panskiey

Gorzkie iale przybywaycie !

Serca nasze przenikayeie l
Serce nasze przenikayeie!

Rozplyricie si§ rae zrzenice!
Toczcie smutnych lez krynice !

Sloilce, gwiazdy , ,
Zaiob.j si§ pokrywajs !

rzewnie aniofowie,
A ktoz zaiosd ich wypowie ?

Opoki sis twarde kraj| ,

Z grobow uniarii powstaj^.
C oi si? , pytnm? co si? dzieje ?

Wszystko slworzenie truchleje ?

Na böl Cliryslusowdy ?

Znl praeywuje bez wyrnowy.



Uderz Jezu bez odwioki,
AV tuvardo serc uaszych opoki.

Jezu möy vee krwi ran tvroicli ,

Obmyj duszf z grzechow moich.
Ilpal serca mego chlodz§ ,

Gdy w przepasc myki twey
CZIjjSC PiERWSZA.
histruhcya o intencyi.

Za iaski Bozey pobudziwszy si§ do £a-
Ju serdeczuego za grzechy uasze ; rormysla-

uie niuieysze gorzkioy mfki Pana Jezusa Chry-
stusa Syna Bo2ego, uaboåuym affektein ofiaro-
wac Oycn niehieskiemu na czesc i na
chwalg Jego Boskiego Majestatu, pakonne dzi§-

za lak a nigdy milosc ku
narodowi ludzkiemu : ze nam niegodnym zestac
raczyt Syua swojcgo jednorodzonego,aby wprzy-
jgtey, od siebie ludzkiey naluntt, ua zadosyc

Piesni poslne 133
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uczynienie Boskiey sprawiodliwogci tak okrutna

wycierpiat I smierc krzyzowa. Tu-
dziez na uszauowanie przenaydrozszey
Maryi Panny, tegoz Syna Bozego Matki Bole-
sney. Takze na uczczcnie swiftyoh Panskich.

nnprzåd .■ "VV pierwszey cz§-
sci rozwazac

,
co Pan Jezus ucierpiaf,

«d raodlilwy w Ogroycu , az. do nieslusznego u
oskarzenia

,
kt<jre to zniewagf i zeiäywo-

sci, temu£ Panu Za nas ofiarowac b§-
dziemy : za Koscioi s. Katoiicki Rzyniski i nay-
wyzszego Pasterza z catem Duchowieristwem,

H Y M N.
a

Zal dusz§ seiska , serce bolcsc czuje !

Gdy slodki Jezus, na smierc siQ gofuje ,

w Ugroycu gdy krwawy pot leje
Me serce iiNileje.
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Pana swi§tosci uozeri zly caluje,
Zolnierz okrutny powrozmi ,
W tenczas gdy Jczus Izami licc skrapla ,

W milosc sig stapia.
INielitosciwie z tcy i owey strony,
llijc , popycha , zyd nieposkromiony !

Za wlosy larga; znosi w cierpliwosci,
Kröl z wysokosci.

Zsiniale przedtem krwis usta zacbodz;j,
Gdy zbroyiicj zolnicrze w ni§ godz<j !
Wuet si§ zmienilo serdeczuc kocbanie ,

W gorzkie wzdychanie.
Gby si§ scrce we Izy rözpty walo !

Ze Cl 9 nioy Jezu sprosnio obrazato !

Zul mi! ach zal mi! cifikicli moich zlosci,
Dia Iwey milosci.
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LAMENT DUSZY

JVnd cierpiqcym Jezusem serdecznie bole/qcym)

JEZU ! nri zabicie okrutne ,

Cicliy Uaranku , od zydöw skazany ,

JEZU möy kochany !

JEZU ! aa trzydzieÄci srcbrniköw ,

Od Judasza przedatiy r
JEZU möy kochany!

JEZU! w cifzkim smutku z.alosci,
Okrutney smierci bojazuis stroskany,

JEZU mey kochany!
JEZU ,’ na modlitwie w Ogroycu,
We mdiosci krwawym potem zalany,

JEZU möy kochany !

JEZU ! «atowaniem zdradliwem ,

Od bezbolnego ucznia wydany ,

JEZU möy kochany !

JEZU! powrozami gfubemi,
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Od swawolhego zotnlerza

JEZU rniiy kochany !

od pospölstwa zel/.ywie,
U sgdu Annaszowcgo naygrawany ,

JEZU möy kochany !

JEZU! przez ulice sromotnie
,

Do Kaifasza »a wlosy targöpy,
JEZU möy kochany f

JEZU ! od Solnierza srogiego f
Ziosliwa policzkowany ,

JEZU möjr kochany !

JEZU! od falszywych dwöch swiadköw,
Za zwodziciela niestusznie udany ,

JEZU möy kochany!
ll§d/. pozdrovviony ! B|dz poclmnlony !

Dia nas zel/.ony , i pohanbiony !

Bijdz uwielbiony ! Hadz wyslawiony !

80/.e nieskonczony.
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SMUTNA RO//MOWA

Z intoina Malkq. nad Synern swoim übolcwajqcq*

Ach ! ja matka tak zalosna ,

Bolesc mnie seiska nieznosna
,

Miecz rae serce przenika I
Czemu Malko ukochana,
Ci?zko na sercu stroskana ,

Czemuz wszystka truchlejesz !

Co mi(j pytas* , wszystkam w nuUosci,
Mowic nie mogQ z zalosci ,

Zal rai serce zalevva.
Powiedz mi o Panno moja !

Czemu blednieje tvvarz twoja ?

Czemu gorzkie Izy lejesz ?

Widz§ me serca kochanie,
JEZUSA w Ogroycu zlanie

,

Potu krwawym potokiem.
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O Malko zrzodlo milosci,
]\iech czitj§ gwalt Twey zaloici|
Dozwol mi z sob§ plakac I

CZESC DRUGA*

Wdrugiey cz§sci rozmyslama m§ki Paiiskiey,
bfdziemy rozwazac , co ucierpial Pan JE-

ZUS od nieslusznego u oskarzenia, az do
okrutnego ciermiem ukorowania. Te zas rany*
amiewagi i zelzywosci , lemuz Jezusowi
cemu, ofiarowac b^dziemy, za Cafe Chrzesciaii-
stwo ; na uproszeuie pokoju i zgody mifdzy
Chrzescianami , wzajemnego znoszcuia sl§ w mi-
losci Cbrzesciatlskiey, prawdziwey jednosol i
ftodkim pokoju ; takze dia uproszenia sobie od-
puszczenia grzecbovv i karauia za uie; mianowi*
cie powietrza, gloduj ognia i woyny»
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H Y M N.

Przypatrz si§ duszo , jak ci§ Bög miluje !

Jako dia ciebie sobie nie I’olguje ;

Przcciez go bardziey , niz zydowska drsczy.
Zlosc twoja m§czy.

Stoi przed sedzia , Pan swiata vvszystkiego ,

Cichy Baranek ,
b wzgardzenia wszelkiego ,

Gdy w bials »zat§ au smiech jest odziany ,

Glupim nazwany.
Za moje zlosci grzbiet srodze biczuj^,
Pödzciez grzesznicy , oto warn ,
Ze krwi JEZUSA, dia serca ochtody ,

Zdröy zywey wody
Pycba swiatowa , nlechay co nhce wrozy ,

Co na swe skronie , wije wicniec * rozy ,

W szarlat na posmiech, cierniem Kröl zraniony,
Jest ustrojony.
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Oby si? sercc we tzy rozplywalo ,

Ze ci? möy JEZU , sprosnie ohra/.aio .
-

Zal mi! neli zal mi! ci?zkieh moich zlosci!
Dia twey nntoiei.

LAMEINT DUSZY.
.Nad cierpiqeym Jezusem.

JEZU ! od zydoyvstwa niewinnie ,

Jako lotr godzien. smierci obwolany,
JEZU möy kochany !

JEZU ! od zajadlych mordereöw,
Po Loskiey twarzy tak sprosnie zeplwany ,

JEZU möy kocliauy !

JEZU ! pod od Piotra ,

Po trzykroc razy, z bojazai zaprzauy ,

JEZU möy kochany !

JEZU ! od okrutnych iotnierzy ,

Na Pilata jak zhöyca szarpany ,

JEZU möy kochany!



JEZU J oil Hepoja i dvvorzan,
Krölu chwaly ! zel/ywie wysmiany,

JEZU möy koebany !

JEZU! w bial;j szats szyderskq,
Ka posmieeh i baöb§ nbranyj

JEZU möy koebany J
JEZU ! u kamiennego slnpa ,

Kiemjlosiernie biczami smagauy,
JEZU möy koebany J

JEZU ! w koron§ ,

Ka wzgard§ i bolesc ukoronowany ,

JEZU möy koebany !

JEZU! w naygrawaniu od zydöw,
Ka wyszydzepie odziany,

JEZU möy koebany!
JEZU! yr trzeina übity ,

Ivrölem bolesci od £ydöw witany,
JEZU möy koebany!
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pozdrowiony ! pochwalony !

Dia nas zel/ony ! Wszyslek skrwiawiony !

uwielbiony ! pochwalony !

Boäe nieskoiiczony.
ROZMOWA DUSZY

Z zatosnq. Mathq. nad Synevi swoim uholewajqcq»
A ch ! widze Syna mojego ,

»A-Przy stupie obnaåonego !

Rözgami usieczonego !

Panno dopusc na mi§,
ISicch ran Syna Twego znamif,
Mam na sercu wyryte. ,

VYidz§ acli ! jako mizcrnie ,

Kani gtow§ , ostro cieruie ,

Dusza raoja ustaje. ‘

O Maryn ! Syna twego ,

Oslrym cierniem zranionego
Podzicl/x ze mns m^k§.



Obym ja Matka strapiona ,

Mogla na .svvoje miniänä ,

Zto/ye krzyz tvvöy Synu möy !

Proszs o Panno jedyua ,

INiecbay zawsze Twego Syna ,

W mojem sercu krzyi uosz§ !

C'/;f;sg. trzecia.

Nakoniec , w tey oslaluiey
imazac , co Pan Jezus ucierpiai od ukorono-

wauia swego , az do cigzkiego na krzy/.u skona-
nia. Te piagi jego , bluznierstwa, zelzywosci
zniewagi, Bogu Oycu niebieskiemu ofiarowac bf•
dziemy ; za I’uudatorow i dobrodziejow, za wszy■
stkich spolejn braci i sioslry Konfraterni na-
szey , tnk iywych jako i mnarlych. Tudziez zi
grzesznikow zatwardziatyoh , aby icb serca d*
poknty

,
i prawdziwey poprawy wzbudzit mg-

swoj;j Zbawiciel nasz. INaoslatek , za wszyst-
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slkie dusze w czyscu aby im naylito-
scivvszy Jezus krwia
zagasic , a nam wszystkim w smierci zal
skrucby serdeczuey za grzechy: i szczfsliwa
w }asce Boskiey dokonczenie , u Oyca swego
uaylaskawszego wyjednac raczyl,

H Y M N.

Duszo oziembla czemu/. uie gorejesz !

Serce me cate, czemu/. nie topniejcsz !

Toczy twoy Jezus, z serdeczney milosci ,

Krew w obfitosci.
Ogieii miiosci, gdy go tak rozpala,
Sromolne drzewo na rämien» zwala

,

Zemdlony Jezus, pod krzyiem ukl^ka,
Na grzechy stfka.Ztosliwym kat oni poshisznym *i§ staje ,Na krzyz baniebny ooliotnie podaje y

Kgce i nogi ludzkiego plemieuia ,

Sprawca zbawieuia.



/

O drzewo odday nam lp Cialo !

Aby na tobie dlufcey nie wisialo,
My go uczciwie w sercu polozymy ;

Placz uczynimy,
Oby sif serce we izy rozpiywalo ,

Ze cig möy Jezu sprosnie obrazalo,
'/ai. mi, ach zal mi, citjzkich moich zlosoi,

' Dia twey mitosci.
]Nieob Ci möy Jezu czesc b§dzie w wiecznosci,
Za twe obelgi, m<jkg zelzywosci,
Ktöres ochotnie Syn Boga jedyny,

Cierpial bez winy.
LAMENT DUSZY.

Nad cierpiqcyrn Jezusem,

JEZU ! od pospölstwa niezboinie
,

Jako zloczyiica z lotry poröwnany ,

JEZU möy kochauy !

-JEZU l od Pilata uieslusznie ,

Piesni poslne
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Na gzubieniczn§ smierc dekretowany y

JEZU möy kocliany !

JEZU ! srogim krzy/.a cig£arem ,

Na gör§ zreordowany ,

JEZU möy kocliany !

JEZU ! do sroniofriego drzewa ,

Przytf piouemi gwozdämi przykowany ,

JEZU möy kocliany !

JEZU! javvnie w posröd dwucli lolrövv,
Zelzywie od zydöw ukrzyzowany ,

JEZU möy kochauy !

JEZU ! od stojijcych okolo ,

1 niijapjcych ,
z urijgany ,

JEZU möy kochany !

JEZU! hluznierstwami od zlego ,

iotra naygrawany ;

JEZU möy kochauy !

JEZU! gorzk;j i octem,
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pragn? ! w mdtosci napawany,

JEZU niöy kochany !

JEZU ! w r§ce Oyca swojegö ,

Ducha oddawszy ,
zarunrdowany

,

JEZU niöy kochany!
JEZU ! od Jözefa uczciwie ,

I Nikodema w grobie pochowany,
JEZU moy kochany !

pozdrowiony! pochwalony,
Dia nas zelzony ! i krwi| zbroczony !

Badz uwielbiony ! B;jdz wyslawiony !

Boza nieskohczony.
KOZMpWA DUSZY
Z zatvsnq Matkii.

Ach ! mnie Matce bolesciwey,
Pod krzyzem smutliuey,

Serce zatosc' przcymujc.
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O Malko ! niechay prawdziwie ,

Palrzac ua krzyz /atosliwie,
Placz§ z Toba rzewliwie.

Juzcijää?, moje kochaaie ,

Gotuje sig ua skonanie
,

Juz i ja z niin umieram !

Pragn§ Malko umrzed z
sif zatob<],

W smierci Syua Twojego.
slodk§ Jezus mowp ,

W tem ku ziemi sktania gtow§,
Juz zcgna Matk§ swojs !

Marya niecli z nosz§ ,

Smierc, krzyz, rany Jego ; proszf ,

INiecb serdecznie rozwazam.
Potem spiewn si§ irzy razy

Ktory dia nas cierpial rany ,

JEZU Chrysle, zmiluy si§ uad nami.
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PIE S N
Kturn si§ spiewa po Processyi.

VÄTisi na krzy£u Pan Stworca Nieba ,

W Plakac za grzechy* cziowieoze potrzeba;
Ach ! ach ! na krzyzu umiera ,

Jezus oczy swe zawiera.
NayswiQtsze czlonki i wszystko cialo ,

Okrutnie zbile , na krzyzu wisialo.
Ach! ach! dia ciebie czlowiecze,
Z boku krew Jezusa ciecze.
korou§ skrouie zranione ,

Jszyk zapiekly i usta spragjiione.
Ach ! ach ! dia rnojey swyvvoli t
Jezus umiera-i boli.

Wola i kona , Izy z oczu leje ,

Pod krzyzem Malka bolesna truchleje ,



* Ach f ach! sprosne zlosci
Sprawity te niepoko/e.

Wi§c si<> poprawig , ty laski doday,
'Zycia sposob mi poday.

Ach! ach ! tu kres ztosci moich,
Przy nogach przybitych twoich.

Tu z Magdalena pokutowad ,

1 za me grzecby serdecznie zalowac.
Ach ! ach ! zmituy ,

Uczyii milosierdzie ze nm§.
Bozbrat obludny swiecie wypowiadam,
Grzechöw si§ moicb szczerze wyspowiadam»

Acb! ach ! serdecznie zalujg ,

Bo Gi§ 80/.e möy mitujg.

a
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P I E S JJf I

O ZMARTWYC-HWSTAMD

FÄl^illEl

pi e s n r.
Przez Jvvoje swi§te //inai tyclipowstanie ,

iiozy Synu! • odpuscisz nam nasze zgrzeszenie:
AVierzymy /.es zmartwyeliwstal,

Zywotes nasz naprawil;
Smierci vvieczney nas zbavvit,

syviftfj moc zjawil.
JVJzicn TVnieiowstqpienia Panskicgo spiewa sic: Przez
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twoje swiete 'Wnieliowstqpienie, a na Zivlone Swiatki;
Przez tvfojc swijfte Diicha zesianie.

P I E S N 11.

Wesoly nam dzis dzieii naslaf, ktoregoznas
knldy zijdal, tego dnia Chrystus zmartwycb-

wstai', Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Krol niebieski knam zawi-

tal, jako sliczny kwiat zakwitnal , Alleluja.
Piekielne mocy zwojowat, nieprzyjaciele po-

deptat, nad ugdznemi siq zmilowai, Alleluja.
Do trzeciego duia tain mieszkal, Oyce swipfe

lam pocieszal, potym im z isdz kazal, Al-
lein ja.

Ktörzy w otohlaniacb mieszkali, z
,tam zawolali gdy Zbawiciela uyrzeli, Alleluja.

Zawitay Pauie Boze Wszechmo-
wybaw nas z piekieluey mocy, Alleluja,
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Wiclkio tam wesele mieli, gdy Zbawiciela uy*

fzeli, ktorego zdawna zijdali , Alleluja.
Potyrn swg zroartwychwstal,

z grobu nie I‘uszal, na ströze wielki stracli pow-
StaJ , Alleluja.
A gdy Pan Chrystus zmartwychwstal, tnilosni-
kom si§ pkazal, Aniolow do Matki postat, Al-
leluja.

Aniolowie naymileysi ! idzcie do Panuy nay-
swiijtszey, do Matki piey naymileyszey, Alleluja.

Odempie j§ pozdrnvviaycie , i wesoio zaspie-
Vvaycfe : Krdlowo Ilayska wesel sif, Alleluja.

Potym z sv\ wielkij swiallosci.j, do Matki
swey pocicszyl j.], pozdrowjwszy,
Alleluja.

INapelniona bijdz slodkosci, Mntko moja i mi-
Josci , po oney wielkiey zalosci , Alleluja.

Wilayze JIiZU nayslodszy, Synaczku möy uny-



mileyszy ! pociesZenie wszelkicy duszy, Alleluja.
Jeslem juz bardzo wesola , gdym Cif zywega

uyrzala
, jakobym sif narodzila , Alleluja.

Easkawie z nim rozmavi iala, blizny Je»o calo-
wala , w sif z nim rozstaja , Alleluja.

Chrysle przez twe Ztnartwychwstanie, day nam
grzechow odpuszczenic , a potynx duszne zba-
■wienie, Alleluja.

, ,

P I E S N 111,
TV'6 zna smierci Pan åywota,

przeszedl przez jey wrola j
Kozerwala grobu Pfla ,

K?ka swifta.
Adamie ! dlug twoy splacony ,

Okup ludzki dokouozony,
Wnidziesz \v niebo z szczfsliwemi j

Dziecmi twemi.
Mie skarby jakimi placi,
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Wszystko co mogt tracic , tx-aci.
Cal;j za nas kx*ew swa sqcay ,

Dzieto koriczy.
Pi’6zno zolnierze Go strzegli,
Gdy wstal, z zedx-zeniem odbiegli;
Bo przcuiktijjt grobu imxry ,

Bog natiiry !

On zuowu ua ludzkie plemie,
I na malg ziemi§ ,

Jak dx-ogo dzisia przybx-ana ,

Kosztem Pana.
Przez Twe Zmarlwychwstauie ,

Z grzecliöw povvstac day nam Panie !

Potein z kx'6lowaui e,
Alleluja !

P I E s N IV.

Wstal Pan Chrystixs zmartwych niaic, Alleluja.
Uweselil swdy iud mile , Alleluja.
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Kldiy cierpiat dnia trzeciego, Alleluja.
Dia czlowieka mizernego , Alleluja.
Miewiasty, gdy do grobu szty, Alleluja.
Drogie masci z sob| niosty : Alleluja.
Niewiasly ! co sie boicie ? Alleluja.
Do Galilei tam idzcie , Alleluja.
Powicdzcie to Zwolennikom ,

• Alleluja.
li Krol powslat ua wiek wiekom. Alleluja.
Tego dnia Wielkonocnego , Alleluja.
Chwal kaSdy Syna 80/.ego ; Alleluja.

Troycf wyznawaymy, Alleluja.
Bogu czesc, chwalg da«nymy, Alleluja.

PIESN V.
P* hrystus zmartwychwstan jest, nam na przy-

dan jest ; i£ mamy zmartwychpowstac ,

z Fanein Bogietn krölowac , Alleluja.
Lciat trzy dni w grobie , dat bok przektöc

sobie; bok, r§ce ,
i nodze obie , dia zbawienia

cztowiecze tobie, Alleluja.
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Trzy Marye poszly. drogie masci niosly, clicia-

ly Clu-ystusa pomazac, Jemu czesc i chwat§ dac,
Alleluja,

Gdy na drodze byly , tak sobie möwily ; jest
tain kamieri nie maty , a klöä go nam odwali?
Alleluja.

Powiedz nam Mai*ya , gdzies Pana widziala?
■widzialefn go po m§ce, trzyma w r§-
ce , Alleluja.

Gdy nad grobem staly , rzeki im Aniol bialy:
nie boycie sr§ siestrzyce } uyrzycie Boze lice,
Alleluja.

Jezusa szukacie , lu go nie znaydziecie, pow-
stal ci z martwych ninio, oto jego odzienie,
Alleluja.

laikasz z Kleofasem, oba jednym czasem, szli
do miasteczka Emaus . potkalci ieh Pan Jeaus,
Alleluja.



wszyscy weseli ,
jako vr niehie Aoie-

li, czegosmy tegosmy doozekali, Al-
leluja. '

r IE S N VI.
Z tacinshirgo ■ Salve fasta dies,

Wltay dniu 3wisty z^dany!
IS a wszystek s.wiat zawotany

Gdy Fan pieklo burzijc wstaje ,

Zwycitjzca nieba dostaje.
Oto gdy sis Pan odradza ,

Wszystek sis z nim swiat odmiadea ;

Wszystko z Fanein swyrn stworzeuio y
Ma svvych daröw przywrocenie.

Gdy Pan bowiem tryumfnje ,

Ka/.da si? rzecz z nim raduje ;

Drzewo lisciem , kwieciem trawn tChwsly Paiiskiey moc wyznawa.
Gdy piekielne prawo enosi,
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A W liiebo si§ Pfin podnosi ;

Wszystko Pami chwai§ daje ,

nieba, ziemskie kraje.
Bog co byt ukrzyzowany ,

"Wszfdzie za kröla przyzuany,
1 wszystko Stwdrcy stworzenie:
Daje poklon , modty , pienie. )

/

P I E S N VII.
Z tacinsliiego .* Victimae.

/'Vliaruytny cliwatg w wierze,
VAPrzy VVielkanocney ofierze ;

Gdy Baranek owcc zbawil,
Chrystus grzesznym pokoy sprawil. Alleluja.

Z Bogiem Oycern naszym Panem,
Srodze na uas rozgniewanym,
Pogodzit nas
Za «as krew sws drog,|, Alleluja.

Smierc i zywot zbyt przeoiwua,
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Bitwg zwiedli bardzn dziwng;
Zywot choc umarl prawdziwie ,

Zabity wszelako zywie. Alleluja.
Maryja racz powiedzied nam,

Cos widziata ? czy zyjc Pan ?

Widziatai» grob ju£ zywego
,

Patrzatam i na twarz jego. Alleluja.
WidziaJam Pana mojego ,

W chwale swey zmartwyohwstatego ;

Widzialam dziwne widzenie :

Aniolow, potnik, odzienie. Alleluja.
Powstal Pan kocbanie moje ,

Uyrzy w Galilei swoje ;

Wierzmyz bialoglowie ,

Eardziey ni£ ztych sydöw mowi«. Alleluja;
Jezu Krölu wieczuey chwaty,

I zwyciflco okazaly j
6
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Wierzym £es wstal z martwycb *ywy,
Chrvste Ladz nam 'mifnäciwy. Alleluja.

1» I E S S Vili.

Dzis Chrystus Krol wieczjaey cliwaly,
Wiedzie tryumf okazaty ; Alleluja, Alleluja.

Ozdobny w slickney koronie ,

Odbiera czesc na Syonie. Alleluja, Alleluja.
Gd ziez teraz smierci moc twoja ?

3i|dy twa szalanie abroja ? Alleluja, Alleluja.
Naszedt mocnieyszy zbroynego
Mocarza , i wziijt lup jego. Alleluja, Alle],

O Jezu na wieczne lala ,

Ozdobo calego swiala; Alleluja, Alleluja.
Z laski przypusc nas.do swego
Zwycifztwa niesmiertelnego. Alleluja,Allel.

Niccbay szatau co cbce broi ,

Z wiernyeh nikt sig go nie boi: Alleluja, Allel.
Padlo pieklo z woyski swemi,



A tnysmy dziecmi boz-emi. Alleluja, Allel.
na ziemi cbwalim ciebie,

Ktörego czci pelno w niebie. Alleluja, Allelujii;
Ginie swiat, ratuy svrych Panie

,

A day z niin szczgsne rozstanie. Allelujaj
Alleluja;

Cbivala wiecznemu Krölpwij
Bogu Oycu i Synovvi; Alleluja , Alleluja;

Chvvaia Duchowi swigtemu ,

Jednemu Hosu naszemu. Alleluja, Alleluja.P'l ESN IX.

Dzis nam nasta! dzien ozdobny ,

w radosci godny ,

Dzis Pan Cbrystus tx*yun)fuje,
I nieprzyjaciel to czuje. Alleluja;

Stary wijz , grzecb , s miero i pieklo ,

Przed Iwarza Jego uciekdo 3
Biedy , irwogi dzis uslaly,

G*
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Pan to sprawil zmartwychviistaly, Älleluja.

Trzy Maryjc sig wybraly
Do grobu , by uamazaly
Cbrystusa pogrzebionego ,

Az slyszij zniartwycbwstalego. Älleluja.
Czegoz rzekl Aniol szukacie ?

Wie masz go lu, 010 macie
M ieysce gdzie Paria zlozöno ,

Niech to bgdzie rozgtoszouo- Älleluja.
T<j nowin§ przerazeni,

Uczniowie bardzo slrwozeni ,

Z sorea sig uradowali,
Skoro Pana ogladnli. Älleluja.

Z dwienia w drodze Pan rozmawial,
Bardzo iin sig ludzko stawiai ;

Z radosei w seren painii,
chliib, le on poznali. Älleluja.

Nasz Samson Cbrystus , srogiego



Pokonat Lwa piekielnego ;

Brarny piekielno polamal,
I moc przelamal. Alleluja.

Jonasz trzy dni byl polkuiouy,
Trzy dni Chrystus pogrzebiouy,
Dtuzey go smierc uie wstrzymata ,

Mocy po lemu nie miala. Alleluja.
,

Dzis £ywot smierci panuje ,

Zijdlo zjadle odeymuje ,

Chrystus wszystkie mocy skrocil,
Zyvvot stracony przywrocil. Alleluja»

Dzis z Egipskiego wi§*ienia,
uwolnienia ; ,

Dzis poåywamy swiftego
Baranka Wielkanocnego. Alleluja.

Mija uas Auiol ,

Pierworodztwo ;

K.rwis Chrystusa poznaczone
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Drzwi nasze s;j ochronioae. Allcluja.

Dzis stary kwas wyrzucamy ,

Slodkie chleby przybieramy ;

Chodzgc w iywota nowosci,
w mysli i sorea czystosci. Allcluja.

"Wsrystko co sig potrvvozylo,
Niebo , ziemia , dzis oåyio j
Pole"i Xia/.e swiata tego,

radosc z zguby iego. Allcluja.
Wszyscy sig wspöluie raduymy j

Allcluja wypiewuymy :

Miey o Jezu zmarlwychwstaly,
Od nas wszystkiob wicozne chwaly. Allcluja.

P I E S.N X.
Z tacinshiego ••

'

Collaudcmus.
Wyslawiaymy Cbrysta Pana ,

Ktöry starl smierc i szataua. Alleluja} Allel,
Z tyra bolaiy slonce, ,



I stworzenia z cierpi.|c. Alleluja, Allel.
Z m§ki Partskiey i Anieli,

Placzu z zalem powod mieli. Alleluja, Allel.
Skaly tvzasly, ziernia drlala,

Zaslona si§ rwala. Alleluja, Alleluja.
I uinarli zalowali,

Na zal z grobövv powstawali, Alleluja, Allel;
■Lzy Maryj-e nacl nim 1-i'ly ,

A zolnierze przeszydzali. Alleluja, Alleluja.
Aposto,ly i Uczniowio ,

Rozbiegli si<? po swey glowie. Alleluja, Allel.'
\Vszyslek Kosciöi byt w zalobie

,

Z mejki Pa)'Kskic’y czul zal w sobie. Alleluja,
Alleluja.

GJy zas Chrystus zmartvvycbwstaje ,

Wszystkim raclosc wielk;j daje. Alleluja, Allel,
Sloiice , miesiijc , jasnieysze ,

LJczcic dzisieysze, Alleluja, Allel.
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1 Anieli dzisiay w bieli,
X3 o zalobie weseli. Alleluja, Alleluja.

Ruszyl ten dzieii i kamienie ,

Grobu odwalenie. Alleluja Alleluja.
I umarli ucieszeni,

Gdy w otchlaniach nawiedzeui. Alleluja, Allel.
I Maryje mascinosz^,

A zoinierze tryumf Alleluja, Alleluja.
Apostoiy i Uczuiowie ,

Zbiegajq sig ku swey glowie. Alleluja, Allel.
Wszystek Kosciot dzis w radoici ,

Wota, spiewa w pobozuosci: Alleluja, Allel.
O Zvvyci§4co Chryste Panie !

Day nam z sob;j zmartwychwstanie. Alleluja,
Alleluja.

168 Piesni
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P I E S N XE

Zto/.cie troski Chrystusa umartego ,

Otrzyjcie jnä Izy placzijcy, Pana sprawiedli-
wego,

Tysiijcznych pociech przycryna ,

Ogtoszona dzis nowina.
Alleluja ! Alleluja
Niechay brzmi Alleluja !

Chryslusowe zmartwychw stanic, i mitosd wiel-
ka Pana

,

Zapalily po/.ijdanie Piotra a bardzie'y Jana,
Ze jak w zyciu byt nayszczerszy.
Tnk do grobu przybiegt pierwszy.

Alleluja ! Alleluja !

INiechay brzmi Alleluja '■Piolr i Jan uwiadomieni do grobu tak bieleli,
Doswiadczeniem upewuieni innym to powiedzieli,

Co na oczy swe widzieli,



To oglnszac jawnio smieli.
Alleluja ! Alleluja !

iNiecliay brzmi Alleluja !

Aniolowio tez swiadkami tego tryumfu byli,
przed uiewiastami, w grob wnijdzcie

im mowili
Patrzcie wszak byl zlo/.ouy
I kamieniem przywalony.

Alleluja!. Alleluja!
Niecbay brzmi Alleluja !

Magdalena wzvyyczajona, szukac Pana swojego,
Haz i drugi w grob scbyloua, patrzy zinartwych-

wstalego.
Plakad jeduak nie przestaje ,

Dotad : #.e zyw nie uznaje.
Alleluja! Alleluja!
Niecbay brzmi Alleluja!

Za wogrodnika scenie, dbryslus sif pokazuja
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jest Magdalenie, w niey wszyslkim
oznaymiije :

Tie jak polegl *a zbavvienie
,

Ludzkie , tak wstal w podwyzszenie,
Alleluja ! Alleluja!
Wiechay brzrni Alleluja !

JozeJTa z Arymatei, gröb sig piozny zostaje ,

Pan zas Uczniom Vv Galilei widomym sig byc daje.
Tain, aby szli rozkazujo,
Te poprzedzi obiecuje.

Alleluja ! Alleluja !

Wiechay brzrni Alleluja !

Uczniom tak£e dwom do Etnaus smutliwie,
o przypadkii gorliwie.

Ktörym Prorokow widzenia ,

Wykladal do «rozumienia.
Alleluja ! Alleluja !

iNiecbay brzrni Alleluja!

O zmarlwychwstaniu PaAsTtiem l'7f



Przymuszony na Pan raczyl isdz Ja-
skawie ,

Lamiacemu cbleb jäi \vierzs, ze zmartwychwslal
ku slnwie.

icb oddala, v

serca zapala.
Alleluja ! Alleluja !

Niecbay brzmi Alleluja !

Ucieszeni z Pana lwarzy,
Spiesz;j do opowiadania, ze nie widrao si§ marzy,

Ju2 w istocie prawda szczera,
Zmartwycbwstanie si§ ot.wiera.

Alleluja ! Alleluja !

Niecbay brzmi Alleluja!
Pawel, Lukasz Swiadectwami przyznaj§ to swo-
,

jemi ,

'/e Cbrystus zlauemu Jzami Piotrowi przed in-
uemi.
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Pokazac raczyl w drodze ,

Cieszac strapionego srodze.
AUtluja ! Aileluja ! *

Niecliay brznii Aileluja!
Gdy powiadaj§, co widzieli, slyszeli,
Dizwi cliod si§ nie vvsrod siebie Pa-

na mieli.
Ten ukazyvyal im rany ,

wszystkich iyw uznany.
Aileluja! Aileluja!-
Niechay brzmi Aileluja!

W dzien zmartwychwstania te dzieia wier-
nym ozuaymionc ,

•Laska Chryslusa sprawila ,
J.e serca pocieszone.

Ktöre z m?ki si§ smucily ,

Tryunrf wyspiewuja mily.
Aileluja! Aileluja!
iNiecbay brznii Aileluja!
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PIE S N

Na na wniebowstqpienie Pa/lshie,

Otworzcie bramy Nitbiany !

Pan niesmiertelny ,
Wlasniji znow odziany ,

3Sad on tryu-mfuje.
Liczne orszaki prowadzi,
Co za grzech doznali käry ;

I na niebiosacb osadzi,
Dobroe w.ska/.uje swe dary !

Dziw wam mieszkarice wiecznosci i
■Ze czjowiek niebp posiada ;,
Cud to jest Boga miiosci,
Odkupil, kocha— i wtada,

"Wszakze wy byli zdumiani,
Gdy Teu Pan z nieba zstppowal.
Dziwcie si§ i dzis kocbani !

Wszak dia nas <igdznych pracowal«



Co za slodkie nucfl) pienin ,

!Na twarz Auieli!
uposza stworzenia,

Ach! Chryslusa juz nam wzieli,
Pauie !Acli! Pana nie widzf,.,,
Jak smutno po twym odchodzie !<•

"Wsrdd nlopmosci sif bidz<j.
Pobtogosiawze Twey trzodzie.

iiddki Piotrovyey kochaney ,

3Nie spuszczay z opieki;
Kosztuje Ci krwi przelaney,
W niöy byc przyrzekles na wieki.

Dates mi wiar§ ; ni§ dusz§ ,

jfcyjesz wsröd nas niewidzialny.
Pi-?yydziesz znöw , glos Twdy usJysas? y
iSgdzio i Zbawca kocbaay!
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PIESN I.

Na Zestanie Duchn Jwigtego,

Rnc» przyjsc Ouohn Stwörzycielu 4
Serc ludzkich Nawiedzicielu !

}jask;j napein z wysokosci,
Stworzenia swego wn^trznosci.

Tys Pocieszycielu zwany ,

Tys dar Bo£y obiecany ,

Zdröy zywy , ogieri milosci,
I oley duszney swiatlosci.

Tys clarami siedmioraki.
I Bogiem w moey jednaki.
Ty Oycowskie spelniasz slowa;
Tys wszelkich mowa,

Racz dad zmyslom dar swiatlosci
Przymna/.ay w sercach milosci,
Krewkosc tez ciala naszego ,

Ztwierdzay Böatwa Twego.

»

4



Znies nieprzyjaciela ziego,
Udziel pokoju miiego ,

Niechay obodz<jc za rads ,

Rzucim wszyslko co jest wadij.
Udziel m§ztwa i ochoty,
Skarbic zawsze swiste cnoty.
Racz dac zgod§, miiowanie ,

Oddal czarta uagabanie.
Oyca poznac niebieskiego
Pozwol , takze Syna Jego,
I Ciebie Ducha ,

Od obu pouhodz^cego.
Bogu Oycu Wszecbmocnemu ,

Synowi zmartwych wstaJemu ,

Z Duchem czesc sp(Recznie ,

Wiecbay slynie z wiekow mecenie.

Na Zestanie Ducha swigtego
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P I E S N TT.

Prozn s tacenskiego Veui Sanele.
Duclm Przenays-wif tszy !

Spusc nain jak
Prorrvjeii t.wojey Jnilosci;

■ Przyydz o Oycze übogich !

Przyydz dawoo darovv drogicli !

Przyydz serdeczua svviatlosci !

Pocieszycielu,
Drogi nasz przyjacielu ,

Slodkn nasza ocblodo :

Tys w pråcacb oi. locznienie,
W upalach ugaszenje ,

Miia w smutku swobodo*
O TVayswiftsza swiattosci!
Oswiec serc ,

Ludu lvvego wieruego ;

Boc' bez twojey dzielnosci,
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Nic w ludzkiey nikczemnosci,

Nie masz nic porzijdnego.
Wi§c oczysc co szpetnego,
Skrop, co w nas jest oscMego ,

Uzdrow , co uiezdrowego :

Skrusz , co zatwardziatego ,

Rozgrzey, co azi^blego,
’ Sprostuy , co jest bljdnego.

Uzycz nam w Cif wierzacym ,

I w Tobie ufaj^cym,
Siedmiu darow swiatlosci

Pomnöz w ctiotach zaslugg
Day zbawienia ,
i Day zaptatf w wiecznosci,

P I E S N 111.
TAuch swigtyl Twe promienio ,

na le zicmskie pienie,
A przyydz na oswieceuie.
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Przyydz , o Oycze übogich!
Przyydz dawco darow drogich,
Swiatlo serc w cieniach mnogich.

Arcy pocieszycielu !
A dusz utwierdzicielu ,

Slodki oclitodzicielu !

Ty w pracy odpooznienic ,

"W upatach ocbtodzenie,
I w placzu utulenie.

Nayszcz§slivvsza swiallosci!
3\apeluiy z Twey hoynosci ,

Wiei-nycli twoich wnftrtnosci.
Bo bez twojey jasnosci,
Coz uczyni§ w slabosci ?

Chyba zlo z mey krewkosci.
Oczysc, co jest szpetnego ,

Pokrop , co jest suchego ,

TJzdröw co zrauiouego.
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Nachyl, co jest twardego ,

Zagrzöy , co jest. zimnego,
Sprostuy , co jest zdroznego.

Opatiz w Ciebie wierzace,
1 vr Tobie ,

Dary siedmiorakienii.
Zasiugf w poboznosci,
Koniec doskonalosci,
Zaptate dav w wiecznosci.

P I E S N IV.
O Duchu swigtym, Veni Creator z facinskiego,

i iin tg& notg jak w tncinskim.
Ducbu Bozy mieszkay z nami;

Nawiedz mysli obladzone ,

nieba laskarni
Serca od Ciebie stworzone.

Pocieszycielu prawdziwy f
Darze Boga wysokiego !
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Ty tnilosc', ogiexi , zdrdy 2ywy,
Ty oley swialia dusznego.

Ty darami siodmioraki,
Ty moc Oycowskiey prawico

,

Ty ruszasz j§zyk wszalaki,
Spelixiasz Nieba obietuice.

Oswiecay zmyslow ciemnosci ,

Wley miiosc Twojein natchnieniem *

Ciaia naszegö krewkosci
Podpieray Jjoskiem x^amieniem.

Eron »as od niepx-zyjaciela ,

Bysnxy poköy mieli,
I przy Tobie wsrod wesela

,

Przygod wszelkicb unikn^li.
Niech uas przez Ci§ Oyciec sluclia ,

Wiech Syna jego pozixnmy ,

I od'nieli obixdwdcli Ducha,
Wiech Cig Wiaiij oglaszaray*
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/

CJiwala had/. Oyen. Krölowi;
, Synowi oddaymy cliwal§ !

Chwala swigtemu Duchowi
,

Tei’az i przez wieki cale.

PIE S S I

1Ä CIASO

P I 15 S N I.
Przy wystawieniu Nayswigiszegu Sakramentti*
OPrzenayswigtsza Ilostya !

Dla ktörey nam niebo sprzy ja :

liron od nieprzyjaciot wszelkich }

Poday moey 1 sil wielkich.



Badz cbwala Panu naszemu,
7j Dzlewicy narodzonemu ,

Oycu , Uuchowi swiftemu ,

liogu w Troycy jedynemu. Amen<

P I E S N 11.

Przed tak wielkirn Sakramentein ,

Upadaymy na twarzy ,

IN ie eli z testamentem ,

Biowym sprawom juz starzy ,

"Wiara snplementem ,

Co si§ zmystom nie zdarzy.
Oycioc z Synem uiecli to sprawi,

By mu zabrzmiala ,

Nieeb Duch biogoslawi,
By si§ jego moc stala ,

INiech nas uasza Wiara stawi,
Gdzie jest wieczna czesd, chwala, Amea
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P 1 E S N 111.

Kturn sis spiewa na processyi Bozegu data,
Twoja czesc chwala nasz wieczny Panie!

Na wieczne czasy niech nie nstanie :

Tobie dzis niesiem wspolnie zebrani:
Pokien i pienie , wierni poddani.

Dzifki skladamy Twey wielmozuosci
Za r ten dar Twojey ku nam milosci ;

Zes si§ darowat na pokarm zywy,
W tym Snkramencie J3o£e prawdziwy.

Raczytes przyjijc tak poslac,
Abys mogl z nami i wsrod nas zostac ;

Sam sobs| karmisz i poisz wiernych
zlewad na nieli zdroy lask niezmiernycb|

Tyles ukochat ozteka o Panie !

Ze sani zostales w ämicrteluym stanic ;

I na tdm samein nayswistsze'm Ctiele ,

Zniosles ochotuie krwawych rau wicle.
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I

Krew <lo ostatniey kropli przelales ,

I 2ycie aa Mas na krzy/u dates ;

A povyrociwszy na Trori do nieba ,

Dajesz sif zawsze vv postaci cbleba,
Przeto nly Boze wsrod «as niesiony!

pobozncm pienin czyniao pokJouy :

INiesiemy prosby , nasyc nas sob;j,
Abysmy wiecznie mogli zyd z Toba.

P I E S N IV.

K lankun sif tobie przetlvvieczuy Boze,
Ktorego niebo nie raoze ;

Ja procb rnizerny przed moznoscia ;

Z woyskieni Aniolbw kitkani z radoscia,
Tu Sl.worcf mego w wierze wyznajo',
K.ocham serdecznie

, poklou oddajf 3
Cieszf sif wielce z twey Boskiey chwaly,
Kiecb oi sif klauia *z uiebem swiat caly.

Daifkujg za la zci sic ppstawii
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W tym Sakramencie ,

abys nas zhawil;
7,a twoje laski tu wyswiadczone,
Odbieray od nas serca skruszone ,

Ktore przed tronom twoim rzucaniy ,

O co pokornie wszyscy woiamy ;

litogoslaw Panie Iwenm siworzeniu
,

Broii od nieszczQscia, ciesz w ulrapieniu,
Przed oczy twoje ngdze stavviamy,
Ratuy , od ciebie niech poinoc ma my.

Tys Rogiem uaszyni pi§knosci wieczna 3
i obrona zawsze skutcczua,

Zostaway % nami pöki zyjemy ,

W tym Sakramencie niech cis wielbimy,
A gdy sig zbli/.y z ciatem rozstanio r
Twera cialeni zasil nas Pauio9

P I E S N V.
Rzucmy sig wszyscy spolcm ,

Uderzmy w zicmig czoicm;
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pokton NaywySszemu ,

W Sakramencie ukrytemu ,

Bogu naszenm,
Wszak pod utrals nieba ,

"Wierzyc kaidemu trzeba ;

Ze pod terni przymiotami
Chleba , wina , jest Bög z nami,

Ch oc utajony.
A jesli klo nie wierzy,
Ma z ostatniey wieczerzy

Jasny dowod, co sif stalo ,

Ze wiuo, w krew, a chleb w ciato,
Bög swe przeraienit,

I moc dat Kaplauom;
Die Krölom ani Panom ;

Aby oni poswigcali,
I nam grzesenym rozdawali ,

Ciato , krew Pääsky.



O jaka to moc wielka!
dusza wszelka :

Ze to Kaplan slowem sprawi,
Iz si£ Cbrystus zaraz stawi,

Z nieba na ottarz.
Oto lu obeonego ,

Mamy Boga naszego ,

Ktory w tym momencie ,

W Przeuayswi§tszym Sakrameucie
Na tym oltarzu.

Nuz Krolowie i Pany ,

I wszystkie ludzi stany ,

Upadaycie na kolana ,

Uznawaycie swego Pana ,

I Zbawiciela.

t

Oto tu Aniolowie ,

Z nieba swi§ci duchowie ,

Panu swemu ,

189Na lioin Ciato
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Jego godnosc adorujij,
Choc niewidonii,

Wi§c i my sig korzymy ,

Dzigki Panu czynimy j

, JNiecli ci za twq lask§ Panie f
Chwala w niebie nie ustauie,

Na wieki wieköw.
P IE S N VI.

O Nayxwi§t)>zym Snhramcncid.

Udrzwi Twoicli stoj§ Panie
Czekain na Twe zmilowanie :

Ktory poti osob;j cbleba ,

Prawdziwy Bog jesles z nieba;
W lym Sakramencic ,

Trudne ludziom jest :
Ze w Hostyi jest Bog zywy
Choc zakryty , lecz prawdziwy;

Jak wielki cud Bdg uczynit,

\
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Gdy ebleb w cialo stve przemienils

A nam pozyvvad zostawi},
Azeby nas przez to zbawil*

Swifty mocny uiesriiiertelny ,

W Majestacie swym niozmierny i
Wszystkinv gtzesznym, jest straszliwy,
Bprawiedliwy mitoscivvy.

L§ka;§ Aniolowie
I wsfcysey niebios duchowie :

Chod na Jeg-o twarz patrzaj^*
Co Bog ? nie maja.

Ni Cherubin chociaz wieczny,
Ki Serafin dostateczny

Nie ma co czlek dostspuje :

Ciuto i krew gdy pi-zyymuje;
«lam niegodzien Panie tego,
Abys wszcdt do serca mego :

Ale rzekuiy siowo twoje,
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A tem zbawisz dusz§ moj§.

Klaniam si§ rl'obie samenin ,

tnilosciw nmie grzesznemu,
Niechay zyj§ z Tobs Paoem.
Az na wieki wiekow, Amen

P I E S N VII.
O nayswiftszym Sahramencie. Na processyi

Hoåegu data.

Idzie , idzie Bog prawdziwy ,

Idzie sprawiedliwy ,

Uderzmy wszyscy czotem.
Idzie, idzie Twörca prawy,
Idzie Zbawca nasz laskawy:

Uderzmy wszyscy czotem.
Idzie , idzie Pan wielmo?.ny ,

Idzie Monarcba przemozny :
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Slamjwszy pifknem kolein $

Uderzmy wszyscy czotem.
Idzie, idzie swiatlosc wieczna,
Idzie wsrod nas Hioo przedwiecztia t

Stanijwsay kolein j

Uderzmy wszyscy czolem.
Idziesz , idziesz mily Panie !

A gd/.ie Twdy majestat stanie:
Niecb tain Ci kolem,
Na vrieki bijeni czolem.

PIE S N VIII. '

O tymie Nayhvigtszym SakfaMenciö.

Niebo , zicmio , swiecie , morze $

1 co tylko w was bye moze :

Jak npadaycie ,

Foklon Panu z nami daycie f'L cliorow Aniotowie j
Wszyscy niebiescy dachowie } 1
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«

do tegft padoin ;

Spiewaycie z nami pospolu.
Honor qhwala

, wieozna siawa ,

INiech Ci Bo£e nie ustawa ,

Swi§ty , , niezmierzony ,

W Sakrameucie utajony.
Tys jest pod osob§ chleba ,

Prawdziwy B6g i Pan nieba ;

W tym nayswi§tszym Sakramencie ,

W kai*dym zostajesz momencie.
W tey Hostyi jestes iyw.y ,

Choc zakryty , leoz prawdziwy :

O jaki cud Bbg uczynil !

Gdy chleb w Ciato swe przemienil*
Teraz na ollarzu czeka ,

Aby mögl przyysdz do czlowieka,
Ni Anieli Cberubiui,
Kie Serafioi.
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Czego czlowiek dost^puje,
Cialo i krew , gdy przyymujei

Wi§c o Bo2e utajony!
Bijdz od wszystkich pochvvalofty»

Oddal gtöd , mor, krwawe woyny ,

Day Indowi wiek spokoyny.
Zrz;jdz nam pokoy na te kraje ,

Pobtogoslaw urodzaje :

A zas w ostatniey potrzebie
,

Rie day nam skonac bez Ciebic, Ametli
PIE S N IX.

Gliwalhiy niewyslawiony ,

Sakrament wystawiony ,

Ktöry Jezus tu zöstawil*
Nam dia obrouy*

Ta jego krew i cialo ,

Dobrem wielkiera ai§ stalo 5
7*
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Gdy go godnie przyjmnjemy ,

Da lask iiiemalo.
Niech ci? nczci lud wierny ,

Bo2e. pociech niezaiierny !

"W czasie giodu , moru, woyny ,

mitosieruy.
Btogoslaw prosim ciebie ,

Z niehios Nayswi?tszy chlebie j
Ulecz , broii, x-atuy i zasil,

W kaidey potrzebie.
Wierzymy stale Panie ,

Zes tu jest; niecb wyznanie ,

Ktöre serccm ci skladamy,
stanie.

Bozum
, wol? dajemy ,

Serca ofiarujemy ,

O Jezu nasz Zbawicielu !

Kocbac ci? cbcemy.
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P I E S N X.

Witam ci§ 'witam , cialo !

Ktores na krzyzu sromolnie wislato,
Za nasze winy, Synu jedyny,
Oyca wieczncgo , Boga prawego,

Zbnwicielu swiata-
Dajemyc poklon Bogu prawdziwemuy
W ly m Sakramencie dziwnie zakrytemu;

Zebrzem lltosci, od twey mitosci,
Bys gniew tvvöy srogi, o Jezu drogi!

Pobaniowac raozyt.
Zmiluy si§ zmiluy, nad nami grzeszuemi,
Nie racz pogardzac prosbarni nuszeini;

Zgrom hardych sily ,
day poköy mify,

Wyniszcz zle rady , wykorzeii zdrady ,

Z posrod ludu twego.
A kiedy przyjdzie z tym swiatem i-ozstanie ,

Ratuy uas raluy , dobrotliwy Paxiie !
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> Niecli * ciala Iwego przenays wi^tszego,

Posilek maray i ogl.|daniy,
Giebie Jaskawego.
PIE S N XI.

Z lacinskiego Jesu dulcis.

Jezusa slodkie wspomnieaie ,

Daje duszy pocieszenie ;

Wszystkie slodycze przecbodzi,
Kiedy Jezus wsrod nas cbodzi..

Ani wdzifcznyoh spiewow pienie ,

Ani mile uszoin brzmienie ,'

Swigtych mysli nie pomnoly
Jak ty Jezu Synu Bo£y !

Jczu grzeszniköw nadziejo !

Gdy w pokucie Izy swe lejs ;

Kto szuka , kto ci§ prosi,
fckarb twey laski vv sobie uosi.
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Jezu ! pociecko serc czystych :

Krpdto prawd Boskich wieczystych :

AVszelkio pociecliy przecliodzisz,
praguieii w serca rodzisz..

Käden jQzyk nie opowi:
Kade» wyraz nie wystowi:

Samo Hczy doswiadczenie,
Co jest Jezu ! twe kochanie.

Jezu krrolu wielkiey chwafry !

Kwyci?zco smierci wspanialy :

W slodyczy niewymowiony ,

Caty od nas «pragniony.
Kostan Pan ie I zostaii z nami ,

Oswiec nas twemi laskami;
rozumu ciomnoty ,

Day nam poznac slodycz onoty.

mämmmmmm



3QQ Piestä
"P I E S N XII.

Z iacinsJiiego .• Pange lingua,

Slaw j?zyku chwalebnego.
Ciafa i krwie ,

Ktore na okup calego
Swiata z wielkiey rpilosci,
Wydalowoc Panieiiskiego piodu,
Krol wiclmo/nosci,

Nam jest dany, nam si§ zrodzit
Z czystycli Fanny wnstrznösci,
I po swiecie siejijo chodzii
Ziaroo Boskiey ;
Gdy mu czas zeyscia przychodzil
Cud czyni swey miksei.

Ostatni raz , gdy za stolem
Siedzijc z Apostolami,
Wieczerzajac z niemi spolem,
Zukon wprzöcl z obrz^dkami
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Wypeluiwszy, wszystkim kolehl
Dal si§ swemi r^kami.

Slowo co sis Ciatem staio,
Slowem swem cbleb prawdziwy
Przemicnia w swc wlasne ciato

,

Wino w krvvi napöy 2ywy ;

Lubby si§ zmystom nie zdalo ,

Wierz
,

a badz
Przed tak wielkim Sakramentein

Upadaymy na tnarzy;
< INiecb z Testamentein

Nowym sprawom juz starzy;
AViara suplementem
Co si§ zmysiom nie zdarzy»

Oyci.ec z Syncm niecb to spx-aVvi ,

By mu zabrznviata j

INiecli Ducb blogosiawi
By si§ jego raoc stata ;

\
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Niech nas nasza wiara stawi
Gdzie jest wieczna e*esc', chwala.

P I E S Ni XIII.
Z lacmshiego: Lauda Sioa.

Cbwal Syonie Zbawioiela,
Pasterza Prowadziciela ,

Rytmami i pieniami;
He zdoiasz wielbiy srniaiy,
Ro wigkszy nad wsze pochwaly,

Mie wystarczysz chwatamu
Chwaly pocliop osobliwy ,

Chleb zywiijcy i sam £ywy,
Dzisiay jest do wslawienia:

Ktory przy swiftey wieczerze t
'La pokarm dwunaslu bierze

Uozniow, bez
Bjdi zupeina czci, bgdz brzuiicjca,



Na Bole tånfo 203
B|dz rozkoszna, badz zdobiijca,

Mysli uwegelenie;
Bo dzisiay dzieil uroczysty,
W ktory bierze tea stöt czysty t

Piörwsze ustanowienio.
Na len stol uowy Krol stawa,
Nowa Pascba , nowe prawa ,

dawny
Przed dawnosc zniko >,

Cieii sig przed prawd§ umyka,
Mrok swiatiem rozpgdzony*

Co w wleczerzy Chrystus sprawil.
To czynic rozkaz zostawit

Nam dia swojey pamigci.
svvigte ustawieuie *

Chleb i wiuo na zbawienie,
W Hostyi nam sig swigcu

U Qkrzelciun ta nauka ,



Iz sig w CiaJo cbleba szt.uka,
Wino zas w krew przemienia :

Coc , widziec z trudnösciij,
To Stwierdzasz Wiary zy wn*oia ,

Wbrew prawom przyrodzeuia.
Pod rozuemi postaciami,
Zuaki tylko nie rzeczami,

Wybor rzeczy tajony;
Cialo karmi, krew napawa ,

Caly Cbrystus w nieli zostawa,
W dwöch postaciach

Od bioracych nie skrajany :

3Nie zdwojouy ,
nie ziamany ,

W calosci pozywany :

, Czy jeden
,

czy tysiije bierze ,

Öw i tamei w jedney mierze ,

A rozcbod nie przebrauy.
Biors dobrzy, ladajacy ,

204 Piesni
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W pfzecie s| dwojacyj

Zycia lub -pot^pienia.
Suuerciijt jest ztym , dobrym zyciem ,

Uwaz choc rownem zaäyciem ,

Jak si| rof.ne skoiiczenia.
Wi§c w ztamauym Sakramencie ,

Niew.jtpliwe bierz ,
I/, tyle w bywa ,

Ile caly ukrywa.
]N’ie ma rzecz ziamana szlaku , •
Gdyi si§ tylko dzieje w znakn

,

Przez co w istnosci postaci ,

Znaczony nic nie traci.
Oto oli lei) Anielski zywy !

Podröznycb pokarm prawdziwy,
Cbleb Synora ua pokarm dany,
INie ma byc psom miotany.

W obrazach dawniey Wytknijty,



Gdy Izaok mial byc nznigty,
Baranka jesc kazano ,

Mauu§ Oycom zsylano.
Cny Pasterzu , Cblebie prawy ,

JEZUSIK nam Jaskawy,
Ty nas pas , ty nas miey w pieoay,
Ty nas domiesd w samey rzeczy.

Döbr w krolestwie zyj|cych,
Ktorys jest wszystko ,

Tu nas smiertelnych zywi^cy,
Tam nas u twojego stolu ,

Wspoldziedzicami pospoiu ,

Spraw w niebie krölujacycb,
HY M N

Przypominojq.cy dvLiodzieystwa Boskie,

1.
Zwysokich niebios na oltarz zui/ony,

Boae prayyw ludu wieruego pokiopy,

206 Piestä
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Ktorec w imieniu calego slworzenia
Niesiem dia hoidu, czci, i dzigkczynienia.

2.
Sakranveutaliiy majestat sicdliskiem

Obraies , abys scrc ludzkich byi bliskim ;

Usiysz co grzesznik ku twemu tronowi
ZbliÄony, % wiars , i stracbein przemowi.

3.
[W postaci obleba Boze miiosciwy !

spraw ludzkich po smierci straszliwy!
INiekarz nas wiecznie , na zemszczenia;
Pokaz si§ Oycom i Bogiem zbawienia.

4.
Nie przetos zostal w tym nayswiftszym Chlcbic,
Abys pasl oczy, na siebie ,

Locb na tos wylal krew, i ucztf sprawii,
Abys zasilil nas , i dusze abawii.

Na Boie Ciato 207
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5.

Tyni celem, ludzkie nkochates syny ,

I siebie orldat, za pokann jedyny :

Abys do zgonu swiata mieszknl z nami f
I nas Boskicmi poczynit synami,

6,
Trawdziwe cialo , z dusz§, i krew zywn ,

Wraz z böstwem ,
vv tey si? Hostyi ukrywa,

Przez cndown.3 vviary tajemnicg,
Zwracasz na grzesznych, Boskie swe zr?euicc.

7.
‘Wjerzeray jnocno , cos rzekl usty swemi,

'Zc ten chleb, ktory mpsz zjayvic na zjerni,
CiaJem jest tvvojem, na £ycie grzesznika ;

Kiech dobra wiar§
, smierc dobrs spolyka !

8.
nasjeij jest, ten pokarm Inby ;

Klo go qdbiega, pewieu wiccruey zguby :
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A kto pozywa z wiara cbleba tego,
Nabywa prawa , do zycia wiecznego.

9.
Mitosc tcy uozty boskiey , jest ,

I milosnikom, ie siy gody czyniq;
Ten co nas z pierwszych ukocliat momentow
Zrödlem i siat si§ sakramentöw.

10.
Kto czystym sercem darow tycli nzywa ,

Itog w nini, on w Bogu , zyje i spoczywa;
w duclm pokuty grzesznicy ;

w tasce , przy tey tajemuicy.
1 1.

Spieszmyy. z radoSci.]- ncpcic ten Snkramcnt,
K-tory nam Je/.ns oddal za testament;
Mitosci wieczuey , i zaslona wiary ,

Okryl, skarb zastug krzyzowey ofiary.
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12,

O! Ty Harank u niebieskl, jedyny,
Co krvvia btagalna gladzisz swia(a winy;
I z Bogiem Oyceni jednasz nam przyinierze
B|dz poohwalony w tey swigley ofierze ?

13,
Pragniem , o Boze r terää i przy schylku,

Sakramentalney baski, i posilku,
Odziey nas drogQ twey mitosci,
1 spraw wjteozerzf ,

w przybylku swiatlosci,
14,

Przez milosc twojs i Swiftosd ofiary,
Oddal prosimy, za , käry,
3Nieoh Jycia ozastka dia nas udzieloija,r

wssecbmocng zasiouiona,
15,

Zasloii od burzy , i pozaröw,
Woyny , i ludzkosc
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Wspieray stan wiernych, Kosctola i tronu;
Pozwol nam dotrwac w sluzbie Twey do zgoniu

P I E S N XIV.

Zn.'zcie si§ nieba z Aniolöw pnJkami ,

Kzyc si§ nikczetuna ziemio z narodami,
Pod nög podnozek, oto Pan zakryty,
Oto Bog prawy , oto skarb obfity,

Padaymy na twarz Bogn w Sakramencie ,

Z serca zyw^.
Mitry, korony i naywyzsze trouy ,

Schylaycie glowy w poklony,
Zy wi, umarli, podzjemne doliuy
"Wszelkie stworzenia i swiata krainy.

Padaymy na twarz Bogu w Sakramencie,

Z wiars seroa zywij.
010 kröj uiebios } na krzyzowym tronie ,



212 Piesni
Lud swöy piasluje na scrdccznem lonie
Majestat zacmit by nqs nie przerazat,
A bardziey iniiosc w nas ludziach pomnazal

Padaymy na twarz Bogu w Sakramencie ,

Cala wiccznosci§ i vv kaz.dym momeucie,
Z winr/j sorea zyw^.

Oko nie widzi, serce prawdy doymie ,

B6g raoze , niz wzrok, rozum poyraie.
INie widzim Böstwa, ni ciala widzimy
Ale zakryle byc' moono wierzyray.

Padaymy na twarz Bogu w Sakramencie ,

Cat;j i w kazdym momencie ,

Z wiara serca zywg.
O cudo laski! cudo Twey milosci,
O JE-ZU! gdys to dia naszey podlosci ,

jjczynit , z.e si§ na pokarm nain daies
J juieszkuc z nami az do koiiea ebeiates.

Padaymy ua twarz Bogu w Sakramencie,
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Cala i w ka/dym momeucie ,

'/, vviara »eroa zyw^.
Za 19 tw§ mitosc wzajem oswiadczamy
Mitosc uaywi§kszs, ktor;j w sercu maray.
Pierz/.e w .sisin(l oney «crca nasze Panie

,

Kiech vv nieli tvva miiosc nigdy nie ustanie.
Padaymy na twarz Bogu vv Sakramcncie t
Calij wiecznoschy i vv kazdym momeacie

Z wiar.y sorea z.yw^.
P I E S N XV.

O mitosci Boshiey.

Bo /.e kocliam Cif, Bo2e kocham Ci9 ,

Calem scrcem kocham Ci§ ,

Catein niebem kocham Ci§ ,

Ty mnie piervviey ulubites
,

Gdy 7. uiczego mnie slworzytes ,

Dajosz zdrowie i odzieuie t
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/

I tak hoyne wyzywienie.
Boze kocham Ci? etc.

Czlowiekiem si? dia nmie stales ,

I do kropli krew przelates ,

W Sakrameucie* dajesz siebie ,

Jak nie kochac Boze Ciebie ?

Bo2e kocham Ci? , etc»
Tybekroc Ci? obrazitem ,

Twöy Majestat zuiewazytem !

Wraz mnie piektem nie skarales,
Do pokuty czas mi dates.

Boze kocham Ci? , etc.
Gdy grzesznik id? do Ciebie,
Przytulisz Ty mnie do siebie ,

Marnotrawp? niegodnego*
Bierzesz za syna swojego.

Boze kocham Ci?, etc»
Dia jedyney twey mitosci,
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I dia samey Twey godnosci,

iMadewszystko Ciebie waz? ,

Juz Ci? odtqd nio ohra/.?.
Boze kocham Ci? , etc.

Kocham mego Stworzyciela ,

Kocham mego Zbawiciela
Kocham j Duolla swiftego ,

Boga w Tröycy Jedynego.
Bozfe kocham Ci? , etc.

Lecz , ze male serce moje ,

Na kochanie Boze Twoje ,

Przeto wszyscy sv\i?ci w niebia
Wiech ze maa kochaj| Ciebie.

Boie kocham Ci? , etc*
I mieszczunie z wiesniakami ,

I uczeni z prostaczkami.
Gospodarze , gospodyuie ,



Kochaycio Roga jedynie.
Roze kocham Cig , etc.

I panowie z podannerni,
I Kod/.le? * dziecmi swemi.

Niech Ci e chwal.} , wyslawiaj.j ,

Tobie czesc chwal§ o(Maja ,

lio/.e kocbnm Cif, ele.
Marya Roga Rodzico ,

Nayswiftsza ze wszech Dziewico !

Tohio sluzyc , chwalic Ciebie
Tu i potein pragng w niebie

,

Boze kocham Cif , etc.
P I E S N XVI.

O Patin Jezusie, Na 40sto-godzinne nabozcnstwo.
lyrieskonezona , nayslicznieysza Jczu miloåci !

' i prawdziwey zrodlo slodkosci li
Sloiice , miesiac i z gwiazdami ,

ISiebo wszystko z Auiolami,

2IG Piesni
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l

Pigknosci sig twey dzivvuj§,
Lecz nie poyrauj^.

Tys liiija , tys kwiateczek, wdzigczny , rozany,
Nader wonny, nader sliczny, wszystek rumiany,

I na zietni i na niebie ,

Panie Jezu nic nad ciebie
INie masz uigdzie piijknieyszego,

I wdzif cznieyszego.
0 jedyne serca mego Jczu kocbanie ,

wszystkiey ziemi i nieba Panie;
Nad periy i zloto drolszy,
Nad sain kanar i niiöd siodszy ,

Wdzifezna duszy iney ocblodo ,

I zywa wodo.
Jakzes dia mnie byi na krzyzu bardzo zraniony,
1 od glowy az do stopy wszystek skrwawiony

Gwodznii srodze przykowauy ,

Okrutuic übiczowauy ,

Na Boze Cialu 2(7
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Zeplwany , koronowany *

Policzkowany.
Kany Iwaje przenayswi§tsze mile cohijq y

A zt-gd rozkosz «a sercu czujg ,

W uieli zanurzam moj.| dusz§
,

Poswiadozywsay przyznad musz§ !

I/- Kajein twoje rany,
Jezu kocliany.

Z serca twego zrodto wyplywn,
Ktöre szpetae dusze ludzkie sliczuio obmyvva;

Kto zupelney jest nadzieje ,

Ky byt murzyn wybieleje ,

Jezu kocliany !

Twoje rany s.j wszelkjey slodkosci*
IST ieskoilczony, niepojgty , upat milasci;

Lodowate fozgrzewajg ,

X kamienne rozpalaja ,



Na Soie Glato 219
Serca ludzkie nasycaj.|

I roztapiaja,
O nadzicjo wdzieczna Jezu pokutuj;jcych t
O wesele uiepojete w smutku bfd^cych!

Tyi pociecha , tys radosci;|,
Tys i stodkosci^,

Jezu z serca nlubiony ,

pochwalony !

Ciebie dusza moja juz nio przestanie
,

O dobroei Hieskouczona ! az ci§ doslaolo •

INie opuszCzay serca ra ego r
Ciebie wielce ,

Jezu railo poz§dany ,

I ukocliany.
Przeto jako z dzikiey knieje gdy szczwaniem gnana,
Pgdem bieSy do strumienia laula slroskaua;

Tak i dusza moja licha ,

Ho, ciebie spraguioua wzdycha,
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O Jezu ukrzyzowany !

7i sorea kochauy.
Wiijc ci§ o to prosz§ Jezu mocno ,
Do Nög pokornie twycli

Przy konnuin
,

duolla mcgo
Przyjiu do sorea zranionego ;

iiasknwie mi odpuic zlosei,
Jezp milosci !

Od laski twey nie oddalay slugi twojego,,
Po Krolestwa racz przypuscic poåijdaucgo ;

IViecli oblicze twoje ,

Oglcjdain kochanie moje:
Wycbwalaj.|c Jezu ciebie ,

Na ■wie.ki w INiobie.
P I E S N XVII.

Do Pana Jezusa tv nayswiftszym Sahramencie.

O Jezu ulubiony ! strzez sorea mojego ,

iNiech dozuam tney obrouy od grzeebu wszel-
kiogo.
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Ty sam badz moim Panetti, ja te?- shiga lvvoim,
Strzcz sumnienia, strze2 zbawienia, sunmieuia,

Dia twego swigtego Imienia.
Bez Ciebie, Jezu slodki! nic mi nie smakuje ,

Bez Ciebie , serce zaraz smutek vvielki czuje.
Tys , twym slugom nad-

grcdq ,

A bez Ciebie ,
nic po Niebie ,

bez Ciebie ,

O roskoszy Anielski Gblebie !

Wnidz do serca mojego, Jezu dobrolliwy!
Przyydz do slugi twojego , Panie litosciwy !

INiech Toba, Jezu drogi, sif me progi|
Przyydz slodkosci, przyydz radosci, stodkosci,

Tys koron,j twoini w wiecznosci.
INiecb serce nasycone
Niecb ucieszone roskoszy anielsk^;

Tys duszy mey pragaieniem, Tys mojem zba-
wienicm.
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Jam laknijey , jam pragmjcy , }akngcy }

Day mi zywot wiecznie zyjacy) Anicn»
P I E S N XVIII.

O Sercu Paria Jezusa.
TJijdz pozdrowione Serce mego Pana !

-Dprzed tolia grzesznik pada na kolana s
Przyjmij len pokion lubo grzeszney duszy,
Kiech tua dobroc zalem szczerym skruszy*

Tysci jest boskiey stolic§ dobroci,
Kiecliay ta moja proszg zlosc nkroci;
Wiech krwi serdeczney ten tkutek ,

Za grzecby mojo bolejacy shiutek.
Wicm ze ci bardziey nad vvtoczniij Longina)

Wskrös sVvif.te Serce i‘aui moja wina :

IVa moje serce twoja przenies ran£ ,

Tak rany
Z tij rauij wszyslkie zyeia mego cbwile

Prowadzic myslg , z umierae mile j
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Z swigtc serce miec, zye z tob§ w niebie,
Czegoz tam wigctiy mam pragnad nad Giebic.

F 1 E S N XIX.
O Serctt Paria Jeziisa.

Witoy krynico dobra wszeJakiego,
Naymilsza ratio Serca Pana mego ;

Hozpal serce me mitosci|,
I napehiij je niebieska slodkosci^.

Zdarz 1 o a?.ebym w tem wygoaniu syvistä*
W tobio zoslawal ptzez me wszystkie lataj
Serce Jezusa olvvorzone!
Niccbay przy smierci w tobie mam obronf.

O rafio , ratio uwielbiona !

na wieki od nas pochwalona ;

A przez wylantj dia innie krew i wodf ,

Day vv ulrapicniu pomoc i ochlodg.
Pegilay ttj w siiaob zemdlonego,

A wod| obmyj grzeebem zmazanego s
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Azebym nie vrpadt kiedy piekielnemu
W paszcz?k? srogs smokowi strasznemu.

Hano nayslodsza boku JPana mego ,

Zrödto mitosci >i dobra wszelkiego ;

'/aley pi*ösz? cif , kiwi ‘ wojey potokiem
M?ki czyscovve , niech swi?tym widokiem,

Tvvey Boskiey cliwaty uraczenij
Przez twe zaslugi z czysca Wybawieni,
Btogostaw wszyslkim ktorzy ci? miluj^,
Ktorzy twe serce wstawiac ;

A ja przed tob;j z tem si? prolestuj? f
'/e ci§ clice kochac , i to zapisuj?
Na sercii nlojem , iiieclicjjc nic inszego
W niebite , na ziemi , pröcz ciebie samego*

Odbierz mi wszyslko , co main przyjemnego ,

Karz na tym swiecie; dosd szcz?scia mojegoj
Gdy mi dasz serce ; petne twey mitosci,
JN.adto uie zadain lepszey pomyslnosci.
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f

.0 to cig tylko proszf Boga mego ,

Nie oddalny mnie od serca swojego :

*Tu me dziedziotwo, tu moje mieszkanie ,

Niech bsdzie pöki wolna nie zostanie
Dusza od ciala ; w ktörem t§skni sobie

,

byc woln^, by spoczgta w tobie.
Przytul mnie Jezn do serca twojego ,

Z tein 2yc i umrzec, pragn? z serca mego,
PIESN XX.

Na Proces.iyq Bozego Cinta.
Nota jak ; Twoja czesc chvvatn , etc.

Zröbcie mu mieysce , Pan idzie Nieba !

Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzied wychodzi,
I jak si§ dziecioni jego powodzi!

Otoc* go w koto rzesao wybrana ,

Przed twoim Bogiem aginay kolana.
' a
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Piesi! cbwaly jego spieway z weselem,
On twoim Oycem , on przyjacielem.

JSie dosyc bylo to dia czlowieka,
&e na oltarzu codzien go czeka,
Sam ludu swego odwiedza sciany ,

Bo nawyki bawic mifdzy ziemiany.
Uscielaycic mn kwiatami drogi,

Pauskie isdz nogi !

Okrzykniycie to na wszystkie stronys
~ Wsrod nas idzie blogoslawiony ! ”

Strafc przy niin czyuis Anieli mo£ni!
INie przyst§puycie blizko bezbozni.
Obyscie kiedys i wy poznali,
J.akiegosmy to Pana dostali!

On winy nasze darowac lubi ,

Jego si§ wsparcienx ten narod clilubi,
"W domu i w polu daje nam dary ,

Scrc tylko uaszych ofiary.
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Niesiemy ci je Bo2e , niesiemy I ,
Daway nam laski, sercac dajemy t
I tey zamiauy mifdzy stronaiui,
Niebo i ziemia swiadkami!

My niesiyszymy , jak nam niebiosy
Odpowiadaj;j swerai odgtosy !..*

PIE S N XXI,
Na Boze Ciato,

\KT szystka ziemia , wszystkie kraje ,
*

* I gdzie jasne sloiice wstaje ,

I gdzie w byslre szumne morze ,

pozne zorze.
Wykrzyköiycie w slodkie'm pienin ,

Kwoli Pariskiemu imieuiu,
Slaw§ Jego wynaszaycie ,

Dobrodzieystna wyznawaycie*
Mowciez komd slow dostanie *

Twojg sit§ siawig Fanie j

8*



Twoy strncli Tobie wszystkie sciele ,

Pod nogi nieprzyjaciele.
Tobie niechay cbwatf daje ,

"Wszyslka ziemia , wszystkie krajo :

Tobie niechay bije czolem
,

Cokolwiek swiat obj;jt kolein.
Ku mnie wszyscy si§ udaycie ,

A sprawy Pariskie poznawaycie:
Dziwny to Pan, dziwnie radzi,
O swey na swiecie czeladzi.

M oi'ze w twardy grunt obraca,
Bystre rzeki na wspak zwraca,

AniSmy stop umoczyli ,

A brody wielkie przebyli.
On swiatem jako cbce toczy,
Nad wszyslkiemi trzyma oczy ,

Zmiennikom uciera rogi,
Nie rozamiey , by hyi srogr.

228 P leini
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Wyznawaycie imie Panskie ,

Wszystkie narody poganskie,
Niech po swiecie pelno
Jego zacncy ohwaly b§dzie.

Ten nas z swey dobroci iy\v6y ,

od smierci skwapliwey ,

Ten uchowal ci§2kiey trwogi,
Szwanku blgdtie nasze nogi.

Prawies nas o wieczny Boze !

Ogniem sprobowat: nie moze ,

Zlota nikt lepiey doznawac ,

I ognia dodawac.
Wegnales nas w dom pokryty,
Wlozyles cigzar niezbyty ,

Na grzbiet bardzo spracowanyj
A na giowcj cigzkie rcny.

Przez ogieri ,
przez wody srogie,

Salismy , a Tys aas übogie ,



Krom urazy , i krom szkody,
Przyprowadzil do ocblody.

Przetoz, o Boze prawdziwy l
Nawiedzg dom twoy szczgsliwy*

I oltarze napojg ,

obietnicg swojg.
Spiesz sig do mnie wiernych zborzo,
Co sluzysz Panu w pokorze ,

A slyszycie w obie uszy,
Jako laskaw Pan moy duszy.

U tegom*ja w swyra frasunku,
W swych troskach szukal ratuuku,

A serce dobrze luszylo,
Bo temu folgi nie bylo.

Kio w swem sercu zakat nosi,
Taki Pana prozno prosi.

Mnie dal wedlug mey nadzieje,
Miecli mu sig czesc wieozna dziejc
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P I E S N XXII.

IV pierwszy piqlek po ohlnwie Boiego Ciatcu
Milo jest kocbac , gdy jestem kocbatiy.

Rozum lak mowi, uczy doswiadczeuie,
,

Serce Twe Boskie o Panie nad Pany!
W jak wielkie wprawia rozum podziwienie.

Po prawu Stwdrcy byl cztek Ci poddany ;

Bokosz podniosl ; wsröd zguby juz ginsl;
3Na placz, na n§dz§, ua pracs skazaay,
INie mtiiemal, by go los gorszy ominrjl.

Pat» rzuca niebios odwieczne wescla,
Sniiertelnein cialem Bostwo swe okrywa,
Idzie ratowac. Pewnie przyjaciela ?

Ach nie ! krnabrnego, co w zlosci spoczywa*
JNie drogini skarbem ,

nic mocjj ratuje ,

Hozdziela nfdzf , z lzy leje ,

Pomaga, cierpi, naucaa , pracuje ,

Zebrze wdaigczuosci, podknepia nadzieje.



♦

Ochoczem sercem vvszystkim dobrze czyni;
A nieprzyjacibl kodin i ochrania.
Zazdrosc si§ vvznieca ; zlosc ■wini.
Sypis nau zdrady , potwarze , lajnnia.

Znosz|C nie zmnieysza miloscij
Po bosku dziata nieogrnniczony,
Pozwala. dzialac i nikczemney zlosci.
Poymnn , , zbity , nwieziony.

Z ciernia koronf na gtowp wtlaczaj^,
W szkarlat obloklszy, szalonym byd2 mieni§f
UkrzySuy Jego ! do wolaj^;
Pusc nam zloczyiic§. Tak cenig.

Juz ukrzy£owan. 861 nad bole znosi.
Oycze odpusc im! za zböycow si§ modli.

, przy smierci gdy o vvod§ prosi,
go pojs. Ilmari. Bok przebodli.

Krwijj ratowales Chryste ! z grzecböw ludzi,
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Jaks mitoscia kocbasz swoicli dzieci!
'/> letargu zbrodui ta miiosc mi? budzi.
Patrz , oto grzesznik do nög Twoieh leci.

Panie ! co byto Oycu petn.| ,

By gniew ugasit, darowat nam zlosci,
Ci? za nas na krzyzu ofiai’| ;

To mato byto dia Twojey mitosci.
Cbciates , by Ty snm , ta ofiara swi?ta ,

Byta pokarmem Twego wyzwoleiica.
Karmisz mi? sobs ; miiosc niepoj?ta !

Zyjesz Ty wo mnie. Syncm czynisz jcnca.
Kiedyz to prawo stanowisz o Pauie ?

Gdy zdrayca knuje zgubic juz wnet Ciebie,
Przedac Twyra w rogom. W tenczas Tw?kocha-

nie ,

O siebie nie dba. A daje mnie siebie.
Bym w tyrn pokarmie miat moon§ obron?,
I przeciw wrogotu i przeciwko zgukie,

po olitemie Boiegu Ciafa 233



yV sfrapieniti slodycz, w uciskacb ocliron?:
Ze Bog jestz wiernym, £yi w tey wielkieychlubie.

Gdy nieuohronna smierc ciato zaskoczy;
Bym w cnotach pozyskal wytrwanie ,

tJmarl, zwröciwszy do Boga me oczy ;

Bo w tym pokarmie mojo zmartwychwstaöie,
Gdybym na Twoje skonanie,
Padibym pod jego zrosil;
Zo teu Sakranient smierci wspominanie ,

Tys nam o 80/.e ! wyrok ten ogtosii;
Ze cboo raz okup krwawy za nas dates ,

Ka gorze, i w oczach stworzenia 3
Lecz by na kazdem mieyscu , ,

Zawsze czyniono tf painike zbawienia;
"Wi?c z röwnem czuciem sktadac Tobie
Przed Twym oitarzem powinienem Panie !

Ka nim Ty codzieii Twey m§ki
zstgpujosz do muie na miaszfcauie.

234 Piesn w pierwszy plqtek



po oltawie Bozego data 235
JaksS czlek za miloäc placi ?

Gdy Bög go czeka z dary w Sakramencie,
Mija döm Bozy, lub w Lardey postaci
Wszedlszy, obra?a i V tym go raomencie.

Na glos Proroka: „ Bog w swoim kosciela! n

Padali ludzie ze strachetn i Ikaniem.
Na glos zas Böga; ~ JedÄcie przyjaciele
Uczt§ jnilosci!” Czlek gardzi wezwaniera.

Jezu! odpusc mi, ja niewdzigcznik dawny ,

Ka? zwröcic szatf , zbrodnis
Precz nic odpqdzay; ja syn marnotrawny :

Nakarm Twem cialem i napoy krwi§
Rzektes : ~ Dam serce na skonczenie dziela 1)*
„ Synu! dayze mnie iTy serce Twoje. ” 2)*
Bierz Panie ! milosc Twoja gör§ wzi^ta.
Palani... I serce we mnie uie jest moje t

i) Ekklezyastyk r. 38. w. sli
a) Przypowiesci Salomona r. a5. w. aG.
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P I E S JM I

o xa mae¥l
FAI I 3

PI E & N I.
Antyfona z tacinsViego: Sub tuum.

Pod twoj? obrou§ uciekamy sig , swigta Boza
Rodzicielko ! naszemi prosbami, uie racz gar-

dzi<s w polrz«bach naszych ; ale od wszelakich
przygöd racz nas zawsze wybawiac, Panne chwa-
lebnä i blogoslawiona. O Pani nasza!
czko nasza i Fosreduiczko nasza.' Z Synem two-

t
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im nas pojednay, Synowi twojemu na* polecay,
Twojemu Synowi nas oddaway.

P I E S N 11.
Na Nicpokalane Poczgcie N, Maryt Fanny.

pierwszym niomcncie bez zmazy poczgta,▼ ' Panno niepokalana ;

Z pierworodnego grseebu vvprzod wyj^ta,
Wizli na swiat wydaua;

ju£ czarla twe lamie,
Kruszysz leb smoka vv poczgcia bramie,

. Depcesz na szaloua.
Razem x Chrystusein , bylas przeznacaona

Przed wieki w swey istocie ;

W umysle Boskim wprzodys wystawiona
w zywocie :

Bog ci«j jak Ark§ uosit w powodzi ,

Potop„ powszecbny nic ci nie szkodzij
Zcs uieskalaua w tem blocis.



238 Picsni
Boska wprzod cig poswigcita ,

Moc§ uadprzyrodzenia ;

I poczatkiem zbawienia :

Wszystkie na ciebie laski wylala,
Zebys w poczijciu zostala ,

Od Adaraa przewinienia.
O Panno bez winy,

Pierworodna w Syonie ;

Pokaz sig Matka, przyjmij nas za syny,w Ostalniiu 2ycia zgonie :

Wszak dia nas grzesznych sijj
stala

Bosks, zebys nam Boga jednala ,

Wi§c miey twöy naröd w obrojiie;
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P I E S N lIP.

Na Narodzenie N. Maryi Fanny.
Zwyroköw nieba Maryja si§ rodzi,

Matk.-j Boskiego Syna;
Przed stoxica weysciein ta Jutrzerika wschodzi,

I Juz swiecic zaczyna ;

Glowf juz smoka Jey narodzenie
Kruszy , i daje swiatu zbawienie ,

O jak wesola nowina !

Z zacnyck Rodzicöw , Anny , Joacbima ,

Maryjä uarodzona ;

Dosloynosc Malkl Chrystusowey trzyma ,

W pieluszki uwiniona;
Bo wprzöd nim byia na swiat wydana»

deklarowana,
Wraz z Gbrystusem przeznaczoaa-

W nxalerikiem ciele przewyzsza Niebiosy *

CUxoc w pieluszki powila j
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Tu w jey kolebkarb pbawienia s| losy,

I laska znamienita :

Idzmy/. wszyscy do tey Dzieciny,
Ze czci| obobodzmy jey Narodziuy,

Z serca niecb kazdy j| wita.
Bo la Dziecina , b|d|C Zbavriciela

Mal.k| i Pani| w niebie
,

Peiua jest laski , klöre'y nam udziela ,

Zapomaga w potrzebie :

Caly swiat boynie lask jey doznawa,
Grzesznycb Iralnje, przy nieli obstawa;

Przyjmnje wszyslkich do siebie.pihti iv.
Na Zwiastuwanie N. Maryt Fanny.

Aniol Gnbryel w poselstwie przycbodzi ,

Do Nazaret poslauy,
Zwiasl,uj|c Fannie ze Syna porodzi j

Bez pauieristwa odmiany ;
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Mowi: f.e ponzniesz w czystym äywocie*
Boga Czlowieka , w dwojcy istocie,

Ktöry swiftym zwany.
Zdziwi si§ Panna pomieszana zgola ,

Nowosc mysl jey natsia ;

Jak lo byc moze ? rzecze do Aniota,
Poniewaz nie znam m§2a.

Wierz, bos znalazia iask§ u Pana ,

Syna Boskiego ohrana
,

Zebys giow§ Staria w§zä.
Otom ja twoja slu/ebnica Panie ,

Na rozkaz twöy gotowa ;

Ju£ wierz? , niech si§ wola twoja stanie
Wediug danego slowa ;

Jesli moy zywot ciasnyd jest Bo2e ,

"W sercu wi?c ci dam przeslrzeilsze ioie
Miiosc ci? moja wycbowa.

O wiclkuj szcz?scio Maryjä dia ciebic I

i
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,

Klore cig dzis potkato s
Xo slowo Boskie w zbawienia potrzebie,

W tobie cialem sig stalo.
A wigc o Matko Boska i nasza ,

B.acz juz urodzic nam Messyjasza,
Ktory a ciebie dzis cialo»
P I E S N V.

JVa Naipiedzcnie N. Maryt Panny.
Tl/raryja Panna Elzbietg uawied&a,

Idgc spiesziiie na göry ;

Krölowa slugg r, uprzedza,
Piervvsze swiadczy lionory;

jest Bosk^, nad lutlzrj
Przeciez do nizszey sama sig trudzij

Dajijc nam przyklad pokory,
Elzbieta ae czcis w objgcia cbwyta ,

I do siebie zaprasza,
Kazdy tg Panis u uprzcymos'oi3 wita *



W domu Zacharyjasaa :

Zkadåc ta iaska o Matko droga ,

Ze nam przynosisz w zywocie Boga,
Stworcf , oraa Messyjasza,

Jan na Maryi przyjscie wyskakuje ,

Chod w wnftrznoäciaeh zamknifty ;

Juz drog§ Panu przeslanicc toruja ,

Sam niedAwno pocz^ty:
Brzemi? Maryi Boskie przenika,
Stwörcf , palcem wytyka ,

Skacze w Jywocie Elzbiety.
Bywaja nawzajera wizyty na swiecie ,

Ale pelne zgorszenia ;

Wigc bierzmy aa waor, oddane ElSbieci©
Maryi nawiedzenia,

K-tore uie mialy 2aduey biesiady,
Tjlko o Bogu i cuotach rady ,

Pozyteczue do zbawieuia.
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P I E S N VI.

JSfa Oczyszczenie N. Maryi Fanny alho Gromnlce.
Czystsza nad stoiice oczyszczenia czcka ,

*

Idsc w poczet z grzesznomi;
ljubo jest Boga i czlowieka,

nieba i ziemi;
7, Moy/e szowego prawa,
Przeciez na wywöd w kosciele stawaj

Wraz z niewiastami innenii.
bez grzechu, idzie na ofiarf ,

7j pokoivj do wywodu :

Kladzie na oltarz Synogarlic parg ,

JVa oknp swego plodu
Niesie na rsku Malka jedyna ,

Swego i oraz Boskiego Syna,
Zbawc§ ludzkicgo narodu.

Symcon stary Boga blogoslawi,
go w tcy dzicciuie ;



Matko ,
#.e twoy Syu swiat zbawi,

Ze masz Boga w rodzinie :

Wi?c teraz Panie wypusc mnie z oiala,
Gdy ci? juz dusza moja widziala,

W tey godzinie.
Zwyci?za pychf, Maryi pokora.

bierze w p?ta;
Gdy oczyszczeuie ta przyjmuje , ktöra

Gez zmazy jest pocz?ta :

Dala nam przyklad Krolowa nieba ,

Jak si? w pokorjto cwiczyc potrzeba;
Wi?c zgiii hardosci przeklcta!
PIESJ VII.

Nn JVniehowzi&cic N. Maryt Fanny.

W/i?ta do nieba Maryja Krolowa ,

Juz jasuieje w koronie ;

Odeszla od nas Matka Jezusowa,
Siedzi z Synem ua trouie :
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WyJajg nieba tryumf wesoly,

Krolowf Swifci * Anioly ;

na Boskiem lonie.
Pigkna jak ksi^yc, jak storice wybi’ana }

pod jey nogami;
Na niöy purpura ze slorica utkaua,

Haftowana gwiazdami:
Z dworera Aniotöw weszla do cbwaly4llöwnycli widoköw nieba uie miaiy,

Z takiemi wspauialosciami.
Ze dwUnastu gvviazd uwita korona,

Panieiiskie wiericzy skronie c
.

I nad Anielskie chory wyuiesioua ,

Blizko przy Boskim tronie.
Dziw wielki w niebie, kazdy sis pytn;
C62 to za pani, Bog avita,

I sadza po prawe'y stronie.
Odcbodzisz od nas t o Malko fedyna,



247

Bys nam zjednala Boga;
Wi S c rac* si§ wstawiac do swojego Synft

Zawsze , gdy ha nas trwoga :

A£eby od nas odwrocit woyny,
Usmiefzyl burze , dat czas spokoyny;

Niech Iwoja språwi przyczynai,
P I E S N Vili.

tZ iadnshiego .* O Gloriosa Domina.
OGospodze *) imielbiona !

Nad niebiosa wyVvyjiszona 5
swego porodzita ,

Mlekiemes go swem karmita.
Co Ewa stracita ,

Tys przez Syna naprawita j
Gknem si§ stalas do nieba ,

Smucic si§ nam nie potrzeba.

►) Gospodze w/raz dawny, znacty; Pani.
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**■

Drzwiami» Kr«Sla niebicskiego
I fört§ Raju ;
Wszyscy jey ludzie spiowaycie fBo przez ni§ zbawienxe macie,

Maryja Matko mitosci!
. Matko wszelakiey litosci !

Broxi nas od skorxania ziego, ■,
I od czarta przekl^lego.

Maryja Paxxno nad Panuy ,

Niech twöy Syn przez ci§ Magaixy,
Wszystkie winy nam odpuscl ,

A do laski swey przypusci,
Przez Syna Panuo twojego ,

Oy ca i Duclia ,
na nasze skonanie,

A day dobre dokonanie.
ClxVvaia b§dz Panu naszemu

’L Dziewice ixarodzonemu ,



I Oycu jego wiecznemu,
Takze Duoböwi swi^temu.

P I E £ N IX.
IV czasie pomoni i chorub.

Gwiazdo morza ktöras Pana,
Mlekiem swoim karmiin ,

Tys smierci szczep kfory wszcicpit
,

Pierwszy rodzio , skmszyla.
Sliczna gyviazdo racz nam teräs

Uskromic niebo srogie ;

Ktoro trapi cis2kiin moreiu
Zewszad ludzie übogie.

O lekarko cbrzesciariska !

Ilacz aas chorob pozbawic J
Co nie zdola ludzka sila ,

Kacz nam u Syna sprawic.
Gd wroc od nas giod , raor cijiki,

Zachoway krwawey woyay j
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IHycz zdrowia i Jyznych lät,
Racz nam dac wiek spokoyuy,

Wystuchay nas, gdy£ tobie Sya
Odmowic nic nie moze ;

sf,baw nas dia prosby Matki tvveyj
O J.ezu wieczay Boze !

A my ciebie z Bogiem, Oycem ,

’L Ducbem swiftym spolecznie,
Chvvalic i lvva Matk§ slawic ,

Bedjiem ua wieki wiecznie.
PIEÄN X.

T/CTiiay swigta i poczfta niepokalanie!
VV Marya sliczna lilija , nasze kochanie;

"Witay czysta Fanienko,
INayjasnieysza Jutrzeiiko ,

Wilay w uiebo wzigta:
INiepokalana.

IV3 pi§i.uoscis, uiewiuncsci.j., öieba gorujes*;



I

Dostojeiistwa i Pauieustwa wszystkie celujcsz ;

~W pierwszym Panno momcacie,
Swigte twoje poczQcie ,

JasniejQce jako slorice,
Niepokalanie.

Sam B6gswi§ty z ciebie dia tey przyczyay,
Zes si§ stata i zostala zawsze bez wiuy ;

Tys przed wieki przeyrzana %

I za Matk§ wybrana,
Jezusowi Chrystusowi,

INiepokalana.
Two.je pailstwo i poddaristwo swiat, nieba Paui'
Qesarzowie , Monarcbowie , twoi poddaui;

Dia twojey uicwiuuosci,
Dal ci B6g z swey hoynosci:

Zes poczgla '/,araz swi§ta ,

Niepokalana.,
Lumiuvze ciocia 2 w pavze , aie lak jasukj^,
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Bo przy swi§tem twem, zara* bledniej'3;

Tys nad slorice jasnicysza ,

I nad gwiazdy slicznieysza ;

Jako zorze w swojey porze ,

Niepokalana.
Sami w niebo wzi§oi nie vvyr6wnaj§ ,

Twey nieknosci i czvstosci, klörac przvznaia ;

Wszyscy ci sif dziwujs,
Piiewinnosc tw§ szanuj§ :

Zes tak , z Anny
Niepokalana.

1 swial caly, choc zuchwaly, twoje poczfcie
INiepokalane w pierwszym momencie;

Wszystkie razem stworzenia ,

'Wyznajij bez ;
Zes jest droga Matka Boga,

Niepokalana.
"Wigc ci§
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Niect czyslymi, niewinnymi, zawsze bgdziemy,

Za to vtycie dajemy ,

I monno wyznajemy:
, Zes jest swi?ta i ,

Niepokalana.
P I E S N XI.

Ciebie na wioki wychwalac bfdziemy,
KröJowa uieba Maryja;

W twojey opiece niechay zostajemy,
Sliczna bez zmazy lilija i

Wdzigczna Estero o Fanienko swigta!
Tys przez Aniolöw jest do niebavrzigta,

Niepokalanie !
Na ka£dy moment, na kazds godzing,

Twojey pomocy ;
Pani Anielska odpros nasz;| win§ ,

Do ciebie grzeszni wzdycbamy;
O förto Rayska! ncieczko grzeszniköwl
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O Matko Boska ! ratuy niewolniköw,

INiepokalanie !
Obrod swe oczy, pospiesz w utrapieniu,

Maryjä Matko miiosci;
Kto sluzy tobie nie day go zginieniu,

Broii nas od czartowskiey zlosci;
Pokaå lask§ sw| Matko litoSciwa,

Panno szczodro-
bliwa ,

Niepokalanie poczgta !

Masz berlo w rsce znac zes Monarcbinig,
Masz drugie Syua swojego ;

Zjednay nam lask§ w ostatnif godzing ;

W on dzieri skonania naszego ,

Wiecb ci§ chwalimy z twym Synem
spolecznie ,

Jak teraz w zyciu, tak i polem wiecznie,
INiepokalanie pocz§ta !



t

o Matko w ostatnim lerniinie ,

Ciebie my grzeszni vvzywamy,
Na pomoc nasz;j w smiertclney godzinie ,

Wieohay przy tobie skotiamy:
Üblagay Syua niechay si£ zmifuje ,

A zywot wieczny po smierci daruje,
Niepokalanie poczgta !

P 1 E S N XII.
Zawllay Corko Oyca przedwiecznego ,

Przedziwiia Matko stowa Vrcielonego }

Oblubieuico Oblubieilca twego ,

Ducba !

Tröycy przedziwny kosoiele,
Ktöry poswigcit Bog Syn w naszetu ciele !

Boskie kocbanie , niewiniiie poczgta ,

Panieuko I
Wszystkie fortuny, wszystkie laski w tobie,
Jak rzeki w morzu w jeducy twey osobie ;
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sLask wszystkich morze , po Bogu w Syonie,

Naywyiszy Tronic !

J.eszcze nie jaSniat Firmarnent gwiazdamij.
Ani stoneczne koto proniieniami ;

A tys swiecita niewinnie ,
Fanienko swigta ! -

Jeszcze w sv.ym szyliti nieha nie stan^ty,
Ani w swych brzegach morza ,
Gdy Boska mijdrosq pagörki wa/.yta

,

Tys przy niey byla
i z wierzchu ty skrzynia ztocista,

Bez rdzy grzechowey zawz.dy promienista,
Bez cienia zmazy niewinnie pocz§ta,

Fanienko swigta !

Ciebie od wieköw B6g ulubil sobie,
Zmazy nie widziat i na ohwilf w tobie,
Z usfnaywyzszego wyniklas w wiecznoscl,

Swiatlosc z svyiatlosci!



I

SS im grzesznik Adam po lewicy,
W przeyrzeniu boskiem jcduas po jirawicy
Przed vvieki byl.i, niewinnie poczgta ,

Fanienko !

Jako Krdlowa w ziocistey koronie ,

"W Krölewskiey szacie, tys pierwsza w ocliromej
U Syna pierwiey jestes odkupiona,

Nizli slworzona!
Tys jadowit.3 giow§ staria
Przy twem , ktöra nas polarla )

Szlachetna Judyt, niewinnie poczgta ,

Panienko swifta !

Zjadl nas i stargal lew grzechu pierwszego ,

Tys nieslyszata i x-yku samego ;

Samson zas swif tszy rozszarpal: Iwa tego ,

Pierworodnego,
Przez twe Panno prosim ciebie ,

Wa wieki z toba niech kröluiem w INiebie ;

9
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Tam spiewac b§dziem , niewinuie

Fanienko swifta!
P I E S N XIII.

Salvo Regina! zawitay Krolowa,
Monarchini nieba, zienii Cesarzowa ,

Witay wiecznego Matuclmo Syna,
Witay, zawitay. Salva Regina!

P milosierna ! raitosierdzia ,
Zywota pragn§ , litosci ;

Stodkosci pelna, Matko jedyna ,

Nadziejo nasza, Salva Regina!
Do ciebie wzdycha serce grzesznikowe ,

Wota do ciebie plemio Adamowe ,

Wola syn ,
woia corka Ewina ,

Wespöl s Salva Regina!
Sprkw tws aby to woianie,
Wyjedoaio nam grzechöw darowanie;
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Racz nam przeblagac twojego Syna,
Gdy ci spiewamy : Salve Regina l

Oto nas ucisk , placz i narzckania ,

Do zatosnego przywodzq wzdychania :

Osusz Izy ktörycli pelna dolina*
Gdy ci spiewamy; Salve Reginal

Racz na nas weyrzyc Malko mitosierna ,

Rozbroy gniew Syna, opiekunko wiernaj
Niech nam- to sprawi twoja przyczyaaj
Gdy ci spiewamy : Salve Regina l

O naytaskawsza ! o naylitosciwsza !

O Pani stodka ! o naymitosciwsza!
Gdy si§ nam zblizy smierci godziua ,

Day w nieble spiewac: Salve Regina l
A dusze zmarlych klore si§ dostalyw m?ki czyscowe , by sif wyplacafy t

Niech je wybawi twoja przyczyua»
Gdy ci Spiewamy: Salve Reginai

' 9*



260 /' ies ni
P I E S N XIV,

Matko niebieskiego Pana ,

Slicznas i niepokalana ;

Jakie wieki, czas daleki,
Czas nicmaly gdy swiat caly ,

Nie slyszal.
Wszystkie skarby co sij w niebie,
Bög wydat Panno na ciabie ;

Jak bogata z slojlca szata ,

L gwiazd korona upleciona ,

Na glowic.
swe ogniste rogi

SkJoutf pod twe swifte nogi;
Gwiazdy wszystkie assystuj’3,
Bo krölow§ w niebie czuja ,

Nad sob|.
Przez tws powazn<| przyczynf,
Niech nam Bög odpusci wiu§ ,



Upros poköy Panno swigta,
Bos bez zmazy jest

Mary ja ’

P I E S N XV.
O nayswigtszey Maryi Fannie Roiancowey,

Witay uieba i nad uieba jasna ozdobo !

A po Bogu , w uieba progu piörwsza osoboj
Maryja RöSaricowa ,

Nieba, ziemi Krolovva ,

Monarcbini i Mistrzyni
Slug twoich , witay !

"Witay, zycie co sowicie grzesznikom dajesz ,

Ty zasioua, ty obrona od gniewu stajesz ;

Tys nadzieja jedyna,
Z ciebie wszelka przyczyna ,

Ze przez ciebie bedzie w niebie
Sluga twöy kazdy.

Witay wdzigczna ,
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Oyoa cnego , przedwiecznego, kochana corko:

Matko syna Bozego,
Witay Ducba swi?tego

Ulubiona , uslrojona,
Oblubienico 1

Cieble mamy, ciebie znaniy Fania, Krolowg,
Kiedy chcemy , miec mo/.emy pociecb?

Z ciebie wszelkie wesele
Mamy , smiele ,

Jako dzieci z tych tn smieci,
Na Matk? swojg,

"Wi?o koron? za obron? dac ci naleSy,
"Wykrzykiwac , wyspiewywad z Dawida wiezy:

Wieiiczyc gtow? röSami ,

Chwalid sercem ustami,
i Syoiisk^

Roz? , Maryj?.
Dusze wicrnych co w niezmieruych m?kacJ3 zo-

staj^,
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, oplakujjjc Izy wylewajg;

Niech niajs pocieszeuie ,

Przez Rozailc-owe pienie ;

Naostatek jak swych dziatek
Raluy , o Matko !

P I E S N XVI.
O nayswigtszey Maryt Fannie Szhaplerney,

Matko Szkaplerza swigtego ,

Eron nas od wszystkiego zlego ;

Wszak swiat caty , ]ud niemaly ,

Przez te wieki, twey opieki,
Doztiaje,

Pomoc dajesz strapionemn,
Przybgdz i mnie dzis grzesznemu ;

Wszak ci§ prosz§ , niech odnoszs ,

W moim smutku , w samym skulku•
Focuch;.



Wi?zy , wszelkie utrapieuie ,

Niknie na twoje wspomuienic,
Chorzy wstajjj, zdrowie ,

Zmarli gtoszjj i
r
to wnoszs

Ze.4 etuina,
Czego ty nie dokazujesz,
Szal-j, ktortj ofiamjesz ,

A czy mato ? powiedz ciato ,

Wszak ta szata, eboe i czarta

Wi§c tey zaspiewaymy Fannie 5
Niecbay jey brzmi nieustannie ,

Honor , slawa , bo obstawa
Za swojemi, by Bog niemi

INic gardzit.

264 Piesni



O nayswistszey Maryi Pannie 265
F I E S IV XVII.

O nayswigtszey Maryi Pannie Rulancovtey.

Matto R62arica swi?tego ,

Broii nas od wszystkiego zlego ;

Wszak swiat caty , lud nieraaly,
Przez te wieki, tvvey opieki

Doznaje.
Pomoc dajesz strapionemu ,

i mnie dzis grzesznemu,
Ka/dy lego /.ebrze i ja ,

Kto ci? wielbi o Maryjä
Nayswi?tsza 1

Wi§zy , wszelkie utrapienie ,

ISikiiie na Iwojc wsporanieDie ,

Cborzy przez ci? zdrowie ,
Umarli z grobow powslaja,

Szcz§»liwie,

\



Prze* twe nayswigtsze zaslugi
Jezus niechay grzechow dtugi i

Nam odpusci ; my statecznie
Siuiyc tobie bfdziem wiecznia

Maryja !

P I E S N XVIII.
Z tacinshiego Omni die.

Dnia kazdego , Boga mego Matkg , duszo wy-
slawiay ;

Jey dni swigte, sprawy wzigte, z nabo2eiistwem
odprawiay.

Praypatruy sig a dziwuy sig , jey wysokiey za-
cnosci;

Zwij jg wielkg Rodzicielkg, Panng w czy-
stosci.

Czyn uczciwosc, by grzech i zlosc z cig2arera
ioh zuicsc ohciala;

265 Piesni
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Wezmij on§ za obron§, by cig z grzechow wyr-

wata.
Ta dziewica nam uzycza, e nicba dobra wie-

cznego ;

Z t| wzial £wiat nows swiatlosc daru
Bozego.

Usta moje szczgsne boje tey Matki, stawcie
pieniem ;

12 przez z nas przeklgctwo zniosla dziw-
nem rodzeniem.

Kie ustaycie, wyslawiayeie, wszego swiata Krö-
low^;

Jey przymioty, laski, cnoty, chwalcie i
mow^.Wszystkie moje zmysty swoje glosy w uiebo
podaycie ;

Pamifc one'y tak wslawioney swiftey Pauuy
wznawiaycie.



268 Piesui
Acz prawdziwie nikt uie zywie, tak

wymow^;
By slodkiemi spiewy swemi, zrownal z t$ Bia-

logiowij.
Gzesc jey daymy, wszyscy cliwaliny, 1c Pan-

na Boga rodzi ;

Zgola blaclzi kto tak s^dzi: le w jey slaw§ u-
godzi.

Jednak co wiera, le to zdrowiem umyslu nabo-
znego ;

Wielbic pilnie i usilnie die? Matk? Pauaswego-

.

Prnwda ie tey Panny goduie nikt nie
wystowi;

Becz wszelaki ladajaki, co o jey czci nie möwi.
Ktorey £ywot peleu wszech enot i uiebieskiey

nauki ;

Zmyslne wszystki» heretyekie starl wywody i
szluki.



Postfspkarai jak kwiatkanii wszystek kosciöt
przybrata;

Co czynita, co movyila, nam to za przyktad data;
Nam Ewina pierwaza wina, Rayskie wrota *a-

warta ;

Z ihszey miary , z lepszey wiary , ta nam nie-
lio otwarta.

Z piervvszey Matki, wszystkie dziatki wzig-
lismy ;

A z tey drugiey Matki drogidy, bierzeray swe
zbawienie.

Tf mMowad i szanowac, wszystkimby nam przy-
stato ;

Chwat§ dawac? nie ustawac
, z ktorey Bög n as*

ciato.
Nieoh pozwoli, abym woli Syna tu pilnowat;

By ztad zszedtszy w zy wot lepszy, na wieki
z nim krolowat,
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CZKSC 11.

O wielebila i chwalebna z bialychglow nayza>
cnieysza;

Juz wybrana i wezwana, z stworzenia nayprze-
dnieysza,

Slysz laskawie, kvi twey slawie eo z
przynosiniy;

Zbaw nas wszystkich grzechöw brzydkicb spraw
nas nieba godnymi.

Roiczko Jesse
, ty w pociesze myäl postawiasz

troskliw|;
O swiatiosci w tdy ciemnosci! tys Bo£s skrzy»

fyw^.
Twoja enot?, wzor lywota pelen swi^tobli-

wosci;
Zwac cj§ mozem, domem bozym, ksztaltem spra-

wiedliwosci.
Witay Panno, ktördy dano klucze raju i niebaj
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Tys w§£ow§ zdradng glow§ starla, jak bylo

trzeba.
Urodziwa i prawdziwa Corko kröla Dawida!

Tys od Pana lak wybrana, ied nikt wigcdy uie
przyda.

Tys kwiat nowy lilijowy, röza i periä droga ;

Fy swc slugi przez aaslugi, w radosc wiedziesas
do Boga.

Eacz sprawami i ustami memi zawsze kierowadj
Bym z oclioty twojey cuoty chwal§ mögl od-

prawowad,
jßardzo prosz§ , niech odnoszg dar pami§ci ta-

kbwy ;

Bym ci§ hoynie i przystoynie , slawil sercera i
slowy.

Acz zmazane i widzf byc usta
Jednak trzeba a 2 pod nieba, wyuoisic chwaly

twoje.
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Ciesz si§ Panno , ktorey dano wszelkiey godn§

bye chwaty;
Przez ci§ one dusze niebo zyskaly.

Cua dziewico i rodzico , Panno nienaruszona,
Malko godna, jako ptodna palmas jest rozkrze-

wiona.
Tw| i ucieszyc sig pra

gniemy ;

'Le lw oy wiecznie j koniecznic Owoc zbawla wic-
rzymy.

W twey cndnosci i aacnosci nie masz zadnef
przysady ;

Wiecli wstydliwe i uczciwe usta ci§ chwals radj.
O I % ktörey zywa radosc swiata

wyplywa ;

Gdy otwarte, choc zawarte niebo , przez cij
nam bywa.

Tys sprawila i swiatu wcsele oowe;



I

ZLyto zlosci i ciomno»ci potomstwo Adamowe.
Teraz mo/.ni sq dbbr pr62ni

, jakos obiecowata ;

A iiböslwo wszcgo mnostwo ma, cos prorokowata.
Przez ci§ ptouue i skazone zleczone obyczaje;

A fajsaywych i btijdliwych naiik, u-
staje.

Svriata ztosci i pröznosci, tys «as uczyla wzgar-
dza6 ;

Ilogu sJu/.yc , ciato , grzochom si§ «ia
poddawac.

Mysl ku gorze wieäd po wzmu-ze rozmyslania
boskiego ;

Ciaito gromiö , tliimic , dia krolestwa wier-
cznego.

Tys w czystosni swych Chrystusa
nam «osita.

Zbawiciela; bys wesela i czci nas rabawita.
Matko istua, jedaak ciysta, zrodzijas

pleniig ;
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Krola fego co z niczego stworzyl niebio i ziemi?.
Tys od Pana przezegnana, tys smierc zdradu.]

sl lumiin ;

A o zbawieniu, nadziej§s przywrocita.
Wi?c pros tego Kröla cnego , co mu si§ ma*

czujesz ;

By dia ciebie i nas w niebic stawil, gdzie z mm
krbluiesz,

CZESG 111.
Pocieszenie i zbawienie grzesznych

oycli ;

Zbaw nas za zloiSci swe nie
cych.

Mödi Sl9 prosz?, niecb odniosg swoy odpo-
czynek wieczuie ;

By m srogiego piekielnego ogniauszedi bezpiecznie,
Czego zjjdam nieeh ogladam, zlecz me rany Maryja;w mem w meni wolaniu } niech cij

gios moy uie mija.
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Bym w czystosci i mieruosci, ludzkosc, trze-

zwoSc zachowal 5
Bym o*tro£nic i poboSuie zyl, a szczex-osc rai-

lo wat.
Byra cwiczony , opatrzony Paiiskich slöw roz-

kazami;
Bogoboynie i przysloynle szedl swj§temi scie-

szkarai.
Cichy, skromny, w dobroc sklonny, laska-

wy , strzemifzllwy ,

Prosty , staly, doskonaty, pokorny i cierpliwy-
Bym rostropny i pochopny byl prawd§ w u-

sciech chowadj
Grzech porzncal, siebie wuczal Boga sercem

niilowad.
Miey w obronie i ochroni» Panno , lud Bozy

,
wieruy ;

Xycz pokoju , by w tym boju nie wygrai swiat
niizemy,
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Malto Boska, gwiazdo morska, Majestacie Ja-

snosci ;

Gwiazdy wszelkie
, swialta wielkie gasns przy

twey swiatlosci.
Mpdty twemi gorijcenii ciesz i wspieray pro-

szace ;

Znies cifiary , z kazdey miary duszy naszey
Pzk,odz.|ce.

Bijdz wesola, ktöras zgola z piettä nas wybawita;
Gdys prawdziwie , nitwatplhvie Boga w cielo

zrodzita.
Niewzruszona a uczczona niebieskiem pokole-

niem :

W plo des zaszla
,

lecz nie zgasla czysto£c Iwera
porodzoniem.

Bo zrodziwszy Panna bywszy zostalas czemes
byia ;

swego wciclouegOj swemis piersi karmita.



Clirystnsowi Synaozkoyvi twemu, zaled mnie
pilnie ;

Bym nie zgin^l, lecz z swiata töni
lisiini».

Day w cieliosci i czystosci pfdzic zycie spokoyne,
Erzeciw zlosci w slatecznosci day mi cuoty

przystoyne.^
Nieoh nie swiata , mysli mey do

swey woli;
Bo w zacmienie , w zatwardzenie wiedzie , klo

mu po woli.
INiecli guiewljwie i chelpliwie soine nie posl§pnjg;
Gdy do zlego z zrodla lego, pochop byc up«-

ti;uj|.
Bros Clirystusa , by ma dusza zakwitla lasks

je «o 5
By czart stary z jakiey miary, nie wsial kako-

in swego.
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&ycz pomocy, doday Hioey i ratuy tycli szczg-

sliwie ,

Co dni swi^te, sprawy wziQle twoje, slawischrlliwie.
P I E S N XIX.

O! Mnrya Matko 13oga ,

Tys uadzieja moja droga;
Przrd twym tronem uizko padam ,

Hotd powiuuy tobie skladam.
O ! Maryjä blagay Syna ,

Grzesznych uadziajo jedyna.
Shig twycb wiernych usta giosz^,
Serca si§ nasze nnosz|,
Gdy ci§ Matks byc uznajg,
Bo wszystko przez ciebie maj.p

O ! Maryjä blagay, it. d,
Jam grzesznik wielce srogi ,

A w lask§ bosks übogi,



Twych daröw olwörz skarbnic§ ,

JNiechay si§ niemi nasyc§.
O Maryja i t. d.

Tys jest wi§c ci skladam:
Ciato , zmysty i ciem wtadani ;

Prayjmij serce w podarunku ,

A pociesz mnie w mym frasunku.
• O ! Maryja i t. d.

Obtijkany Syn nie zginie ,

svvojego niinic ,

Gdy tylko do swego lona
,

Przyjmie go twoja obrona.
O ! Maryja i t. d.

Cliocby Matka dzieciom mitä,
’L pami§cij.ch wypuäciia,
Ty wspierasz uasz iiiedostatek,
Przcvvyzszasz milosd wszech malek.

O ! Maryja i t. d.
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Zamieii W i'adosc i moy snmtek j

jDay juz prosbie mojey skutekt
Bo pöki Sl9 nie rozki*usz§
"W proch , od 11Ö2; twych sie uie rusze.

O ! Maryja i t. d.
Gdy termin zycia nndeydzie,
A smierc si§ juz zblizac fofdzie ,

W ten czas miey o mnie staranie,
Oddal odomuie l^kanio.

O ! Maryja i t. d.
Gdy n'a mnie mdtosci,
Straszne smierlelne slabosci ,

Baluy mnie w lakitti momencie ,

Trwogi ostatniey cxlmecie*
O ! Maryjä i t. d.

Gdy aas zawrs mc powieki,
Na niepoliozonö wieki,
Otvv örz mi niebieskie wrota,

280 Piehii



Do szczgsliwego zywota.
Q f Mary ja i t. (f.
P I E S N XX.

Ty, ktdras pigknie dni swoje skoriczyla,
I w Palestynie szczesliwie zasngia ;

Day dobrze skonac , bez'zmazy poczgta ,

Pallienko swigta
A kiedy przyjdzio ostatnia godzina,
Upros nam laskg u swojogo Syna ,

I zal za grzecby, bez zmazy poczgta
Fanienko swigta !

Kiedy nam jgzyk smiertelnosc skrgpuje ,

I mysli nasze roznm rozwigzuje,
Upros nam skrncbg ,

bez zmazy poczgta
Panienko swigta !

Twoy Syn a Bög nasz byl przy zeysciu lwojeml|Gdy bgdzicm konac , swigtem cialeui swojem
INiecb nas posili, bez zmazy poczgta

Panienko swigta!
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Tobie (Jwunastn kaplanow shiJyli,
Prosimy zeby i ci 2 tobs byli
Przy naszey smierci, bez zmazy pocz§ta

Fanienko swista !

Jozef Panienstwa twemu poslubiony,
Ty z jedney a on takze z drugiey strony,
Niech przy nas bfdzie ,

bez, zmazy poczQta
Ponienko sivistä !

Smiertelne cialo ziemi zostawimy ,

W godzins smierci oddajemy,
Do r§ku twoicb ,

bez zmazy
Fanienko !

Ciebie do nieba z tryumfem Duchowio
Zaprowadzili swigci Aniotowie ;

Piam tez dopomoz, bez zmazy poczgta
Panienko swi§ta!

, ktorey Panieriskiego ciala ,

Smierc si§ okrutna dotykac nie smiaia 5
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Broil nagtey smierci , bez zmazy

Fanienko !

Przez bolesc twojjj w on czas miaia ,

Gdy Syn twpy konal , tys pod krzy£em stala ,Upros smierd, bea zmazy pocafta
Punienko !

A ie przy tobia dano Ray Uotrowi
,

Za Iw;j i mnie grzesznikowi
JNiech niebo dadzij, bca zmazy poczgta

Fanienko f
Uotrze , ie z Jilosci swoje'y

Jezus z byl przy smierci twojey j
Upros smierc, bez zmazy poczfta

Fanienko s.vi§ta?
A ci ktorzy jui dni swoje skoriczyli,
I straszny termin smierci odprawili,
Kiech poköy , poköy po/.ijdany ,

Jezu möy kochany !
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Cbwala bsdz Bogu w Troycy jodynema

,

Oycu , Syuowi, Duchowi swi^femn,
Temu ktöry jest w osobach trojaki ,

W Böstwie jednaki.
PIE S IN XXI.

Witam ci§ , witam Krolowo niebieska ,

Wilam ci? , witam Pani Archanielska ,

Ciebie Pani, co z nami
Biagasz Boga , gdy Smierd sroga

Nas z cialem rozl^cza,
K.iedy jn£ jasne zorze zapadaj^,
Eub kiedy w bystry Ocean wpadaj| ,

Ja powstajrj , czesc ci dajs,
Niech przyjomna , nicdaremna

Moja prosba bfdzie.
W ka/.dym przypadku, lub w b§dacy,
X*ub po morin zegluj|cy;

Zawsze ciebic, pr osiin w niebie ,



285
Bys raczyta , uprosita

Za uas Syna swego.
Czegoz dia cicbie Syn twdy nie uceyni ?

Bys tylko chciala, cboc sig kto przewini,
Wnet odmiaria , twarz ruunana,
Po ziöy uocy , o pol nocy

Powstaje Jutrzerika»
Batuyze , ratuy cztowieka grzesznego ,

Batuy , o Panu o ! sl:ugg upadlego:
Bo gniew srogi , Syn twöy drogi
Na swiat pnszcza, i odpuszcza ,

Kiedy go ty prosisz*
Prosim cig tedy Krolowo niebieska ,

Grzesznych ucieczko , Pani Archaniclska,
Racz byc * nami, gdy nad nami
Syn twoy drogi, swoy srogi

Bgdzie raczyt
Przyjmij uas, prryjmij pod opiekg swojg:

O nayswigtszcy Maryt Fannie
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i

Wszyscy si§ kwapim pod obron§ two;§ j
Bos jest dobra , w tasce szczodra
Na mizernych , jednak wiernych ,

Ktörzy Ciebie.
Bos ty Panno , nas grzesznycb
Jostes , o Panno nbogich

Chciey nas chowac i ratowac
Od pogariskich i szataiiskiob

Nawalnosci zaWsze.
Poday
I uie day wpadac w

Juz toilieiny. ju£ giniemy !

prosim, rfce wzuosim
Panno na ratunek !

twojey sloiice si§ dziwuje ,

Jasnoscj* twojey ustfpuje.
Tys pigkuieysza i jasnieysza ,

Nizli gwiazdy, na czas kazdy ,

Paranna Jiitrzeriko,



Mamy nadziej§ ,
/.e nas nie opuscisz

,

1 z twey opieki , Panuo ! nie wypuscisz.
Miey w obronie , nas przy zgouie ,

Gdy nnd ciebie , inszy w niebie
Patronki nie mamy , Atnen.

V I E S N XXII.
O nayswigtszey Fannie Maryt, htura sig zwyhta

spiewac tv Trokach. 4

Ka jak; Perto droga , cna Fanienko.
TVfadziejo nas ulrapionycli,
•l *Zewsz§d w scisnionych,

Tys Panno w Trockim Obrazie %

Kaluyze nas w citjzkim. razie.
My twey laski doznajemy, x
Pod tw§ pomoc§ Syjemy;

Tys laskawa , rnitosierua,
Wszijdzie twa dobroc obszerna.

A gdy graechami naszemi
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Gnievv Syna twego wanieciemy ,

Zalrzymay rozgniewanego ,

Pizemieii nam w rnilosieruego;
Niecli poyvietrze nie grasuje ;

INie clj i powodz ,

Gtodu , ognia dekret srogi,
Odvvroc i wojeune trwogi.

P I E S N XXIII.
O näyswigtszey Maryi Fannie Ostrobrarnshiey,

Marya Wilna Obrono ,

Tys bramy Ostrey korono.
Öddajcmyc grzeszni Tobie
Dusze , takze serca w sobie.

Marya biogoslawiona,
Cudami w braraie wsiawiona

,

Uciekamy sig do Giebie ,

samych siebie.

288 riehu
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W powintio.se naszey wdzigcznosci
Maryo dziwney litoici,

Ktorzy tu pozdrawiamy,
Wstaw si£ do Syua

, blagamy , Amen.PlE§ri XXIV.
Du nayswigtszey Matki liolesney.

Pod krzylem dia' nas grze.sznycb hez miary ,

Gdzie z swiftycl) Swi?ty idzie na ofiary,
Wayczystsza Matka martwi si§ , Iruchleje,
Serce dotkni§te targa si§ i mdleje.

O smutku /.adnij mysl;j njepojfly ,

Syn Pani swiata na rozpifty .

Seine od Indzi zniewagi odbiera,
W oczach swey Matki kona i uniiera.

Kt6z nie zapiacze ? jak koehaaie ,

7*dr§czylo Matks Syua krwie rozlanie ?

Ten chyba nie ma serca ani duszy ,

Kogo smierc Paita do 2alu nie wzruszy.
10
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na milosc czei godnego Syna z

Jak jest katowui niewinnosc przyczyna.
I ten , co w niebic aa Stworc§ nznany ,

0(1 niewdai§canik6w na smierc jest wydany,
srodto czystosci, Boga Matko swigla S

‘Wszak twoja Jaska dia nas niepoj^ta;
Pz'zyjmij wzdychanie, izy , troski i serce !

INiech z tobij cierpi§ przykrosci mordercze !

Dia myoh sprosnosci Jezusn ,
Bicaii] -

.] , nifczq , z lajs!
Rska opatrzna w sztylety i miecze ,

Niech mi§ dzis wraz z nim katuje i siecze 1
Inney dia siebie nie pragnf obrony ,

Kx-zyz möy uadzieja swi§ts zbroczony !

0 Panno ! ktor;j i niebo szanuje ,

1 w wieczne czasy chwalf ci golujo.
do krzyza me , pragnienie ,

INiech iez pokutnych wylewam slrumieuie



W dzieii kiedy b§dg na smierc juz skazany tINiech mi§ ukryja przenays rany.
A tak W SQdzicgo stun§ oczacb smielö*

P6yds w rozsypkg diisz tiieprzyjaciele.
Wi?c dia mych zbroditi krwi lioyay szafuaek|
Niech w zgonie stanie iycia na ratuuek,

Nic nie dokuze czartowska pokusa
,

Gdy w uiciecb , w sex-cu miec Jezusa*
I te ostatnio f-ycia luego slowa :

2/jeduay by byly , niebieska Krölowa! Amen*
P 1 E S N XXV.

TV utrapieniu do nnyswi§tszey Maryi Panny.
Wiecznn obroöo ludzi utrapionycb ,

Wdzigczua pociecbo , w klopoUch åcidio-
nycb ,

Ku tobie Panno ! ja czifik nieszcZQslitvjr
Sl§ glos placzliwy,

Ttrojey to wladzt j i twego szafuukn ,

10*
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Tu juz ginacym dodawac ralunku;

Kazdy , klo ufa, dozna w swojey ,

Pomocy twojey.
Miechay swe waly Ocean szeroki
Buraliwe rzuca pod same obtoki :

Niecbay a nadziei zeglarz utrapiony
Bsdzie pozbawiony.

Je.izcze «lie zgin^t; kogo masz wobroniej
w moraa laki 11 ie utonie ;

Bo wiatT i morze przez twoje slaranie
Suadnie ustanie,

Niecb klo marsowym sif bawi ,

Zywot swöy smierci wojenndy wystawi,
I lub praegrana zda si§ % jego stroöy ,

Jak bez obrony.
Ty mu a posilkiem oie omieszkay svvoim ,

A zwiaszcza lemu , klo jest slags Iwoim,
1 dsuz zwycisztwo , co bylo wntpliwe,

Przez Cij szcz§sliwe.



INiccb klo chorobjj ua smierc lely ,

INioch go i doktor z lekarslwem ;

INiech srogie purki wick mu ucuiajg,
Zycie skracajg

Skoro o Panuo ! zawota ku Tobie,
Scrdecznie , uzdrowisz w chorobia ;

1 uie masz logo, kloby w swey potrzebie ,

Nie duzual Ciebie.
Przeto te/, i ja srodze utrapiony ,

M izerny czlowiek , od wszech opuszczony ,

Do Ciebio wol.uu
, pomocy ,

i We dnie i w nocy.
Gdyl vv mem uieszczssciu krwi niojey nie sytcm ,

Tylko sis karmiQ /alani mym niezbytym,
Smierteluyni wicbrom na styr wystawiouy,

Stojf strapiouy,
si§ udam ? i co czynic ?

Od kogo vv smulku ratuuku ?
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Zgola wic uie wiem :bo k 162 mi§ posili,

W lak chvvili ?

Ty , ktdra w mocy masz szczfscie odmienne ,

Tobje posiuszno jest morze bezdenne ;

Ty, ktora znosisz sraiertelne chorohy ,

'/ kazdey osoby.
Przed Tob;j na twarz upadarn proszijcy,
O mo/na Panno! z goracy ,

Baluy nieszoz?sc|epi srodze skaraiiego ,

Mnie niegoduego,
A czem zasluzyt \vi?cey , niz ponoszg ,

Grzechami niemi
, jednakze Ci§ proszf ,

O Matko Bozka! nicch mif twa px-zyczyna
Broni u Syna.

Wszyslko uczyni Syn dia Ciebie ,

Tylko si§ nka 1 Matko w mey potrzebie i
Gdyi si§ ja do twoy oddajs opieki,

Dais i aa yvieki, Asacn»



\

P I E S N XXYI.
Do nayswigtszey Maryt Panny

Nota, jak : Periä draga cna Fanienko
IXTiebieskiego dworu Pani !

-L ’ Dp ciebie z placzem wolamy,
Ewy synowie wyguani,

Litosci iwojey lijdamy.
Ty nayblizsza t.wego Syna,

Powiedz mu o naszey doli }
Tiiecb wad naszych zapomiua,

Lepszego bytu pozwoli.
Matko ! my dziecmi Iwojerai!

Patiz na stan nasz, nie na win§,
Mudl si§ za nami grzesznemi,

Terä* i w smierci godzimf, Asiaa.

295O nayiwiglszey Maryt Fannie
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f I E S N XXVIT.

Porunzenie sig protehcyi Matki Boskiey.
1.

Bogarodzico przeczysta Panut) :

Do ciebie serce i wznoszg :

INa imie Boskie z nfnoscia prosz§
Maryo przyjm nas w opiekg swojij ;

Matko Boska, badz matk.j moj^,
2.

Uciekamy si§ pod tws obronf ,

O niitosierna Matko litosci!
kto ma obron? ;

Ty wiernych zbawiasz z wszelkiey przykroscJ.
Maryo przyjm nas w opiekf
Matko Boska , b,jdz niatks moj^.

3.
Krolowo , Paui niebios i ziemi,



Racz nas zachowac od zley przygody ,

3Nie obcieyze wzgardzac' prosbami niemi,
Ratuy od grzecbu , bied , cborob , szkody.

Maryn przyjim nas w opiekg swojs ,

Malko Boska
, badz m atk 3 moj.3.

P I E S N XXVIII.
O Kuronee nay.swigtszcy Maryi Fanny.

Kto eben Pänni» Maryi sftizyc , a jey osobli-
wym milosuikiem byc, ma j.] naboznie po-

zdrawiac', a Koronko zawsze uczciwie mawiac.
Ktöra Panna siudze swojemu, zjawita pustel-

nikowi jednemu, monine : kto mnie tak pozdra-
wia , iask§ sobie u Syna mojego zjedna.

O teni Bernardyn swift.y,
gorijoa kley Pan nie , przed jey ohraa
zawsze chadzal, jeszcze zaczkienx bydsc , Ko-
ro nk 9 niawial.

Pak palaiy jego oguietn siluo go-

O nayswigtszey Maryt Fannie 397
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rzaly Itu jey milosci; il Ciotuchnie swojey ma-
wial, a z Paimy uayswi§tszcy tak si§ przechwalal,

Znam ja Pann§ nadobng, nacl wyrozu-
mienie ludzkie podobno ; uio möglbym jesc, ani
to 2 pic, ktoregobym jey dnia nie niiat uavviedzic.

'W tey Koronce ustawca pierwszy, polozyl
modlilew SzescMziesiat i trzy : bo lylo lat Pan-
na miala, pöki na tynx swiecie z ludzmi mie-
szkala.

Przez te smutki te radosci, racz uprosic slu-
gotn twoim z milosci, grzechöw wszyslkich od-
puszczenie , potym laski Bozey otrzymanie.

Pierwszy smutek serca Maryi, gdy Jan swi§-
ty przyszedl do Betanii, ; o Ciotuchno
juoja ! /aiosua dzis duszczka twoja.

Ju2 poymany Jezus , a Syn twöy , naymilszy
braciszek , takJ.e i mistrz moy; vridziatem go
«wiszanego , a w posrodku ludu uielaskawego.
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Szedlem za nim na Blskupi dwör, gdziem u-

slyszal policzek, jak naywi?kszy grom; g-dy Je-
eusa uderzono , podobno go Panna ju£ umorzoiiOk

Pöydzmyz i-ycblo , a nie mieszkaymy , aza je-
szcze Jezusa dzis ogladaymy; nuz zywego za-
staniemy, a w czym bfdziem moglij \v tyirt
foslnzeniy.

bolead Marya miala , kiedy w
rano Syna uyrzata , jako lo(ra , lad-cucli wielki na szyi swey nosz^cego.

Chciala kniemu blizko ale jus odl
smutku nie mogta cbodzid , tylko gtosem zawo-
lala ; czegozem ja smulna dzis doczekala.

Ach moy Synu, moja radosci! näpelnileS set-
ce moje gorzkosci! gdy ci? widz? ,
do niezboznych s?dziöw prowadzoncgo.

bolesc Fannie zadano, gdy Jezusa o-
krutnie übiczowano , cierniem korouowano, zng-
dznionego tey Fannie ukazyVvano-
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Czwarty smutek Panna cierpiala, kiedy si§

■ Synem pr/.ed miustem potkaia : cbciaia Krzy-
y-a pomodz nosic ; aio toi od smutku nie mogta
chodzic.

holesc Pauieriska kylä , gdy zlosc lude-
ko na Krzyz Jezusa wbifa; widz;jc Syuaczka ua-
giego , zakryla chustami nagosc jego.

bolesc duch Panieriski mial, gdy Je-
®us na Krzy/.u z piaczem uniierat: Sloiice si§
jasne zadmiio , a przez trzy godziny nie roz-
Swiecilo.

Piaczjjc Stworzyciela swojego ,

promieii »wieceuia swego; ziemia te/, gdy bar-
dzo dr/.aia , obyczajem ludzkim Panna ptakala,

Sibdmy smutek Mnrya miala, gdy ciaio z Krzy-
za piastowaia : nieutulnie narzekajijc, ma-
sciami i izami je oblcwajac.

Te tn sicdem pauierzy mawiaymy, siedmiora-
f



•/ s •/
«z

lue vvylanie krwi rozmyslnymy , Jestusa Pano.
na s/ego , mitosnika ludu Cbrzcsciailskiego.

Wylewnl kre w , gdy byl obrzezan , gdy sig
Oycu modlil, gdy byl hiczowan , korowan i nai-
gi-awan , przybily na Krzyiu, prz«-
bodzou.

Te radosci Panieriskie byly ; gdy byl Aniol
do niey z nieba poslauy, gdy El£bict; nawic-
dzala , a Syna Bozego rniala.

Czwarta radosc Marya miniä, gdy txzech Kro-
low chwal.|cych Syna widziäla : w Niebo byla
wproivadzona , tam od Syna swego koronowana.

T 9 koronkp klo niawiac
u jey Syna
przez prosb§ tey Fanny Bög mu wszystko da-

J\uz my bracia i mite siostry, nioleiimy sig
Fannie Maryi: bo ta Panna jest pocie-

szua , a nam grzeszuym ludziom jest po£yleczua.
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Juz ci§ mila Panno prosimy, Koronk§ nac,lovy§ kladuiemy ; twey lasoe polecaniy, raczpamiftad na nas , gdy pomrzec mamy, Ameu,

P I E S N XXIX.
Krolowo Nieba , i Matko litosci ,

Witay nadziejo nasza w smntku i zaiosci j
Jvlobio wygnaricy Ewy wolamy synowie;Ktobie wzdycbamy, w tarasach wie-ziiiowie.
Orsdowniczko nasza 1 racz twe Jitosciwe JOczy spuseie na nasze serca zalosciwe !

I Owoc blogoslaviiou p zywota twojego,
Racz pokassac po zeysciu z padoin

O laskawa! q pobo/.na ! o swigta Maryn!
Niechay wszyscy zbawieni bpda grzeszni i ja,O Jezu ! niech po smierci ciebio ogladamy,O Marya! upros nam, czego Ameu,
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P I E S Sf I

© PA&BKIC9SU

PIE S N T.
O swiglym Michale Archaniele.

Xijze niebieski Micbale ,

Ty sprawy ludzkie kladziesz na sznle ;

W daien Boga na Trybunale ,

Badz mi Patronem äwigty Michale.
Za Proteklora bijdz i Patrona ,

Miech muic wspomoie twoja obrona;
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Usmierz zucbwalosc srogs,
Bijdz przewodnikiem ,

mi i drogij.
INa s;jdy boskie

, poyd§ z mieszkania
/ienu , tul piekla broii nmiu karnuia,
I od wieczncgo wyzvvöl wi^zienia,
Dia nayslodszego Jezus imienia.

Niecli po ostatnim zy wola agonie ,

"Wnijd? za tobij swi(jty Patronie,
Tain gdzie jest /y wol, przy te’m spievranili
Chwala , caesc' , Bogu 'Zastgpöw Pami.

P I E S N 11.
O swietym Gabryelu jirchaniele.

Wesolem sercem ka czci nayswi^tszcnm,
Krzyknijmy w giosy Ilmenin Paiiskieuu ;

Po dzis Gabryel przybyt zlotopiöry ,

Z nicbieskiey göry.
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I mowi z swictq DziowosPjb *) Dziewic.],
By pozvvolita Boz;j byc
l)zis Iryumfujq z tciy miary Anieli,

Wszyscy weseli.
Przcto dzis wszyscy cosmy tu przybyli,
Sluszua rzecr. bysmy to Xia/e wielbili,
Z siedmiu slojarycli przed Bogicm jcdnego,

Co przeduieyszego.
Jesf to posrednik i poSet noszijcy
Wielkie poselstwa

,
swiatu

Od majeslalu skryte tajeinuiee ,

80/.ey Slolice,
Przeswietny Duchu ! zwiasluy nam :
(Jn poköy wieczny ktorego czekamy ;

*) Dziewoslfjb jcst wyruz dawny, oznncznjqcy tego
ktdry nlbolnatzenslwo naii , aibo byt przetoionym
w asein
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Bysmy ra czasem tam byli przyj^ci,

Gdzie zyjs swigci.
Zdarz nam lask§ Bostwo w wiecznej
Oycu wra® z Synetn i z Puchem spoleczne ,

Ktörego chwal<ä niecli brzmi w wieczue lata ,

Caly swiata.
P I E S N lii.

O swigtym Kafale Archaniele.

Rafale swifty ! wielki Archaniele ,

Poni Tobijaszöw zyskal przez ci§ vviele :

Tys nm w frasunku na pöciech§ dany,
Z nieba poslany.

Tobijasz mlody w drodze jest bezpieczny ,

W Iwem towarzystwie przewodzco waleczny 5
Ty go ocliraniasz od wszelakidy szkody ,

I zley przygody.
si§ on ryby co go po/.rec chciala ,

Lecz na two slowo lekartwo mu dala,
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Kt6rem z slepnty Oyca wyprowadzii ,

Czarta wykadzit,
Tys odebral dlugi od Gabela ,

Tys uszozfsliwit cork§ Raguela,
Tys Tobijasza mlodego ohenit,

'/te w dobres zmienit.
Odwodzisz naznd Tobijasza syna,
Zk;jd dia rodzizdw pociecha jedyna,
Zes ut.rapionycb jakby zmarlych wskrzesil ,

Dziwnie ucieszyt.
Jak mile Bogu sprawiedliwych zycie ,

Jako przy cnocie trzeba ciorpiec oblicie ;

Dom Tobijasza jasnie wyuczytes ,

Gdy zjawilos.
Tys w Retsaidzie co rok zwiedzal cbore t

Wv.burzeuiem svody uzdrawiat nicktore ;

Zbawze o ! od wszelkioy clioroby ,

Nasze osoby.
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O ly Lekarzu, Stroxu , Przewodniku !

W potrzebach dziwny pomocnikn ;

Swi§ty Kafale opiekuy si£ nami,
Twemi sln ga mi.

Raoz byc Lekarzem, Strösem, Wodzem naszym,
Pros lioga ca nas , jak za Tohijaszein ,

By»my pod raadein iwjm szczfslivvie zyli,
Nieba uabyJi.

Racz nam to zdarzyc Oyoze lilosciwy,
Z Syuem i z Duchem Po2e nasz pravvdziwy;
Ktorego chwalij brzmia po wszystkie lala

,

Grauico swiata.
P 1 E S N IV.

O imetyin Aniele Strohi.
Caesc winn§ Tobie Stro/.u möy Anielo

Zi sorea oddaj§ , oraz za tak wiele
rt, ask odebrauycb , daigki me ponawiam ,

Cieble pözdrawiara.



Ty mnic na jak malka piastlijese,
Ty mi ilo nieba drögf pokazujesz ;

W posrodku swiuta obhidnosci,
Swieeisz w cietnuoici.

We dnie i w nocy , co dzieil , co godzitia j

Co moment strzeäesz jako oyciec sytia,
Jak matka cörk§ , jak zrenicg twego

Oka wiasuego.
Ty w smulku cieszysz. ty dilszg wgtpi^c^
Kadij swg wspiorasz , tyupadoj^c^
Wydzwigasz z grzecbu, bronisz od tyrausklch

Side) szntanskicb.
Wi?c za to ciebie b§d*ie szauowato ,

llijdzie wialbito , cig slucbato
We wszystkiem, sei-cc me, zavrsze i

Koch ac ci§ b^dzie.
Proszg Cl 5 Strd/u moy Aniele,
Frzez tlörego mam dobrodzieystw tak wiele 1

O swigtych Panshinh 30!)
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StrzeS, rzsd i i brod mif ■, pöki mnie przez siebie

IN ie sfawisz w niebie»
P I E S N V.

O swigtych yiwiolach.

2rawifay wovsko nieograuiczoncgo ,

iKrola, ozdobo nicba wspanialego :

‘Wiecznie chVvalebni Aniolowie ,

Boscy p.ostowie.
Micbale wielki nasz Patronie ,

Pi*osim pokornie miey nas w svrey obi‘onie f
Z twem towarzystwem, sig za nami*

Swcmi slugami,
Nayblizsi Boga cni Serafinowie ,

Was pismo ognistemi zowie ;

Gdyzescie pciui ognistey swiatlosci ,

Boskiey mitosci.
Raczcie nam szczodrze dodac ogaiatego»
Mile ku Bogu ;
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K.t6ry niacli spali vv uas zijdze odalicunc,

Wznieci zbawienne.
Cherubinowie nacl stbiice swiecgcy ,

Klörych oswiecit Pan Bög ;

'L Bogieni zt^czeni.
Dodaycie prosim nam swiatia swojego,

ciemuOsc rozgauiajijcego ;

]Niecb si§ zjeduoczyni
'L Bogieni z chcivvosci.},

Przesliczui w svvoim Tronowie .

Swiala chytrego strnszliwi ;
Przez ,was Bög wieczny sprawiedliwie ,

I wszystkiem rzijdzi.
Rozliczne plagi od nas oddalaycie ,

JVa grzecby nasze nic si§ nie skwapiayoie ;

Ai übtagamy Pana swera wzdycbaniem,
Piaczcm woiauiem.
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feactai , wielcy Przelozeili ,

Nad przekl§temi duchy wystawieni ;

IWieycie na wodzy czarla okrutuögö ,

Nam zawistnego.
My grzeszpi ku Vvain
Z placzem z wigzieuia serdecznie wolaniy,
0 wasz| pornoc , bysniy nie ,

PiekJo
D o was Mocarfce z ufnosciij wzdycbamy ,

Niecbay ratuuku waszego doziiamy
,

"W czynnosciach naszych , by z czoi<j byly,
Dodaycie sily.

Kazdy cud przez was od Boga sprawiony ,

W wybranych jego by w a potwierdzony ;

1 kiedy ludzkie cboroby leczyli ,

Wyscie vv tein byli.
Prosim tisilme was Archaniolowie ,

Dworzanie Pailscy i jego postowie;
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w czas ostateoany , mieycie nas w ocjironio

,

W pilney obronie.
Bysrny szczfsliwie woyn? odprawiwszy ,

Nieprzyjacioty pot?zuie zgromiwszy ,

Mogli dzigkowad ®a obron? ,

AVzifpvszy koron?.
Wy nayczuyuieysi nas wszystkich Strö/owie ,

Ciata i duszy cni opiekunowie ;

Broiioie nas , 'strzezeie , .rozrzjjdzaycie nami ,

Jako siugarni.
Prosiip nakoniec , woysko niezliczone
Anioiow swiptych, w niebie utwierdzone ;

Bys napi zjednalo lask? Boga twego ,

Krölestwo jego.
Na chwalg wasz;j modlitvyy czynione,
JViech wnm Anioiorn zalecpne

,

Proszijc byscie nas w swey iasce chowalij
W czas valowali.



314 Piesni
Cdicleycie to sprawic z mitoslerdzia swego,
'Wprovvadzcie vv niebo kazdego arzesznego ;

By * wami wiecznych rozkoszy kosztowal,
Z Bogiem krölownl.

IVawröc nas prosim Boze z twey lilosci,
A przez Aoielskie prosby, nasze ziosci
Odpusii, ktoremi ciebie obra/.amy,

Gdy wykraczamy.
Przez iwo Anioly Boze ku pornocy

bysmy ci§ czcili we daie w nocy s
W.spöt z Aniolami, klorzyc pokiou dajs ,

Swi§ty ! spiewaj^.

L Synom i z Duchem äwiftym ;
3Mi4y chwölf wiecza§ od Aniolow twoisl* 91 uas slug swoicb.
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P I E S N VI.

O svvigtym Jözefie, tv Koiciele Plonshim Soc. Jezu.
]\ota , jak ; Szczgsliwy kogo Opatrznosc Pasia.
Witay J6reFie! Krolow ozdobo,

Ze krvyi Dawida pierwsza Osoba ,

Tys Palryarchow Pryinaa i Xi§/.e,
Z SIS godnosc niebieska wi|ze,

Ciebie Bog Öyciec ,
Oyccm mniemanym,

Obral 11a d Synem, z Maryi danyni ;

Ducb swisty zfawit roåcakQ ,
W uayczystszych rsku cudem krzewioaq.

Pzivv nieba , eierai, tobie wesele
,ie w rsku zawsZe Bög w ludzkim ciele,

Jezus ocboczy na twe rozkazy ,

Gzutka M&rya bez swey urassy,
Anielskie Cbory ci ,
Gdy tajmuioe Boskie zwiaslHj^;
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Swi?ci zns w niebie

, gdy
Jozefa imie , giovyy sk laniaj.],

Szcz?sliwyz l komu Jozef Patronem ;

uprzcymego scrca poklonem,
AV kldluiacb , klopolacli , jego opieka,
AV zyciu , prxy smierci broni cztowieka.

O Oyczc swl?ty ,
enot i lat pelny !

Ja zastarzaiy , w grzechach smiertelny
Zbrojzieri

,
do cicbio r?eo podnosz? ,

Badz rni Palronern ,
z serca ci? prosz? ;

Boski Piastunio ! badz piaslunem ,

Ciala i duszy opiekuuem,
Po Bogu szukani twojey opieki,
Kyin Bqga wielbit vv uiebie na wieki,

Jezu möy Jezu I dia Oyca twego ,

Jlaluy m<j dusz?, zbaw nmie grzesznego ;

Nadzieja nieba w vvas bezprzestanna;
JVlarya, Jözef 3 Joachim}/ Anua 3 Amen,
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P I E S TV VII.

O swiftym JFawrzyncu.
Qlawny Imieuia Boga milosniku,

za wiar§ swis-tg Mijczeiliiiku j
Dia wieczney zaplaty ,

Nie zwazasz na kraty Zelazne,
Z wiasna przy muszasz wyroki
Waleryjana , ktöre bez odwloki,

Dia ciebie gotuje ,

Palic rozkazuje Zywego»
Smazy si§ na kracie twe cialo

,

Ty przecie wotas® na tyrana smialo :

Przewröc , kray pieczeuie ,

Uczyri dopeluienie Zamiaru.
IViech ci smakuje , przylo£ wifcey zlosci ,

WiQksze Bog Ogniem milosci
Scrce me zagrze.wa ,

A twojc zalcwa ......... Piomieuie.
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Patronie ! ofiaro swi§cona,
Bogu i niebu ha o<rniu zlozona ,

ISiech w kazdey polfzebio ,

Doznamy od ciebie Pomocy*
Tys jcst od «gtija szczegölna Kastona,
Ciebie fwiät vvielbi i ma za Pa tr ona s

'/.•rgaszay po/.nry ,

Kto ci? z dobrey wiary ....Zawola.
Hatuy Wawrzyncze nietylko majatko

,

Piastny i dnsze a/, do zycia szcz^tku;
Zagas \v nas plomienie ,

Klöre pot?pienie Sprawuj|<
Zjednay Patronie grzechow odpuszczenie ,

Zycie cnotliwe i duszy zbawieuie ;

INiech dia twey przyczyny ,

liug odpusci vviny Milosd.



O simifftych PansJiich 319
P I ES N VIII.

O swiglytn IVawrzynCu.

Rö?o e ogrodu Haju rozkosznego ,

Wdzieczny kwiateczku Kröla niebieskiego:
Wawrzyiicze w swojey trzyraay nas obronie ,

Swigty Patronie!
Boga twojego wielki mitosniku,
!Na tak okrutne stosy Mgczeäniku
'/byt byies * nam ocboty,

IJpros do cnoty.
Jak woijne w ogniu kadzidlo wydales
Dosc zapacb, pieczgc sig wolales
Na kracie : przewroc, jedz co sig upieklo,

Ztad tobie pieklo.
Waleryjanic okrutny tyranie !

Laur ten w ptomieniach IwoicL nie nstanie }

Smaz go jako cbccsz , obracay na slrouyj
Wola smftåony s
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"WiQkszy mnie ogieri dogrzewa inilosci
‘Wewiiatrz kn IJogn , prcylo2 wiQoey ztosci,
Stosöw , katowni, niebu daj§ dzigki

Za takie m^ki.
Ogieri piekielny ,

Po sercach naszycb, za ktorym przywodzi
Czart piekio swoje ,

a marnego duolla
IS io jeden sluclia.

■Wawrzyricze swigty, spusc nam lask strumienie,
Ma tak szkodliwe piekielne ptomienie :

mamy w twey pomocy ,

W kazdey niemocy.
Patronie , ofiaro ,

Jiogu i niebu na ogniu ztozona ;

Upros cierpliwosc , daj dar z nieba wzi^iy.
Wawrzyricze swisty.

Spraw duszomwszystkim w czyszczu oohlodzenie,
Miecb zgasi ogieri , kiwi LWey roztoczenie ,



Day to, okrutnie na krzyfu krwis zlany,
Jezu koebany !

.

PIE S N IX.
O swigtym IVinccntym a Paula.

Oycze übogich i sierot Patronie,
Ktörys strapionym dany ku obrouie ;

Wincenty ciebie , gdy niebo wynosi,
Ziemia z weselein Apostolein glosi.

Na wzör Cbrystnsa grzesznikow prowadzis®
Do Boga, gdy im spowiedz radzisz
Z calego iycitt, by za rozgrzeszeniem ,

Bogu sluzyli prawem jn2 sumieniem.
Po wsiach , miasteczkach nauczasz prostaka,

Zardwno z Fanein kochasz mizeraka,
Stajesz si§ wszystkim wszystko, bez pragnienia
Inuey korzysci , pröcz ludzi zbawienia.

Jak wielki skutek twoje prace
Polska! cudze kraje to ze*najs;

11
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Gdy na nauTci lud i n a kazania
Bicly, sznkajjc z Bogiem pojeduania.

Dziatki rodzicom do nög upadaj.j,
One rzewnemi Jzami polewajj;
A nieprzyjeciel poprzest.aj.-jc zlosci,
Daruje krzywdy dia boskiey miiosci.

Ustajj gusia i wszeleczne mowy ,

, zdrady, przysi^gi, obmowy }

Kradzione rzeczy , alho tel zgubione ,

Bywajj w ten czas- wiernio powrocone.
Zibrodni nie slychac , potein ka/.dy Bogtt

Cbwat§ oddaje , a ty w zlym ualogu
Grzesznikn lezysz , nie myslisz o duszy ,

W blocko grzecliowe zabrnjwszy po uszy.
Jesli sis karania wieczuego,

Wzyway pornocy dzielney Wincentego;
Popraw si§ z grzechow , pokuluy scrdccznic,
Zbawiooym bgdziesz i nie zginiesz wiecznie.



O swi§ty Oycze ! prOsim wszyscy «Siebie ,

ijßatuy nas raluy , kazdego w ,
Zjednay uam grzechow odpuszczeniej
A potuni duszae po smierci zbawienie.

H Y M itH.
O sivistyin JVinceniyrti a Paula.

\JU ielka ozdöbo zachoduiego krajti ,

’ ' kwiecie niöbieskiego rajiif,
Wlnceiity ka haszäy obrouie ,

Nowy Patronie,
Tobie hiodlitvvy pobozue i pienie ,

Gdy oddajemy , wisc na wspomo?.enie y.
Poipifesz si§ nasze , nleoh IWij pomoc znattiy»

Ktoröy ufamy,
Miloåc i cierpliwasc , gruutownjj pokor§ ,(Twojf laskawosc ha übogie cbore
Ktez moze Wslawid jasnie , doskonale *

Ku twöicy febwale;
li*
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Kto Apostolskie wyliczy starania ,

Ludri übogich po w.Mach nawracania?
Ktörych widziec si§ nam daje ,

Frze® wszystkie kraje. /

Przc® cif duchovvnycb szczegolna naprawa ,

W KoscicJe Boskim bardzo slawa !

W siostrach poboznych jestes ku blizniemu,
Oycem n^dznemu.

Twojs gorliwosc i o wiar§ dbaiosc,
O honor Boga i praw jego calosc
Niki nio opisze , ani nikt opowie

W obszerney mowie.
Dosyc , /.es terni cnoty wszedt do nieba ,

Gdzie nam ci§ terä® Palronem miec trzeba ;

Wi§c niech na duszy nie w uas plamy ,

Zjeduay blagamy.
A jako» zycie na ziemi|
Do Boga d.j/yt aklami swi^temi,



I inszycli przez poboine sprawy,
Do tey zabawy.

Tak teraz nasze wnos za nami ch^ci,
Ucz gardzic, a wiecznosc w pami§cl
Miec, i mysj utopic w niebie,

Wzor * ciebie.
JNiech nam zbawienia gorliwoåc ognists,
3Nizks pokorg , miiosc ptomienist^
Da Pan, i iwoim rz|dzid si§ przyktadem ,

Twym chodzic sladem.
Niech za twa w Chrystusa Kosciele ,

Ludzi J.arliwych rozkrzewia si§ wieie,
Kiech w ducbowierislwie poboznosd trwa mocna*Wierzc pomocna.
Chwata Bogn nigdy nieskonczona,
Ze ci§ nara podat nowego Patroua ,

Ktöry nas niech z swey nie wyrzuca opieki;
Swigtey aa wieki;
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PIE S N XI,

O swiftym -dntunim.

Antoni! rzcczy zgubionycli Patronie ,

Pomocy ludziom, w zyciu i pray agonie ,

srautni , übodzy, kaleki
Twojey opieki.

Zebrani na czesc w tym kosciele *

Wierni twojego imienia czciciele;
Pokornie Boga przez ciebie prosimy

Niech nie giniemy.
Grzechy ludziom szkod§ c*yni§ ,

Pycha jost wszystkich wystfpkow mislrzynij,
Ty nam enot Boskich piskne wzory

Uczysz pokory.
Afektöw twoicb peltm jest Marya r
Znakiem Anielskiey czyslosci li 1i ja ,

A Jezu,sowi ua czesc i na cbwal§
berces dai caie.
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Lubo tnijczeiiska unifzec cKcialcs ,

k,ecs si§ do Boskiey woli stosowales,
, ze niilsae Bogu posluszeiistwo

Jest nad mfozenstwo.
V, przykladöw twoich niezawodn| d-roga,
Jak mamy szukac i jak znalezd Boga ;

Jttk wia?s , % nadziejij, z miloscifl ,

I z cierpliwosci|.
Grzesznik slöw Boskich dziwn;j moc§ tkni§ly,

kasan twych , staje si§ swi§ty.
Przekiada Stwoyc§, nad wszystkie stworzomaji

Zycie odmienia.
Porzuca sprosne gorszijoe ualogi;
Trzyijia siq nauk Jezusowych drogi i
Godne owOce poknty wydaje,

Grzeszyc przostaje,
Bluzniorca, z osdeni przcd Jasusem kl§ka*
Gdy mu kapiauska twoja rfka:



Sakrqmentaluy pokarm pokazuje
Moc Uoska czuje.

Kto si? pod twojf acieka obron£ ,

Znaydujo rzeczy zgubione , skradzione ,

]Na twe zaslugi, B6g raa wielkie wzglgdy,
Ztsd slyniesz

Przyczynfj twoja u Boga skuteczn^
Zjednay nam w Boskiey sluzbie ch§c staleczng,
IJpros nam poköy , zdrowie , dobre mienie ,

Duszy zbawienie.
Cudowny, w swiftych twoich Jezu Chryste ,

Zlozon na Antoniego czyste ,

grzesznikom day ciebie
Ogladac w niebie . Amea.
P I E £ N XII.

O swigtey Barbnrze P. i mfczeriniczce.

Barbaro Pauno msczcjiniczko «wista,
Sliczua lilijo, njio 21 cicrnia wzif ta,
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(äes* si? puppurg nabytg w m?czenstwie,
Kozkwitnij w sercaoh oschiych w uabozeustwie,

Kryje Ci? oyciec na wio£y gt?boko ,

By na Ci? i zle nie poyrzalo eko.:
Siek? /.ylämi twe niewinne cialo ,

Lecz serce «nitosci? gorzato.
Pala lampami i blachami boki,
Obci?to piersi, plymj krwi potoki,

Jednak nie mogly ugasic milosci ,

Uzyoz podobney Panne cierpliwosci.
Tak wystrojon|, jakoby do 10/uic? ,

Do wie/.y dano t? oblnbienic? ,

Tain oblubieniec niebieski pospieszy},
Aby jey serca dodal i pocieszyt.

Ktörey zadane naprzöd leczy rany,
Medyk niebieski Jezus ukocbany.

Pelein swojera ciatem utraktowal ,

I tcn przywile'y wieczuie udurowal»
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KaXdy nsbo?.rty do swigtey Farbary,
Nre umrze bez tey nayswi§tszey ofinry,

Nieeh i my laskg od Ciebie mamy.
O ktorij z plaezem pokornie wzdycbamy.

W tein ci sif oyciec zegnac ka“2e z ihviatem ,

Sam nad sw;j cörk§ srogim stnwa käteni }

Dobywa miccza , i seinä r^k^,
A Panna czolem bije Bogu dzi^k§.

Jezus ci§ wdziQcznie wzywa do korony,
A my zas twojey zebrzemy obroh.y *

Przez tak okrotn§, prosimy ci§ , m§ks t
Poday nam Panno macierzyiiskjj r§ks,

Posil nays cialem w Sakramencie *

Zjednay nas z Bogicm w ostatnim momenoiej Ai
P 1 E S N XIII.

"O swi/^tym Janie Ncpomucenie<
Witay Janie z Boleslawa ,

Mnsz si§ slawic przed W«claw«>



Bo Krol tak rozkazuje*
19 ciebia potrzebuje.

Czemuz tak rozkaz surowy ?

Testein na wszystko gotowy ;

WJem jakä tam
Smierci moje'y godzina.

Pyta sig Krol Jana smielc t
Co mu Krölowa w kosciele

Do ucba powiadala,
Z czego sig wyznawala.

Wolg wszystkie mgki znosic ,

Niz jedno stowö ogiosic ;

Wigkszy rozkaz od Boga ,

Niå twa Krolu powaga.
Zawolaycie prgdko katow,
Zewleczcie do naga z szatow ,

Palele go pöchodniami*
I slnolnemi swiecami.

y
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Zloto ogniem wyczyszezajs,
Mnie zas ogniem dos ,

Ochoty dodawajfj ,

Ilany twe wyrazaja,
Co dia lioga ! jkaly, mury

si§ twarde marmnry,
A ty sif niijk nie boisz?
W uporze swoim stoisz?

"Wiedz o krölu ! lo twe rn?ki,
Slodszo ni 2 uiebieskie rzeki,

Dia Jezusa mojego }

I dia ran jego.
Wiedzciei juä nporczy wego ,

Uwis£ciesz u karku jego
Kumien z ruostu Pragskiego
Zrzuccie , jak niemöwuego.

Krol mi möwic rozkazuje ,

Spowicdz usta ,



I myslec sis nie godzi,
Co stys«f przy spowiedzi.

Juz dekret nieodwoiany ,

Jesles ju£ na smierc skazany ;

sif Janie ,

A znaydziesz ta.sk§ u nmie,
Nie smieni nlöwic Krolu tego ,

Co przeciw stavvie blizniego;
Tobie za smierd ,

Ktor§ mile przy
Placzcie sieroty übogie ,

Ju£ zwi.|zane r§ce drogie ,

Ktöre was ratowaty ,

1 jaimuzny dawaty.
Ju£ w Moldawie utopiony,
Kumien drogi zanurzony ,

Gvviazdami oswiecouy,
Do uieba przeuiesiouy.
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Sikoly Pragskie lamentuj^,
O Doktorze si? zwiaduj^,

Slyszijc ie utopiony ,

Zal ich nieukojouy.
Dziatki m ale ,

Za nim w nieba
Plaozcj nauczyciela t
Wsayslkich

O zly krölu ! kanonika ,

( Swiijlego Jatmuinika,
JNiewinaie utopvies x
I Pra»§ zaspmcileä.

Zgasla swieca na Ambonie,
Stracil si§ kleynot w koronie i

Sieroly sif pytajf,
Gdzie Qyca swego maj§ ?•

Jui w uiebie % Bogiem kroluje s
Za uami tam sjg wstawuje;
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Jest tam naszym Palvonein,
Przed lioga twörcy troneia.

dozuamy Iwcy przyczypy,
I’eraa i w »miercr godziny,

O nasz mily Patronie !

NepomUceriski Janie f
P I E S N XIV.

O swigtey Rozalii Fannie-
Wltay roio bez ostrosci,

Pomoc w morowey przykrosci,
Rozalijo Panno swi^ta,
Bogu piila swiatu wzi§ta,

7Vidz|c vv zwierciadle Jezusa,
Swiatem wzgardzila twa dusza t

oycowskiemi namowami,
Wszelkich godnosci

"W görys si§ wielkie udaia ,

W skale miesskaoi» obraln;



Dobre chgci ,

I do Boga prowadzgce.
Taru Anielskie nawiedzeuia ,

Dalyc sposob nnuczenia ,

JakpbyS Boga kochala ,

Kwiat mu ro/. Iwycb oddawata.
Jaskiuiac si§ uiebem slala,

Gdzies Jezusa ,

Z Matks jego i Anioiy ,

Wraz z swi§temi Apostoiy.
Od Pana zlotij korong ,

Gdys 7. «stain
Opusciias te uizkosci,
Pewna niebieskich radosci.

Twoje zmnrle swi§te ciaio ,

Wielce dziwny pogrzeb minlo,
krople z skaty ,

Mueuo go wskrps okovvaiy»
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Po wielu lat znalezioua ,

/,a palronkg okjawiona,
Przeoiw morowie zarazie,
Ratuy nas Pauno w ztym razie.

Upros dia nas lasks ttvego ,

Oblubicrica kocbanego ,

By dat grzecbow odpuszczeuie,
1 powietrza oddalenie.

Bogu czesc niech * b§dzie ,

chwalmy wsz?dzie ,

By od nas przez jey obron§ ,

Zle odeszto precz na strong.
PIE S N XV.

O swifftym Donacie,
■przesliczny kwiecie Niebieskiego raju.
A Drogi klcyoocie naydro/.szego kraju.

Donacie Patronie.
Przyb;piz uaiu zawsze w obroaie.
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ZwycjQJco niQJny srogiego tyrana j
Stugo gorliwy naywyiszcgo Pana •,

si§ wspierasz , aasiinsa ufuosct||
pala s a ku Bogu mitosciij,

Pros , abysmy bez zawady
yv twoje slady.

na niebo
, pogardzilel }

Fowaby jego wszystkie odraucitcs,
IMiech te?, za twemi prosbnmi t
Graecb nie pauuje nad nami.

M§2ny Rycerzu i meustraszony ,

Stawasz odwazuie ua plac wywjechsiony,
Przybyway nam do skonania,
Upros dar w dobrd.n przelr wania.

Zrywasz jui data niewinnego,
Jua si§ radujesa z wierica niezwigdtegat

My na wygnaniu wzdycbamy ,

Przycayuy twojey wzywamy*
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(Ghwata niech bgdzie Troyco swi§ta ,

Nagxmda w niebie swiftych
Donata ,

Domiesc nas £ycia wiecznego.
PIESN DRUGA.

Witny Gonacie lwi§ty ,Witay Jezusa wielki miiosniku;
K-törys za jego jest wiarg ,

Siebie jemu na ofiarf;
Bo zyj/jc na tym swiata tego progu,
Niechciates jemu siuzyc , ale Bogu,
Deptates jego powaby omylne ,

IVliales starapie o czesc Slwox-cy pilnie,
Wesojo znoszgc zadane cj m§ki >

Mile oddaies Bogu twemu dziski,
Ktory ci§ za to obdarzyl darami,
A nas «bogacil swojemi laskami.
Przez cxeine bowiem zaszczyt i wesele ,
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OdbJera Kraslaw, gdy ma cif vr kosciele.
Przez ciebie kazdy zbawienney ocbtody
Doznaje , stary rownie jak i mtody.
Ty przyczyiicj vv ka/.dego wezwaniu ,

Jednasz rnlunek w prawdziwem i^daniu,
Ty utrapione wspomagasz i cieszysz ,

"W cborobie , w szkodzie na ralunek spieszysz}

Gliwala niecb bsdzie Bogu jedynemn.
Oycu

, Synowi, Duohowi swiftemu,
Ktory Donata uwiericay J koron^,
A nas obdarzyl tak obrona, Amen;

P 1 E S N XVI.
O Jözefie.
! kto sobie za Patrona,

Jöacfa ma «a Opiekuna ;

Niecbay si§ nikogo nie boi,
Gdy Jözef przy nim stoi|

IXic zginie.
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Idzeie precz amory swialowe,
lioscie wy do zguby gotowe ;

Juz ja uuni nad kanar stodszego,
Jozefa Opieknaa mego ,

Przy soijia.
Usiapcie szatailskie najazdy:
Po zawsze przyzna czlowiek kazdy;

Ze cbodby i same powstalo,
Piekio si§ na mnie zbuutowalo,

Nie zginf.
Przeto ci§ upraszam serdecznie,
Jözefie swigty ! bym bezpiecznie

Mogt miec zgon i lekkie skonanie,
1 grzechöw moicli skassowanie,

Przy smierci.
Gdy ml zas przyjdzie przed Sgdziego
Sianne vvielee straszliwego ;

W tea czas bgdziesz mi przy ,
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KieJy tnnle Bög sijdzic zasi^dzie,

Palronem.
odemnie instygatora ,

Piekielnego , ktory jnze zgoia
Na mnie skarzycinstygowac ,

Bgdzie
,

clicieyze mnie ratowad j

O !

Jozefie oddal czarla ziego ,

A Boga na mnie zawzi^tega
Przejednay , o co ci§ serdccznio
UptasZam , bym mogi z Tobs 'wieczöie

Ktolowac , Amen.
HYMN o swiqtym Pietrze,

/Apoko wiary ! gvviazdo niebios ztota !

'-'Ty co masz Iclucze wiecznego Sywota !

Ralny nas Pietrze, wsrod bui -z i pöwndzi s
Bo w twey jest tylko ocalenie Jodzr
Chrystns cis wybral Apostolöw gtovv^,



Tysi§ce ludzi twe nawraca slowo ;

Po gtfbiadi moraa idziesz nog<] ;

Ciebie i bramy piekiet nie przemog^.
Tys byt z Chrystiisem na Taboru gorze >

Widziat jak Pan uciszai burz§ ;

Tys z Apostoly wziat swigtego Duclia ,

Klo ci§ nie studia , Cbrystusa nie studia.
Placzij nicwiasty po zmartey Tabicie ,

Na twoj§ prosb? B6g jey wraca zyde*
Vj wigzienia , pi*'rwszy Pasterzu kosciola,
B6g ci§ wywodzi cuderii przei Aniola.
Wesei sig Kzymie, wdziey szatg
Piotr ci§ uczynit dirzesdaiistwa gto\Vs.
A na krzyz wbity , w korouie ;

"Wtozyl tyarg na Papiezow skronie.
Ody nam zagrosi gtöd , woyna , powietrze,
Jak dobry Pasterz , broii twey trzody PietrZÖ f
Zebysmy w wierze oycow naszych »tali

,

Na wieki wioköw z. Bogieoi krölowali , Amen,
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P I E S JS I

PB2TGO9IE.

P I E S N I.
O Mitosci Boskiey. Na 40sto - godzinn»

Nabozeristwo.
kocham dg ! liv in kocham dg!

Catein sercern kocham dg,
Catem niehern kocham de.

Co jest na ziemi stworzenia ,

Odmieuiaru w milosci pionia:



Przygodne 345
Niech chwala, wyslawiajfl,
A mnie do uszu woiaj^;

Buie hocham dg ! i t. d,
Slonce , , wszystkie gwiazdy ,

ilok , godziiiy , moment kazdy,
Dzieri i noc niechay ci§ chvral| ,

Serce milosci;} znpalq.
Boze hocham dg i i t, d.

Co si? w ziemi znayduje ,

Co nad ziemi? wylatuje ,

Co w rzekach i w morzu pjywa ,

Niechay t? piesii ze mn§ spiewa:
Boie hocham dg! i t, d,

Ile trawek si? rachuje,
Ile liscia si? znayduje ,

Tyle pragn? miec j?zyka,
KaJdym z nich serce wykrzylca;

Boie hocham dg! it, d.
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Dusza , cialo , wszystkie sily ,

Ciebie tylko ulubiiy ,

1 co si§ we nmie znaydujc,
si? kr§puja.

Boie kocham dg ! i t, <2,
Hozmn, wolf , zmysly, ck§ci,
Slaw§

,
lionor i co H?ci ;r Jj sercac wszystko to

■Wiecznem prawem zapisujg.
Boie kocham dg! i t, dy

Wszystkie tchnienia i
'Ziiaczi} mitoici pragnienia ;

liekr.oc moy puis uderza,
sif twjj wynuerza.

Boie kocham dg ! i t. di
Gboc siig oczy zamykaj;} ,

Swu z potrzeby zazyvvaj;j;
Dusza , sey.ce., chgci »
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Ustawicznie wykrzykujij s.

Boie kpckain dg ! i t. db.
Mysli , mowy , wszystkic sprawy,
| , i zabawy ,

Gdziekolwiek si§ ja obröc§ ,

Zawsze spieyvam , zawsze nuc§ j

Buie kocham dg J i t, d,
Jesli mnie chcesz sluchac Panie ,

O t,o tylko me veotanie ;

‘Wezmij CO jest swiatowego ,

A day mi siebie. samego.
Boie kocham dg ! i U d.

'Wez juz svyiecie co jest twegp,
'Wezmij- co jest pieszczonegq ;

IN ie mnie juz nie kontentuje ,

Tylko kiedy wyspiewujg;
Boze kocham dg! i l, dU

Ani mnie t\ya maraosc zniedzie,
Ani od odwiedzie ,
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Cale swialn jui ,
Tobie szcze'rze wySpiewnjg :

„
Boze hocham dg ! i t, d.

Katien sraulek , doleglosci,
Nie nley mitosci ,

Klopot i przesladowanie ,

Tylko me kochanie.
Boze hocham dg! i t. d,

Wiech si§ i pieklo nat?2y ,

Milosei mey nie ,
Nikoxnu juz nie liotduj§ ,

Bo w tych stowach tryumfujf ;

Boie hocham dg! it. d.
IViech si§ ze co chce stanie,
Choc ranifi i opuscisz Panie ,

Choc wszystko zie na mnie padnie ,

Wol.ad bfd§ nieustaunie ;

Boze hocham dg! i t, d.
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P I E S N 11.

O powinnosciach chrzescianina.

We duie i w nocy Bog nad nami czuje ,

I wszystkie nasze uczynki raohuje ,

By nas godnemi swego znalazt nieba,
To uadewszystko wykonywad trzeba ;

Ztiay Boga twego ; choway przykazanie,
Grzechys popelnil ; szczerze /.aiuy za tue ,

Spowiedz powtarzay. Idz do stotu Paria,
Strze£ si§ tey rzeozy , ktöra zakazana.

Kochay Llizniego odpusc przewinienie ,

Nie czyii mu krzywdy, miey czyste suninienje.
Stucbay mszy pomniac, kto ofiarowany ,

lS'ie gorsz nikogo , szanuy wszystkie statiy.
Kodzice dzieciom przyktadem bydz maj^,
IViechay ich wiary i enot uauczaja,
Dzicci rodzicow swych bgd;j szanowac,
1 w ich starosci powinni ratovvac,
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Niecli swoicli malzeristwo <

Skromnosc niecliay
Prawda niecli tylko z ust naazych wychodzls
I niech nasz fijzyk nikonm nie szkodzu

Jeslis Pan ; b<jdz£e ludziom milosierny ,

Jeslis poddany ; dia Pana wierny ,

Szauuymy zwierzchnosd koscioia ikrajöwj
striezmy öbyczajövyj

Nie dosc pracdwad; hie dosc nie zawinic ;

Lecz trzeba cierpieci Trzeba dobrze caynic j
3Nie ufac sobic; Sliska zycia droga;
Wzywac pomocy ; blagac Böga,

Oto S.J (llugi ka£dego czlowieka ;

h nich obrachunek wszystkich ludzi cZekä |
Kiedy na Pariskic stan§ zawoianie j

Szcz§sliwym ! jesli takim zastanie»



/
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P IE Ji N HL

O wierze * nadziei i mitosci.
Oycöw naszyck Boze stary !

My nie znamy inszey wiaryj
Tylko ktorgs objawil.
I pierWszy si§ Koseiöt wslawil:
Wiara dia ludzi uiebo otwiera,
Przy nitiy spokoyuiey czlowiek umieraj
Gdy nas przyciska jaka przygoda,
K.tö2 , gdy nie ona , rsk£ nata poda?

Nadziejo ! coä mi blysn^la,
I w krotkirn Czasie !
]Nie ty * w losie mamy *

Alba w ludziacli pokladamy !...

Ale liadziei wzywam prawdziVve’y,
W ktörey cieszij si§ , gdym uieszcz§sli\vy
I choc od przygod bfd§ zguQbiony>
Zostang zawsae uiezwyciifzoiiy»

J



Ilekrod oczy t§skJiwe
Podniosf w niebo ,
Wadzieja mi wnet przypomnie ,

Co tam obmyslouo o mnie !

Ona mi Boga mego wskazuje ,

Jak moy majjjtek, co sig nie psuje !

G(ly wiem , ae mym si§ zatrndnia stanem
W n?dzy czujf si§ panem.

Po Wierze i po Nadziei ,

Milosc na kolei ,

Ona ziemif z niebem godzi,
I zycia gorycze stodai.
Kocham , pewna mi§ wzajemnosc caeka;
IN ie umie zwodzic Bözlwo calowieka !

»

Albo blizniemu gcly serce dajem ,

I on nio kamieri wzruszy si§ wzajein.
Boze! do Twojego Nieba

Przez te trzy drogi iSd£ traeba!

352 Viestii
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T§dy, o«l zlycti przygod prozny,
W twym (loimi stanie podrölny.
Ty moje sity wzmacniay. w tym biegil ,

Niz 1i dö mego przyjd? noclegu ,

Na przechv smieroi nieoh stang w zbroi ,

Wiary, Nadziei, Mitosci Twojey.
P I ES N IV.

O wielkosci fJoga a nihczemnosci cztowiehdi
Boze na ziemi i niobie !

Gdy spöyra§ na dziei Tvroich widowisko j
A potein oczy obroc§ na siebie ;

Jak niig ta wielkosc «pakaraa nisko !

Przecigz, cbocia/.em' islotij tak mal§ ,

Pöyd§ do ciebie.... Twa dobrocmi znana !

I wlac mi cboiales jakqs dusz§ smiala
,

Co si§ cbce przedrzec do samego Pana.
Ale odarty.... jak prz-ed Tobs stan§?

Cecb§ wiernoaci z pierri moich startein jn



I niewinnosci odzicnio mi »Jane
,

si§ ludzmi, 7, Jarlein.
Zgubiwsay piamo praecbodu wolnego ,

Jak sig tamtfdy przebierac ?

Gdzie bufiec potku milionowego
W przysiönku Panskim odprawuje stra/.e ?

Przecifz ja poyd§ , cokolwiek mig czeka ,

do Ciebie !..
. bo mi powiadatio :

Ze byles Ty sif obeyrzal na czteka,
Zaraz go w stanie saczfsliwym widziano.

Tak, jak dzii jestem , piazem,
Zbitem nac/.yniem , o ktörc nie stoj^;
Pokorf tylko a sob;j raaem ,

glupstwa ,
i nikczemnosc niojq»

Mnie si§ roastapi| vvybranycb Twych rzesae,
Mnie nie nie b9<lzie po drodae ustraszac :

Jeszcze icb mojein przybyciem pooiesz§ ,

Bopowiem: åe ja id§ Cij przepraszac.

354 Piesni
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Gdzie twoi Aniolowie stali,

P6yd§ ; i jak im prfcypomilg zdaleka
Ich towarzyszöw , co poupadaljj
l\ad zlituja si§ czleka,

Potem przed tronem Twym padii§, i powiettii
li Z dalekich krajöw przyszedlem w te stronyj
» Za moinl skarbem , weselem i zdfowiem ,

» Übogi, smutny , na siiach zw^tlony.
» Juzbyra ja nie chciai miec paria inszegoj

» Ani twey woli w cze’m kiedy byc sprfceczhyj
»Ale gdy moj§ znasz sklonnoäc do zlego ,

» Trzyniay mi§ Ty sanl: bo ja niestatecitny» .

P I E S N V.
O mitusiefdziii Eushiem.

Boze ! Twoje zliiowanie
Dobrze padto na cziowieka !

On w swoim nikczemnym stanie
■ > m



Miiosierdzia tylko czeka.
Czem/.em to sobie zasluzyl,

Zes mi§ twey nauczyl Wiary ?

Do swcgos mi§ boku uåyt,
Dusznemi poswigcii dary !

Do stolu twego z drugiemi
Id§ godownik I
IVie zazdroszczf bogactw siemi,
Skarbem moim Bog prawdzivvy.

bunty czyje ;

Gdym sis na Boga podnosil,
On to widzial, i ja iyjs !....

Chcs tylko, bym go przeprosif.
t A czasem, choc nas zasmuci,
7.e potrzebf käry czuje ;

Wnet rozg£ na ogien wrzuci;
Jak Oyciec, znowu zaluje.

Ten szczgsliwy sprawca doli ,

355 Piesni



Sam uas do enot przeprowadza;
Daje laski z swojey woli,
Polem je Niebem nagradza.

Sprawiedliwosc gdy ua szali
Z mitosierdziem jego stauie ;

Zawszesmy to poznavvali
,

Ze przewaza zlilowanie,
Ale w ostalniij godziug

JMaywipkszey litosci trzeba !

Ufam Boze , ze nie zgin§ ,

Tys dia grzesznycb zstijpil z nieba.
P I E S N VI.

o Opatrznosci Eoshiey.
Opatrzny Boze na Niebie i ziemi!

Zuac to , zes Oyciec , my dzieemi twojemi !

Codzieii oi jakies powinnismy dzi^ki,
Za dar widomy, z niewidomey i§ki.

Przygodne 357
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SloHce i za Paita ci§ znaj^,

I zawsic ci sig naylepiey sprawiaj^,
i noetta stroz§:

Ma int byc dobrzo , bo lak dawno shi/,$ ?

Ty
Übogiey ziemi dajesz barwf roczna;
Kianto wsrod mrozu , grzejesz laytta,
I sitg jego untacniasz !....

Do ciebie , czy.giöd, czy cierpi pragnienie ,

Oczy podnosi wszelakie slworzettie;
Twoim nak-Jadem ,

z twey komory ,

"VYszystkie powietrzne, zienute , w odne twory »

Podröiny
Na dobrg drog§ wyjdzie obtadzony !

Twojem staranieni zguba nam si 9 wröci;
Bo ial ci, gdy si§ Twoy czlowiek zasmaci,

Dajesz i deszcz w swojey porzc,
Bydlgtas nasze zxacbuvtai vv oborzc !....
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A gdy o ka/tlem pami,§tasz stworzeniu,
I clzieci nasze znasz p o ich imicniu.

Opatrzny Boze ua ziemi i niebie,
JVie otlsl§puy nas w wszelakiey polrzebie

,

80. gdy co zrobim iiaszg tylko sit^,
'/araz lo poznac, ze cicbic hie byio.

P I E S N \ 11.

O Truycy przenay swiglszcy?

Jeden w naturze w Osobach troisty ,

Oycze , i Synn z Ducbem wiekuisty ,

We trzcch Osobacb , nic nie rozdzielony,
poobwalony.

Dn ciebie Tröyoo vvoiamy,
]\a poinoc riaszy pokornie wzywamy ,

Dia twey dobroci blogoslaw liclremu,
Slworzuuiu twemu.
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Polin? , Oycze! tvvo].] ,

Oczysc' w krwi swojey Synu dusz§ moj§ ,

Przyjdz Duchu s. i pociesz w potrzebie ,

Prosz;Jcych Ciebie.
Oycze rownego sobie Synu rodzisz,
Duobu spoiecznie od obu pocliodzisz ,

A my w lvvey lasce niecli sig odrodziemy,
I z enot .'tyrdemy.

"VVe trzecli Osobacli jednosoi.j,
VAq cz i nas moena wiary slatecznosci§,
Wiech ci ezese' dajem

I serc miloscia.
Oddal uiezgody, powielrze , giod , woyny,
B;jdz na nas -grzesznyoh w taskaeb twoicli lioyny*
Day dobre zycie , grzechövv opiakanie,

W lasce skonanie.
A kiedy iycie doczesne ustnnie ,

Pizyjm duszg tv iaskf twojg Pauie,
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INiecli Ci§ ogladnm w Troycy jedynegö,

Stw6rc§ swojego. •

Duszoni ,
ktöre juz twey sprawiedliwosci,

"\Vyplacaji sig w czyscowcy ostrosci,
Day Tröyco swifta odpoczynek wieczny ,

"VV nicbie bezpieczny.
Raluy umarlych wszystkich vv wierze swigtey,
I przyjmij icli-do twey cliwaly niepojgtey ,

Jako twym siugom odpusd Ro/.e winy,
W Troycy Jedyöy , Amen.
P I E S N Vili.

Pobnäzajaca do ufnosci tv Eogu , w kazdein
utrapieniu.

TA o ciebie Panie ! pokoniie woiamy :

serdecznie wzdychamy
Racz na uas weyrzec , z nieba vvysokiego ,

A racz pocivszyc czlowieka grzeszuego ,



«

Ktöregos Pan ie ! zbytnio umitowal,
1 krvvi nayswiijlszey nrzelac nie litowal.
Clioe miee® twöy srogi bardzo si§ rozszerzyl,
By ztosci nasze usmierzyi.
Leez nic nie dbamy, yv zlosciach naszych trwamy,
Jednak/.e Panie ku Tobio wolamy :

Bys ztosci nasze , låskawie przebaczyl,
A gnievv twöy srogi pobamowac raczyt,
Uzycz laski Iwey, ku upnmiytaniu,
Day serca prawe , ku twenm wzyw&niu.
Abysmy zawsze w poboznosci Syli ,

Ciebie ua wieki z chwalili, Amen.
• P I E S'N IX.
Alho Aht shruchy,

Bnze w dobroci uigdy aie przebrauy !

Zadnym niewypowiedziany ;

Ty jestes godzien wszelakiey mitosci,
Posaaöowauia , chwaly i wdzigcznosci.

3G2 Piesni
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Ciebie clicg lylko o Panie ! samegtF»
Kocbac ze wszystkich sit serca mojegot

Ktory sam jestes vv niezröwnaney cenife ,

Godzien koebania nad cate stworzenie.
mif nigdy za grzecby nie kara! *

Zalowad za nie zawszebym si§ slarat s
A zalowalbym jedynie dia tego ,

Zem ci§ obrazit Pana tak dobrego.
Wif e o möy Boze ! i teraz Saloja ,

Ze na to, iz Giebie miluj§:
I to w mem sercu statecznie stauowi£,
Ze grzcchöw zadnych wifcey nie pouowi§ :

Mani spowiadac sig szczerze
1 zawrzec z tob.-j wieruosci przymiei-ze:

Co gdy uczyni§ spodziewam si§ ciebie ,

Ogladac wiecznie i wycliwalac' w niebie.
O lloze dobry ! llozc litosciwy !

Chciey byc dia raojey duszy milosciwy !



364 Piesni
Jakoi stworzy}, tak ido zbawienia
Doday pomocy ; brorl od potfpienia,

P I E S N X.
Odozwa duszy pohutujqcey.

Straszliwego Majestatu Panie !

Za me grzechy ptakac lez nie stauie
Ja stworzeuie tak wyrodne ,

oc*u Twych niegodne ;

Twoy Majestat nieskonczony ,

Przed ktorym Trony,
Zuiewa£ytera.

Niesmiem oczu podniesc z Pnblikauem ,

Gdybyni nie znal Ci§ tnkim byc Panem:
Ze gdy tylko Jzy obaczysz ,

Wszystko mi darowac raczysz :

Lee® ztijd w sercu wiijksza raua ,

Zem ci§ tak dobrego Pana
Smial rozgniewact

J



Klo mi doda lez obfite rzeki,
Abyin plakal choc przez dtugio wieki :

'/e wiecznego lioga mego ,

Przez milosd dobra marnego ;

Grzesznik w zuchvvaly ,

Ciebie Pana wieczney chwaly ,

Obrazitrm,
proclm ! na oos si§ odwafyl?

Twörcf swego haniebnid zaiewalyt;
Cayli#. nie znasz , co grzecb zuaczy ?
Sluchay , jak wiara tJoraaozy ;

Olo! maudalu,
Jest Majestalu

. NaywyJ.szegp.
Chocbym zepclmion byl na dno piekielne ,

I tain gorzal za grzechy smiertelue ;

Jednak zawsze srodze ,

Juz ich uigdy uie uagrodaf ;
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Cbyba mi Båg sani daruje ,

Na wieki nie powcluje ,

Tey zniewagi,
O nad wiecznosc i ogieri piekielny !

Straszliwszys jest mi grzechu smiertelny ;

Zadosc tobie uie uczynif
W ouey wiecznych kraiuie ;

Chyba dia krwi Syna swego ,

Odpusci dtug grzechu mego ,

Bog laskawy.
PIE S N XL

o Troycy Przenayswiglszey,

T>& calym swieeie niechay chwaia b9dzic ,

A w Troycy jedynemu,
Wszeohoioggcemu Oycu i Synowi, Ducbowi

swi^temu.
We trzecb (Osobach jestes jedeu Panie ,

SNie poymie tego czlowiccze muiejuauie,
1 rozum ustauie»
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Bo nietylkod my twego Majestatu pojse nie

mo/emy,
Ktorzy h» svviecio nm*rne slworzcuia dobrze

nie zyjern^;
Lecz i tym trudno ktorzy jnz w niebie ,

Aby poymowac goduie mogli ciebie ,

Panin.
Wifc upadaniy przed twym Majestatem Wszech-

raogacy Boze ,

Day skulek laski czego ludzki rozum poymo-
wad nie moza ,

A odpusc grzeohy stworzeniu swojemu ,

Spraw by byl kouiec zyciu
Pokornie prosimy.

Nie patrz na naszc obrzydle wystgpki ,
bea li-

czby i miary ,

1 nie przepuszczay ua uas sprawiedliwic zaslu-
ioncy käry;



f
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Bo przyjdzie Oycze milosciwy,
Za wszystkie gr/echy, kiedy bfdziesz msciwy;

INiecliay nie giniemy.
PJiechay nad nami twoje miiosierdzie bgdzie mi-

ly Panie
,

Bo to przewyzsza straszliwij surowosc islnszne
karanie,

Na ktoresmy tak cie/ko zasluzyli,
Gdy uslawicznie tylkosmy grzeszyli:

Znamy zbrodnie swoje.
Przeeiez my twoje lepianki möy panie, weyrzyj

n'a stworzenie
,

Day poruoc laski , a nie day zgin,]c, raczey dsy
zbawienie ;

Bo coz za prace miec w nagrodg ,

Miaslo pozylku, nicslycbau.j szkod§ ;

Zmiiuy si§ nad nami.
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P 1 E S IN XII.

Kto si(j w opiekg poda Panu svvemu ,

■A calem serceni szczerze ufa jemu:
Smicle rzec moze mani obroiic§ Uoga ,

Nie przyjdzie na mnie zadna Straszna trwoga.
Ciebie on z lowczycb potowu yvyzuje,
I w zarazliwem powietrzu rattije ,

AV cieniu swyoh skrzydpt zacliowa ci§ wiecznie,
Pod jego piory ulezysz bezpiecznie.

Statecznoid jego, tarcz i puklerz mocny ,

Za ktorym , na zaden strach nocny,
!Na zadna , ani dbay «a strzaly ,

Ktorcmi sieje przygpda w dzien bialy ,

Ztad wedle ciebie tysiiic gtöw ,
drugi , ciebie aie dosi^ie/

Miocz aieuchroany , a Ty przecie swemi,
Oczyma uyrzysz pomstf aail grzeszuemi,

I*es rzcki Panu; Tys uadzieja nioja ,

12 liög uaywyzszy jcst bbrona twoja.
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Nie flost<]pi ci£ -/.arina zia przygoda ,

Ani si§ znaydzie w tl o imi twoim szkoda.
Ani oiom swoini kaze ci§ pilnowac

,

Gdziekolwiek st;ipisz , zawsze ci§ piastowac
Na rsku abys drog.-j,
Na ostry kamieri nie ugodzil noga.

Bgdziesz bezpiecznie po zmijacb gniewliwychj
I po padaloach deplai niecicrpliwycb:

Na hva srogiego bez obraay ,
A na ogronmjni smoku jezdzie bfdziesz.

Slucbay , co mowi Pan; kto nji 9 miiuje ,

A zerang sobie szczerze poslepuje.
Ja go te/, takle w jego ka/d.-j trwogf
INie , i ovvszem wspomog^.

Gios jego u mnie nie bedzie wzgardzony.
Ja z uim w przygodzie , odcnmie obrony ,

INiech pewien bedzie, pcwicn i zacnosci,
I lat sgdziwych i mey iyczliwosci, Amen*
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>

P I E S N XIII.
o Boskiöy Opatrznosci.

Wszecbmocua mego Opatrznosci Boga ,

Gdy ua mnie nast§puje trwoga,
W naywi§kszych ludzkich respektacli nie dufam;

Bo w Bogvi ufam.
K.to si§ na Boga doskonale spusci,
We wszech zdarzeuiach Bog go nie opusci,
Tvvey si§ polecam Opatrznosci Boze ,

INiech mi§ wspombze.
W puszczy okrulne zwierzQta ,

Lwy, i Tygrysy i male ptasz£ta ,

INi siej^, orza, ni brogbw skladaj^,
A Sywnosc maj^,

Z twey Opatrznosci milosciwy Bo£e ,

Godnie lask§ ktoz wysiawic moze ?

W ktörey jeslesmy ,
i z ktorey zyjemy ,

J3e* uiey nie tchuiexny.



Noe z potopu Iwlnta uwolniony ,

Bot. z Sodomskiego oania wywicdziony,
Mo yzesz i Jonas-/, w morin nie zgin^li,

Nie poiongli.
Jözef przedany od rodzonycli braci,
W Egipcie zyje , i slawy nie traci ;

Bo caly Egipt, oyca z bracis iywi,
Swiat mu si§ dziwi.

Nie umarl z glodu na puszczy Eliasz ,

Aniola
, szczesliwy Tobias* ;

X na poiarcie Daniel Iwom dany,
Nic nie tykany.

Bo Bög wybranych w ratuje ,

ziycli zgubi dobrcmu sfolguje.
Bo sprawiedliwy n Boga w szacunku,

Pewien ralnnku.
Inaczey s;jdz;jc , niech cztowiek nie grzeszy,
Bdg wszystkim wiada , i kazdego cieszyj

372 Pieåni
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A kto rozumie , ze kto inszy rzijdzi ,

Myli sig , btijdzi.
Jako rzemieslmk drzewo do wyboru ,

”Wedle swych potrzeb seinä bez oporu ;

Nic wie a nicb zadne, ani zadne zgaduie,
Gdzie klöre padnie.

Jeduo oa trony krolowskie wycigte
,

Drugie 11a ottarz
, gdzie ofiary swigte,

Kaplan odprawia , trzecie ogieii pali ,

Itine wiatr wali.
Tak Isög wyrabia a cziowiekiein igrzysko ,

Jednego vv görg , a drugiego niako ,

Wzuosi lub stawia , ktoz sprzeezac sig moze
Z Tobg, möy J3oze.

Ja zyeia mego losy na twa wolg,
Poruczam

,
Fanie , Ty rz;jdz niojg dolg ,

Ukaz do szczgscia prawdziwego deogg ,

INiech sig wspomogg;
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Bom czlek mizerny, darmo trawi§ lata ,

Bfd§ ci§ wielbit do skoriczcnia swiata ,

Niech twa opatrzy w mcm übostwie iycie t
■Lasko sowicie.

Synu priedwieczny , wszak rzekles o sobie f
Bros w Imie Oyca mego , a da tobie ,

Prosz§ ci§ przez to twoje przykazanie ,

Day i mnie Pauie.
I tak nadziej§ mani ja w tobie Panie,
Wedie twe'y woli , /.e mj si§ dostanie ,

Z skarböw niebieskich nieprzebraney miary,
Odbierac dary, Amen.
PI E S N XIV.

o Pioshiey Opatrznosci,
Acb nfeskonczony Boze w swey szczodrocie,

Co pelen laski jestes w swey istocie ;

Pamigtasz, pamigtasz, o kandein stworzeniu*
Posilasz , posilasz, w glodzie i pragnieniu ;

Wzgatdg nadgradzasz bouorem.
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Podajes* r§k§ w dowie i sierocle ,

Kalujegz ■wszystkich w smulku i ktppocie 5
Wspomagasz , ubdstwo ,

Wyrazasz , w mitosierdziu Böstwo.
Wszechraocnosci wzorem.

I gdzie nie moze lndzka sitä dostac,
Tani Opatrznosci t.wojey ktadziesz postac;

Niech , jak biediie p'tasz§ta ,

Zgubione , od matki kurczQta,
A Hög i o nich pantilta.

I owszem niech mnie caty swiat odstapi ,

Ogieri , powietrze i woda ob.stgpi,
wszyscy przyjaciele ,

Utopis , w tez gorzkich k^piele,
I wszystkje si§ zwalij troski:

Wszocbmocny Oyciec tea mnie nie odstapi j

Z kazdym lagodnie w nieszczgsciu post^pi;
Pogodzi, zoue serce ,



Piesni
Pocieszy , w ka/dey poniewierce ,

I nmie grzesznego wspomoze.
On Joba zleczyi na i zdrowiu ,

nosit po wodach w sitowiu,
«Bazarza . lubo smierc zawarta ,

Jonaszaj choc ryba pozarla
"Wydarl go oney Bdg z gardfa.

Acb serce moje porznc twc rozpaczy,
Wszak Bog-vvszeclinuocny ( o wszystko przeznaczy

Zanieijhay , nad l:\va dol.-j skargi,
Zatrzymay , pr§dkie do sldw wargi,

1 df> narzekania usta.
Naylepiey sobie poradzisz w twym stanie ,

liiedy sig oddasz na Boskie starauie;
Poczekay

, na wyroki % nieba
,

pewien , bfdziesz miai coc trzebn ,

Zaufay davvcy wszystkiego.
Wi§c o möy Boze , juz do ciebie woiam ,



Bo tey przykrosci podobuo nie zdotam 5
Przyjmtfjg , z r^k vtwych dopuszczenie ,

Lecz zebrzg , o twe przcmienienie ,

Smutku w zfdaue pociecby.
P I E S N XV.

o Boshiey Opatrznosci.
kogo Opatrznosc Bozka,

Ma vv swey opiece , uiech si§ nie troska :

W zadnym przypadku ten nie szkoduje ,

Kogo Opatrznosc Bozka piastuje.
Nie tak miedziany mur jest bezpieczny ,

Ani dyjament tak dlugo-wieczny ;

Jak kto przy Bogu iaskawyni stoi,
Zadnych si§ niechay nie boi,

INiechay si§ na mnie i swiat oburzy ,

Kiecbay me serce w zalacb zanurzy ;

Gdy tylko spöyrzy niebieskie oko ,

z tey töni pewnie wysoko.

Frzygodne 377



Izraelowi za spl*aw§ Boga ,

Sucha wpol moraa sciele sig drogaj
A Faraoha wozy i konie,
I pyszne woysko w dnie morskiem tonie.

Miec* Dawidowi nie hyi potrzebny ,

MV krolewskiey zbroi nie tak chwalebny j
Gdy mlode jego Bog lala,
Jeduynx kamykiem zbil GoJijaU.

Samson ua siebie uaeieraj.-jce ,

Szczfkg uie niieczeni ploszy ;

Kto w Bogu ufa i przy nim stoi
,

W burzacb niech sig nie bok
Ktdz o mizernym pomyslil Jobio

,

Jkiedy \v üböstwie lezal jak w grobie ;

Tu go przyjaciel san» odstfpuje,
A uin» sig w tenczas Bog opickuje.

Boze Opatrzny ! w tobie nadzieje
si«B*e skladamy , niecli nam prtyspijejo

378 Piesni
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Twa pomoo Koska, w ka/dey potrzebie,
Ko nic nie mo/na poczac bez ciebie,

7j ciebie iaknijcy majs Pasterza,
Zywisz po kuiejach tak wiele zwierza ,

Ptastwo z twey r?ki zywnosci czeka,
A wiijksze wzglgdy masz ua czlowieka.

Tys cborujacym jest za lekarza ,

wiedziesz morzim zeglarza ;

Morzein i len nie zabladzi,
Ktörvm twa Koska Opatrzuosc rzadzi,

Tobijasz drog§ , Jözef ,
Zuzauua cierpi zte osiawienie ;

Jzmael pragnie , Lwy Daniela
Strasz;j, nie bylo tam przyjacicla.

Ale gdy ciebie Boze wzywaj^,
Siaw? , ochlod? i woltiosc :

Ty stra2s jest.es i przewoduikicra ,

Jiit62 to wyslowi ludakiia j<jzykiem.
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G (ly woda w gorQ Nocgo wzbiia,
Rska go Boska tain unosiin :

Moyzcsz x'zucony w koszu na wody,
I tain naypmieyszey nie poniösi szkody.

A dzieciom onym co w Babilonie ,

I wlosek jeden w ogniach nie spionie ,

Z z wyszty urod.j ,

Bo iin Opatrznosc' byla ocbtodij.
"Wi?c uas doczesne vviijcey stiirnnio
Niecb nie frasuje , bo vv tobie Panie ,

"Wszystkie starania uaVze skladnmy,
Opatrznosc twoja gdy wyclnvalamy,

, P I E S N XVI.
O mitosierdziu Boshietn, Ps. 29.
ci§ wielbil nioy Panie ,

Pöki mnie na swiecie stanie;
Bos mnie w pi-zygodzie ratowai tI smiechöw ludzkicb zacbowaß
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Panie ! wolalem ku tobie ,

A Tys mi(j wspart w mey cliorobie ;

Dodales mi swey pomocy ,

Zem nie uyrzat wieczney nocy.
Zborze Pariski ! spieway swcniu
Obroiicy naypcvvnieyszemu :

Uczyii czesc z chfcij
Jego pamigci.

Gniew jego odmiauy ,

A laski wiek nieprzelrwauy ;

Kogo w wieczor zafrasuje ;

Tego rano pozaluje.
Mnie zuchvvale szczfscie bylo
Tak dnlece uludzito ,

Zem smial rzec ; w tey klubie stoj§ tZe si§ odmiany nio bojg.
Ijaska Iwoja panie! byta
Tak mocuo nmie ulwicrdsila;



Ale slcoros twnrz odvvrocil,
Wnetes moj§ liardosc skröcil*

Cozehi ja mial poczac sobie ?

Jedno glos podniesd ku tobie :

Cod za korzysd mocny Boze f
Z mego zginienia byd mozc?

Zalid proch czesd dawat,
Albo twg dobroc wyznawal?

Pan xislyszal gtos möy lichy,
Wspart mig * zraazai moje grzecliy.

Uzytes zwyktdy litosci,
Obröciles placz w radosci:

Zdjaies ze mnie wör zalobriy^
A wto£ytes ptaszoz ozdobny*

Przeto ci§ wesolo
Lulnia moja wielbic ;

Cbwata Ivroja wieczny Panie !

AV ustach raoich nie ustanie*
/

383 Piesni
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P I E S N XXVIL

IV utrapieniu.
TV" to/. mnie pocicszy w biedzie i frasunku !

XV-Kto vv utrapieniu doda mi ratunku ;
Wszakze twa tylko miiosieriiy Eoze ,

dobroc nmie ratowac moite
,

I dodac pomocy.
Za nic swialowe ukontentowauia ,

K.töre czynijj narzekania;
Za nic rozkoszy i uciechy swiata,
Na ktorych ludzie trawia dni i lata ,

A te s q ieh zguba.
Ludzka si§ przyjazri czfstokroc rozdziela,
w trudiio znalesc przyjacicla 5

W si§ kazdy przyjacielem staje,
W nieszczgsciu zadea pomocy nie dnjo ,

Jeszcze si§ nasmiewa.
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ja tnoy Jezu do nög tvvycli npadam ,

W tobie jedyuij pokladam;
Chciey mnie pocieszyc w fitrapieniu mojem,
Albowiem ufam w mitosierdzin twojem ,

JLitoSciwy Jezu.
t) Matko Boska Ty naywiijcey m u/.esz
Po Bogu , komit zecbcesz dopomo/.esz ;

Dopomo£ i mnie niin zawr§ powiekx ,

INiti day zagiuac duszy mey na wieki;
JRatuy mnie Maryja !

piesn Xviii.
O udpuszczenie grzechuvtf.

J'eztx , rozkuy kaydany ,

W ktore mnie zlosc podala:
Zrzud ze mnie pr ta ,

W klöre pontta
Swiatowa uwikiala*
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Wielki Kaplanie ! widzisz wzdyclianie ,

Day z grzechöw rozgrzeszenie t
Bym z tvvey przyczyny, wolny ,od winy,

Mogl otrzymac zbawienie,
Prawda ze krvvaw;} lvv.j, prawo

Duno do nicba mialem:
Lecz przez sraiertelny grzech, jakpiekielny

Niewolnik postradalem.
Jednak w laskawcy i zycia dawcy ,

Nadziei nie stracilem ;

K1;62 mnie wspornoze , chyba ty Boze ,

Ktorego obrazitem.
Piotrowi, 'wszak i iiOlrowi,
Grzecby ich odpusciles :

I Magdalenio w lez cenie ,

Skarb laski przywröciies.
Byles za ?ycia , tego uzycia ,

Zes z arrzesznymi obcowat:
13

\
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Marnotrawniköw, Jawuogrzesjtnikövv,

Milosierdziem. darowal.
Mieyle I w cbwale , na me lale ,

mitosciw grzesznemu ;

W ptersi sis bij£, niecli }za grzech zmyje,
Day lask§ uiegodnemu.

tak ci§?kitn razie , przy twym Obrnzie,
Stojf z sercem skruszonein ;

Nic pöyd§z kroku, pöki do hoku ,

Nie b?d<; przypuszczonym.
“Wicm o moy Panie , twoje ,

Wiem ie praguiesz mey duszy:
Przyjmif do siebie, pozwöl byc w niebie,

Broii od piekta katuszy.
Nieehay twe rony , Jozu kocbany,

mnie bezpiecznie :

Abym swobody , swigtych nadgrody ,

Zaiywai w uiebie wiecznia.



»

i

PIE S N XIX.
TV"iech Jezus Cbrystus b§dzie pochwalouy tJlVZem jego swi§ts uzdrowiony*

Porzucam swiata objekta,
Kie(-ujsc w niebo afekta.

Terää möy Panie o to ciebie proszg ,

INiecb w swycb znmystach szkody nie ponoszg;
Dusz§ i serce w iwe rany ,

Jezu kochany.
Jeäeli przez grzecb jestem oddalony,
Wracam si§ Jezu do ciebie skruszonyj

"Wez z serca niego ofiar§ ,

Ze ci§ chcf kocbac nad miars.
Ju£ nie chc§ wifcey swiatowego licba ,

Do ciebie Jezu serce moje wzdycha;
Oczy od ciernia twe krwawe,
Niecb bsds na nmie laskawe.

Ka wieczne azasy i przez miliony ,

13*
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Nieeb,, Jezus Cbrystns b?dzie poclivralony;

Zc uas przyjinujo do siebie
,

Chwalrayi go wszgdzie i w niebie.
PIESN XX.

O mitosci hlizniego.
Nota ; Kto chce na swiecie zyc hcz ludzViey

zdrady.
Prawo to na 7. iemi i niebie !

„ Kochay hlizniego, jak aamego siebie!”
Gdy B6g stanowii, dai si§ ludziom dociec ,

Ze dia swych dzieci napisai go Oyciec.
Niech , jako cbce

, iböy blizni szkaluje ,

Niechay mif krzywdzi, niech mif przesladuje f
Oddadz wcl za wet, na cözbym si§ silil ?

On bratem moi in , on to si§ pomylit.
Niewinnosc moja , jesli prz-y mnie stanie ,

Z wiatreni sif Indzkie rozeydzie gadanie !
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A zamiast swarow , wzajemuey przygany,
Darujf bliznim , i bfd«j kochany.

Pod jednym iyje narod ludzki Panem ;

Oa sig kazdego z nas zatrudnia stane m ,

Daje nam barw§ , z jego slnhi jemy !
...

Czeladko Panska ! za cöz si§ kipciemy ?
...

~Kocbaycie Boga uad wszystko dobrego ,

~Kochnycie blizuich , jak siebie samego. ”

Te dwa naczclne Bozkie przykazauia
Postanawiamy peluic do skonania.

PIES.N XXI.
O cierpliwosci chrzescianshiey, i zdawaniu si§

na wolq Jlozhq.
Nota : B§d% ci§ wielLU måy Panie ele.

B?d§ cierpiat, bom zasluzyi !...
Panu sif memu zadluSyl,

Aby mnie w dnin onym ,

Nie znalazi uiewyplacouym.
I /
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Czyli ini§ czlowiek klötliwy
Lzy przez j?zyk useczypliwy,
Tem sif b§d? zaspakajal;
» B6g przyslat go, by inig lajal.'«

flzy choroba dom moy psuje ,

Czy mif potwarz przesladuje ,

Nie mruczf pod tnym »
I kars uznaj§ darem.

Niech mani zmartwienje w ,

iNiech mi§ przyjaciel zawiedzie ,

Pan mis möy przyjmie z weselem,
,

I b§dzie mi przyjacielem.
Mor bydta, wylewy wody,
Grady

, ogniowe przygody ,

Chocby Bog kar zt^czyl,
Wiemy, jak z Jobeni zakoiiczyl!

To, co nas po smierci czeka,
Mad wszystko wspiera czlowieka!



A

Vrzygudne 391
A zmnrtwi mis zla gndzina

,

Niebo, cierpliwycb kraina.
P 1 E S N XXII.

o Btogostawienstwo Boie nnd hrajent.

BoJe ! kiedy wiar§ swisti}
W kraju naszym czcic zaczQto,

Dales nam prawo , do Twey opieki t
My ci sis dali na wieki !

Niech ci§ zlosc nasza nie trzyma f
Zwröc sis vv tf sl;ron§ oczyma,
Gdzie mitosierdzie czyni nadziejf ,

A sprawiedliwosc zwolniej».
Poblogoslaw ziemi§ ,

l‘na niey lyjijce plemi^.
Jlzadu i stanöw Sam sprawuy wol|,
SNaylepsz.-j im wybierz dol^.

Pobtososlaw miasia Twoj« ,

"Wioski i wiasniacze *noj« !
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I dzieci uasze dia Twojey cbwaly;
Day nam zdrowie , pokoy staly.

Kolo niwy rolnik cliodzi,
Dna Le/, Boga nie zrodzi ,

On to sam tylko plennosc jey daje ,

Poblogoslaw urodzaje !

Day, co widzisz potrzebnego ,

Dia dobra uarodu Twcgo ,

INiech prosto cbodzim w Twoiin zakonie ,

Blogosiaw , w zyciu i w zgouie.
P I E S N XXIII,

O wlelkusci Buga.
Wszochmocny Panie ! wiekuisty Bozc

Kt62 si§ Twym sprawom wydziwowac mozc?
Kto rozumowi, ktorym niezmierzona

Ziemia stworzona ?

Gdziekolwiek sloiice rznca ognie swoje.
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>

Po catym swiecie slynie Imie Iwoje,
A stawy niebo nie mo/.e ,

Pote/ny 80/.e !

Nie eli ss 1i , jako ciebie wazg sobie ,

'/ usl nietnowlecych wyjdzie phwata tobie ,

Ku haiibie i ka potfpieniu
'/Aetna plemieniu.

Twöyczyn jest niebo, twoieb
Gwiazdy le w gorze nad ztolo ,

Ty coraz nowerp swialtem zdobisz wdzigczne
Koto miesi^czue.

A czlowiek cö/. jest ? ze ly nieslworzony ,

Wszyslkiego Twörca , i Pan niezmierzony ,

Kaczysz naii .wspomniec? syn cztowicczy
Godzieii twey pieczy?

Takes go uczcit, i w dary pomnozyi
'/es go z Auioty ledyvie nie poto/.yt .

Poslavviles go panem mad wszystkiemi
Czyny twojemi.
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Daies w moc jego wszystkie bydta polne

,

Date£ i lesne swywolne ;

On na powietrzu ptastwem, pod wodarai
Wladnie rybarui.

Wseechmoony Panie ! wiekuisty 80/.e !

Kt62 sif Twym sprawoin wydziwowad mof.e ?

K.to roxumowi? ktorym niezmierzona
Ziemia stworzona!

P I E S N XXIV.
o Opatrzrwsci.

Szo*§*liwy ! kto sig upodobai Tobie ,

I kogos Wybrat przyjacielem sobie
,

Aby przebywat w twym przysionku, Panie ,

Co mu lat stanie.
I my fvi kiedys domu Twego bytem
Napelniemy si§ ; i stojijc pod szczytem ,

Cieizyd *i§ bgdziem pod szczytem pigkuego
Palacu twego.

Ty , uabrojony moc|, gdr§ gtodn^
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Uprawiasz deszczem, i robisz plodn§;
Kuszasz duo raorskie , Ty chwiejesz brzegami ,

Szumisz falatni.
Twych srogich gromow narody sif zlgkn.],
Ludzie od gratiic w bojazni ukl^kn^*
Nam wdzigcznie ratina, nam od

Zaswieci zorza.
Za twym dozorem wilgöci dostaje
Obfitey zlcmi na jey lirodzaje ;

Jordan wod pelen Tym stworzeuie zyje ,

Tym zicmia tyje.
Tys grunt napoit soki zywotnemi,
Tys nam zarody porozmnaiat ziemi,
Ze gdy zTvvey r§ki wczesuy deszCZ cliiodzi)

Smiejjje si§ rodzi.
Ty dasz obfitose dziedziotwu TwojemU *

Pobtogostawisz rokowi calemu ,

Pustynie paszs uowq si§ okryjq,
Göry of.yjij4
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Owce w piekmeyszfl przybraly sig welng ,

"Wdzigczne doliny urodzajcw petn e ,

Iloinik sig wesot krzata kolo iniwa ,

I pasterz & piewa.
P I E S N XXV.

O nlepohtadaniu zhyteczney nadziei w ludziach.

Duszo m*ja ■ pochwal Boga ,

Pöki ci wystarcza droga
Zycia tego ; rzecz jest twoja
Spiewac Panu, duszo moja !

Nie dufaycie panoni ziemi,
Nie bgdziecie z nioh ws par tomi,
Ni z syrtöw ludzkich ramienia ,

Bo w nicb nie rnasz ocaltnia.
Oni takie smierci dziatki ,

Wr öc 3 do ziemi svvey matki ,

1 ze skonania godzing
Dumne ieh mysli przemina.
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S/.c*£sliwy cztowiek I klofego
Bög jest wsparciem czasu zlego ;

Swe nadziepe w nirn zamierzy,
1 jenin siiiimmu wierzy.

Oti stworzyt niebo ,
Zienii§ i niorza biirzliwe ,

1 wszystko, co av nich osiadto ,

Z r§ki näywyzszey vvypadlo.
On prawdy na wieki pilny,
W swych wyroknch nieomylnyj

: Ukrzywdzonycb trzytna
I daje ilrawf.

On wigznioin zrywa kaydany,
Slepym wraca wzrok sadauy;
On dzvviga upadaj.jcych ,

I lubi prawdg czyni|oycb.
Przychodniem si§ opiekuje ,

Sieroty, wdowy raluje ,



A grzesznika ?ciga wszgdy,
Niszczgc icli glupie zap§dy.

Zginjj x czasem ziemskie pany ,

A Bög wiekiem nieprzelrwany,
Krolowad ma uieskoiiczenie ,

W opöznione pokolenie.
P I E S N XXVI.

O Bogu wszystfio widzacym.
wart, Panie !Ty mi§ doswiadczales ,

a gruntu moje mysli przenikales ;

Czylim ja chodzit, czym sis sktonil,
Przed

Ty scieszki inoje «wazates wsz§dy,#
Przed czasem widzial mysli mey zap^dy;
Ty wszystkie moje drogi przewjdziales ,

I gdym miai mowic , mi rnszales,
Poczatek rzeczy z ich koilcem poymujesz;

Tya mig sam stworzyi, ty sam utrzymujesz J

393 Piesni
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Dziwim sif nad tein , cos uczynil Bo2e!
Lecz jakim ksztaitein ? nikt pojsd nie moite,

Dokqd przed twoim ducbcm przerniliwym ,

Dokgd przed okiem ukryc si§ straszliwym ?

Tesli do nieba? w catym jestes niehie ;

lesli do piekla ? i pieklo znn ciebie.
Czy weznif skrzydia ,

i od rauney zorz®
Jdam si§ lolem za ostatnie morze ?

Woc twoja , Pan ie , doprowadzi ,
l lain rnif trzymac twa prawica b^dzie.

Rzeklem : w ciemiiosciach mo£e si§ nkryjf:
t w uocy moicb rozkoszy nzyjf ;

\les gdys swiatlem , gdziez ci ciemno, Fania !

Czy noc , czyli dzieii, za jedno ci stanie !

Ani dzivrig tey twey wiadomosci,
Ty, ktory moje znasz wszystkie sklonnosci,
Ty, co me kroki wszystkie masz za swiadki,

ua muio od matki.
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vt Iwoje oiepojple dziwy ,

€zuj§ x pokor.j , jak jcsl.es straszliwyj
Cud» , sq ozyny Iwoje , mocny lio/.e !

Przed lego nigdy ma dusza uie moze.
Zadna kosd we mnie tayn§ ci uie byla ,

Kiedy w zywocie malka mi§ uosila,
W kldrym przez skryta rzijdöw twyoh robot£
Z niczego , tchnaca dales mi istot£.

Mietloy zrzaly plod oczy. twe widzialy ,

Ty£ go ukszlalcit \v doskonaly ,

INapisal w co x niego bydz miato,
gdzie wszelkie zapisaue cialo.

Jak/.es to uczcit Twych przyjacidt, Pauie J
Wzmpcnione wielce jest icb panowauie ,

Liczha icb piaski Twoje !

3Nad lein rozmyslam
, i przy 'l'obic stoj§.

Jcsli cbcesz
, Hoze ! grzesznikow zatracicj

JNie chcg ja z uicmi pa wieki sig bracic j
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Ti kldrych uio jcdea vv swey mysli powiada:
'/e pro/.no lud twöy iwo »liasta posiada.

Czyz aieprzy jaciöl twoich nawidziatem ?

Na ie li hluzuierstwa gniewem nie palatem ?

Naywi§ksz;j u mnie slali si§ ohyd;j,
Ci wszyscy , ktdrzy przeciw .tobie id^.

Boze ! doswjadczay serce ei zaajome.
me scieszki, jawae i kryjome ,

Je/.cli id§ sladem aiepniwosci ,

Wyprowadz z blgdu na drog§ wiecznosci.
PIE S N XXVII.

O cnutach i nagrodzie.

Paaie ! klo mieszkac w twoim domu b§dzie ?

Lub k 1.0 na görze twey swiftey ?
Tea, klöry chodzi bez zmazy ; te», klory
Drogjj pravv twoich tey dosigga göry.

Ktdry tak mowi, jak ma scroe gada,
1 uio zua ,co jest ua jozyku zdrada.



\
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Ktöry blizniego niczym nie zakrwawil,
Ani potwarcom ucha ure nadstawil.

'Zlosliwy czlowiek przed jego obliczem
Wzgardy jest celem

, i staje sig uiczem ;

A tych uwielbia , i czcis darzy swojs,
Ktörzy czczs Boga , ktörzy go si§

Ten, co sig w slowie blizniemu uisci,
Lichw| na biednym nie sanka korzysci ,

Ani dar wezmie od strony ;

Ten z toba sifdzie niady’ niewzruszony.
PIESN XXVIII.

O cierpliwosci w cjiorobie i smutku,

Sprawco niojego zbawicnia , Panie !

Caty dzieii i noc wolam do ciebie,
INiech moja prosba przed tobfl stanie ,

Weyrzyj na czleka siedzijcy w niobio!
,

Smutek duszs mi näpelöii cal.} ,

Zycie eis moje do grobu chyli;
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Nikt nie raiuje ! i tak si§ zdaJo ,

Jak gdybysmy juz zycie skoriczyli.
Jako ten , ktöry zelazem pada,

Mi§dzy trupy go kazdy rachirje ;

Bez nadziei go kazdy odstrada ;

Bog go sam uawet nie poratuje.
Tak mif juz prawie gröb byl pochlon|l ,

I »miero mi§ swoim okryta cieniem ,

Boze ! twoy straszny gniew mig oz.iou;jt,
I nawal zlego za twem skinieniera.

Znajomi moi »tali zdaleka,
Obrzydliwoicia im bylem caly ,

Gdzie tylko , u§dza mif czeka ,

Z ktorey mi nawet oczy usta^y.
Caiy dzieri rfce do gory ,

INiebiosa mojem wolaniem »warzQ ;

Moze nad trupem o cud uproszs ,

Albo mi§ jeszcze stlecza lekarze.
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Ho czyliz w grobie twa litosc slypie ,

Zeby kto o «iey dragini powiadal?
Albo na ziemi , gdy klo raz zgiuie ,

Czyliz o pravvdzie twey gadal?
Czy kto w posrodku grubey ciemnosci,

Cuda Iwe zdoia rozeznac , Panic !
Albp Iwey dziela sprawiedliwosci,
Gdy w zaponmienia ziemi kto stanie ?

Oto ja woiain , Boze ! do Cicbie,
Ilauo przed lobij prosba ma.stoi,
Czemuz jey nie cbcesz do siebie ,

Twarz lwa odwracasz od n?dzy mojey ?

Gbogim ci ja ; i od mlodosei
IST a ustawiczney praoy scbowany !

I cbocieru doszedl lat sedziwosci,
Zawsze ja ngdiiiy

, upokarzany.
Trwogr mi codzieii wiocey,

JNad gniewu tvyego eigzkim ulewem !



Jale wods | alea ohiany m vvszijdzie ,

7, fa rl slraclicm moim , zlad twoini gniewcm !

Moy mi’9 przyjaciel mijn zdaieka ,

Krewny opodal Wzdyeha ,

Zun jomy , jakby nie znat cziowieka !

Wszystko to n9dza nvoja odpycha.
P 1 E S N XXIX.

O uczfszczaniu du Ko.iciota.

Jak 2 e sa wdzigczne przybytki tvve Panie !

W przysionku twoim ustaje ma dusza,
Do ciebie moje jedyne zadanie

,

Serce i ciäto cale mi sif zrusza.
Wrdble niaj.-j dom , gniazda golfinne ,

Gdzieby z swojemi miescic piski?ty !

Ja wzdycliam do twey, Ho'c möy .swratnice,
Tys mi jeden Krol , Tys mi jeden äwigty.

Szczssliwy ! co w twyni domu mieszka, Panie!
Pocliwaly twoje wiecznie wyspiewuje,

Przygorhie 405



W tobie ma jednym swe poratowanie ,

I los swoy caty na ziemi kieruje,
Takiemu pewnie Bog poblogoslawi,

7t cnoty do cnoty latwo si§ przeuiesie;
Taki, gdy nogf ua Syonio stawi ,

Jemu widocznie sam Bog pokaze sig.
Wyslucbay , Bo£e ! wotania mojego ,

Wszakze si§ zawsze zastawiales za nas,
Chciey spoyzrzec na twarz pomazaiica twego ,

Zröb to dia niego, jezeli nie dia nas.
Nad indziey, lepszy dzieri w twey sieni!

Ja wol§ w domu twoini mieszkac Panie ,

W niskim gdzie kcjcie ,
nizli na przestraeni

Szerzyc sig , gdzie jest mieszkanie.
Bo Pan jest jeden , co mu litosc mila .

On jedeu prawdg uieskoiiczenie lubi!
Jego to taska tylu wystawila,
I uim sig tylko, kto jest slawny, chlubi.

406 Piesni
K
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Tym, ktorzy cliodz§ niewinnosci drog§ ,

Dobra doczesne w obfitosci mnozy;
Kazdemu czlowiekowi btogo,
Ktöry w niin tylko potozy.

P I E S N XXX.
O zgadzaniu sif z wolq. Boga.

Niech si§ ze co chce stanie ,

Wszystko cliftnio ja przyjfnuj§,
Co chcesz to czyii ze mns Panie ,

Na wszystko si§ ofiaruj?.
Ma m to z vviary , 2em twe dziecig ,

Tys moy Oyciec ukochany,
Co chcesz rozkaz na tym swiecie fChc§ ua rozkaz bydz poddany,

Niech mnie krzy?. strapienia trnje,
ESiecti mnie wsze przygody ,



Ja Iwa ,

Ktura nieclice mojey szkody.
Owszem po/.ytku ktorego ,

Potrzobuje dnsza moja ,

I ja sklani a m si 9 do tcgo,
Badz o Böz& wola twoja.

Niecb ml 9 scisnij bole ,
ruoki ,

Wszak to zsyla dobroc swigta
Twoja, ktorey skladam dzigki,
Za to, 2e o mnie paruilta.

Chocby naywigksze bolesci ,

Miniä znosic sila moja,
Milo bgd;j vv tey powiesci ,

Bsdz o 80/.e wola twoja.
Z nieba deszcze niech
Grzmoty , srady i blysfcanie ,

>

JVienli mi Judzie ur^gaj^,
'l'ylko ly blogoslavv Panie.

408 Piesnl
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I lubo sif tym koniecznie ,

Brzydzi zta natura moja,
Rzekn§ : serdeczuie ,

Badz o Bö2e wola twoja.
IViecb nmie obmowisk niedoja ,

Spotka, ja o to uie ,
lviedy taka wola twoja ,

Cotöw jcstem
,

ni sig bojf.
Gorzki to uapoy , lecz adrowy ,

Wypije go dusza moja,
Ostodziwszy temi slowy,
Bsdz o Boze wola twoja.

Sprobuy n§dza doswiadcz glodein,
I z tego si§ nie wymawiam ,

"Wszystko mi siq staje miodem,
Dobr oc tw'oj§ w tein wyslawinm,

Tylko staii przy moim boku,
Ktöry jestes zywmosd moja.



Nie ani kroku ,

o Bo2e wola twoja.
Niech zli ludzie nioj| staws ,

i z ,

Twojey woli zda,m t§ sprawg,
Dosyc dia ninie pocieszenia,

Byles Ty byl przyjacielem,
Ktory jestes ufnosc nioja ,

Westcbng z placzem i weselem:
Bsdz o Boze wola twoja.

Cbces® abypi byt zapomniany,
Pöki zyj? w nikczemnosci,
Byle mogiem bydz zbawiony,
J)osyc dia muie lyczliwosci,

Wiem ze zasluzyly na to,
Grzechy i niewdzifcznosc mojä ,

dzifkujijc ci za to,
Bsdz o Boze wola twoja.

410 Piesni
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Choc napelnisz serce smulkiem ,

Bojaznig , »trachem , gorzkoscitj,
Twojey to' jest woli skutkiem,
Gorycz staje si§ stodkosciij.

Sprawisz w sumiejiiu trwozenie ,

sif tklivyosc moja,
Przyjmie to za napomnieuie ,

Bqdz o Bo2e wola twoja,
Niech mi krewni umicfaj^,
Bodaice i przyjaciele ,

Dobrodzieje opuszczaj§,
Ja i o to nie dbam wiele.

Tys sam Oycem , jiostr^, bratem ,

Ty pociecha jestes moja ,

Ty chcesz tak , dosyc na tem,
o Boze wola twoja.

Czy mnie dotkniesz rözgg gniewu ,

W estatniey zycia godziuio ,
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Siecz , chocby do Jyr v\ i wylewu ,

jSicoh ninie tylko pieklo niinie.
Ai do grobowey niogiiy ,

Wie ustanie dnsza nioja .

y\Tolac b§ds z wszystiiey sHy ,

- Badz o Boze wola twoja.
Wiara mi cierpliwosc daje ,

W obietnicy twey o Boze ,

Ta mi slaje ,

Ta mnie omylic nie moze.
Wszyslko razem niech «niszczcje ,

IN ie ustanie ufuosc nioja,
Co cbcesz niech sig ze mn<j dzieje,
B;jdz o Boze woia twoja.

7j krzyzem mi wifc zyc polrzeba,
Tylko zesliy , aecbog przyj^c.
Krzy£ twdy kluczem jest do Nieba,
Jllörego ja uiecltcg miusc.

\
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Ty wprzocl idziosz z krzy/.em tWoim,
Zapatrujqc si£ ti a Ciebie ,

W slad za Tobij poydp z rnoim
,

OdpocZniemy raZertt w Niebie, Amen.
PIESN XXXI.
Boshiey Opatrznosci.

Opatrznosc twoja opatrzny Panie,
O nas mizernycb czyni staranio ,

Daj;jc wszelkiemu ciatu åywßOSci,
Dusze wprowadza w niebieskie wlosci*

tw-$ cuda sprawiäjesz ,

Gdy nam na pokarm sara si§ darujesz,
Za toc niecb dajij cbory niebieskie,
Pokton i pienie narody ziemskie.

Opatrznosci twey niecb daja,
Stworzenia wszelkie, ca istnosd maj^,
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A.

Niecb jey oddaj§ winne uklony t
Niebicskie, ziemskie naywyzsze trony,

Niechay si? wszystko przed troncm sciele ,

Opatranosci twey ukko w kosciele,
Przed Majestatem tu zatajonyra,
W tym Sakraniencie clzis wystawionym,

wielce twey Opalrznosci,
Za ten dar zacny dany z miiosci,

Za twoje 7, nami w nim przebywanie y
Cial», krwi twojey nam darowanie.

Przetoz, o Boze, a.ch niemiierzony !

Od nas niegodiiych b|dz pochwalony ,

W kazdyni momencie, i w ka£dey cliwili
Niecli ci si? wszelkie kolano chyli.

Niebieskich , ziemskich, takze podzieninycli ,

Przez ci? slworzonych dncböw ogronmych ,

INa wie.ki wieczne niech ci si? St an ie ,

Czesc , cbwala , poklon , Opatrzny Panie ,
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P I E S N xxxir.

O zulu za grzechy.
Postne! si§ w rozumie obrany , co si§ tvvemu

oku podoba ;

Tfperuy iimyst zatopiouy : bo tak zni-
knie ozdoba.

Dzis jodnych dekret Boski grzebie ,

A jutro wypadnie na ciebie
Niechybnie, strzei si§ Jey przyczyny,
Bo nie wiesz dnia ,

ani godziny.
JJzis swoy czas, dzis fortuny £niwo mänty przy

zbawienuey pogodzie ,

Nie pewue julrzeysze zbawieuie , i c 6i zal po-
moze po szkodzie ;

Masz jutro piekto zalac l/.ami,
Lepiey dzis kilka kropelkami,

Ktöre sa w tey u Boga cenie,
Ze mozesz przywröcic zbawienie.
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Niestety piekielne pozary, ktore cig wicczno-

scia ,

Fontany serdccznego y.alu, Izy z oozu twoich
ci ;

Niechze krew i Paria,
]\a krzyzu za ciebie wylana ,

Przy zgonie szacunku dodafe, '
Cze;;o z zaslug twoich nicstaje.

Posluchay drugich uarzekania, ktorzy s.] w wie-
cznosci nieprzezytey.

Wiek dlugi auimujac sobie, zyli w teynadzieij
co i ty ;

Kzecz pewrna i jest niezawodna,
Twojego u/.alenia godna;

Bo nagla ta przypadla trwoga ,

Ze nic przyszlo Wspomnied ua Bogd.
O gdyby jeden z tych kompauow, ktory z laski

Bozey wyzuty.



Przygodue 417
Mögl jcszcze powronid do zycia , jakieyby nie-

czynit pokuty !

Fewniehy zaszedlszy vr pustynie,
Dni svvoje w krwawey dyscyplinie,

I w poslach byty przep^dzoue,
czasy stracone.

Nietrwoi sie, ani te£ desperuy, ze jestes w grze-
cbowey maliguie ,

Odday si§ Maryi w Opiekg, ona cig niecbybuiä
podzwiguie ,

Wie sz dobrze , /e jey nie nowiua ,

Swojego za nas blagad Syna ,

grzeszui wygrywali ,

Ktöizy jev na pomoc wzywali, Amen.
pieSn XXXIII.

O poprawie zywota.
mizerue dni ,

Czasy strawioae , nieprzeplacoae ,

14
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i

Sieni nazwac' trzeba , a nic dia nieba
Zasluzonemi czasy.

Niestetyz wszystkie zycia godziny
Strawileni, pij;jc jak wod£ winy !

A cö2 mi za to ? zbawienia strat^
Grozi| Boskie wyroki.

Ockniy sig duszo ! a rad#- o sobie,
Podobno uagle zostaniesz w grobio,

Nieszcz§sno ciato ! jako si§ stalo
Juz nie z jediiym grzesznikiom.

Piekto ci§ czeka za twoje gizecby ,

I ptacz niezbyty za sprosne smiecby;
O jak nie mdlejesz ! jak nic !

Gdy tg prawdg spiewaj^.
Codzisii na mary he» bra.ku
Wszelakie stany , a ty na szlaku

Smicrtelnym stoisz
, ani si§ boisa

Tak «traszaego termiuu f
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O zaslepioria zbyt bezpiecznosci !

Co si§ uie Igkasz oney wiecznosci,
Ktöra bez sloilca , trwa i bez koncä

W nieszczfsliwey otoillani!
Nie initoc sluehac o piekle slowaj
’L melancholii si§ glowa ,

A czemu z szataiiskiey r§ki ,

Grzechcm na si§ zaci}gasz ?

Tvrardsze mani serce nad dyamenty ,

Jesli ostatnie wieku momenty
W raarnosci strawig , nic o poprawie

Zyciä mego nie mysl^c.
Precz , prccz ode mnie swiecie * marnosci.jj
Boga ua celu s)awi§ z wiecznosci;}:

Juz odt§d jemu
,

sluzyc jednemu
Bez odmiany przyrzekam , Amea;

14*



Piesni420
P I E S N XXXIV.

lYpe kara nas, Panie ! w capalczywosci,
X ’ Z dobroci twojey przepusc nam ztosci.

Tys Bog laskawy, Pan dobrotliwy,
Smierci grzesznego nie jestes cboiwy.

Czekasz poprawy kazddy godziny,
By oplakiwal grzesznik swe witiy.

Niechciey na nasze ziosci,
Uzyj nad nami Boskiey litosci.

Schowiy miecz w pocbwy tak dlugo krwawy ,

Day pociesznieysze ludziom zabawy,
Przywröc nam pokoy nieprzeplacony ;

"Wspomo?.
Zatamuy krwawe potoki,
hez boynych smutuc oddnl obloki ;

Oddal powietrza ztego zarazy,
Dusze i cboway od skazy.
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P I E S N XXXV

T\Tu?csmy Chrzescianie ,

-L* Serdecznie si§ raduyray , dnia dzisieyszego 1
Ze sis raczyt narodzic
Z czystosci Panieiiskiey, Syn Boga /.ywego s

Aby szalaiiskfj moc ,

I jego zlosc , wiecznie zngubil;
A nas Cbrzesciany ,

Za swe vvlasue syuy, sobie poslubit.
O temci oni swi^ci,
Oyoowie i Prorocy, opowiadali :

Ze niebicskie obloki,
Zbawcg na swiat szeroki, wypuscic mialy.

Aarona röSczka ,

Aarona rözczka , miniä ;

Co Cörka Syoriska ,

Co Corka Syoriska , |u2 doczekala.
Anieli ktörzy w niebie ,
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Bpgu w ludzkiey osobie, pliwal§ dawali;

PJa powielrzu b^d^cy,
Spolem si§ raduj^cy, glosem wolall:

Ludzkiernu plemieniu,
Na tem uriizeniu, pokoy serdeczny;

Na wysokiem niebie ,

czesc, chwala tobie, Boze wszech-
mocny.

Kroiowie z Saby ,
z Tarsu ,

Tegoto prawie czasu, wuet przyjcohali ;

Znakiem gwiazdy niebieskiey,
Na mieysce sprawy pariskiey, drog§ wiedzielij|‘

Dary jemu dali ,

I przed uinx kl§kali, z radosciij wielks j

Z jego narodaenia,
Pelni podziwienia, z wszelkg,

Narodzit sig vf Belleem,
Äliasteczku Pamdpwcm, \v übogim domie;



W pieluszki uwiniony ,

W jasleczkach poloiouy , lefy na slomie.
W6t i osiot niemy,
Z poslugami swenii, nm byli j

Pana swego ,

Kain uaridzouego , przed niin
Paslerze krajow ouycb ,

Pilnio trzod swoicli, weseli byli,
I ze narodzonego ,

Od woyska Anielskiego , byc ustyszeli s
Do Betleem wszyscy ,

Panu svvenm ku czci, wnct si§ udali;
Tam w jaslkach nagiego ,

I rodzice jego , przy nim nalezli,
Z tego si§ my raduymy ,

1 wdziscznie przywitaymy , Pana naszego;
Ze si§ raczyt narodzic ,

CJbcicymyz jemu z serca praweg*;

Przygndne 433



Jenni dzis spiewaymy ,

Jenm cbwals daymy , bezmiary;
Tobio cbwala Panie ,

Tobie dzitjkcaynienie , za twojc dary,
P I E S N XXXVI.
Na Bo ie JVarodzenie.

Otcy dobie , lezat w zlobie , Sya wiekuisty ,

z Panny przeczystey.
Ta Dziewicu , Krolcwica nam porodzila, grzech

«im zgladzita.
Osiel z wolem , czolcm , nizko pada]s, Pa-

sterze graj^.
Trzey Krdlowie, swoje stdrowie , z upominka-

mi , mosn gn sami.
I Anieli , s§ weseli, swojego, Pana na-

szego.

cbwal§ dajs.

42i Piesni
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Takze i my z wesoiemi podzmy ani»

bnsuiami.
, poklou dawszy ,

* serca sZczö-
reao , szauuymv iego.

P 1 ES N XXXVII.
Smicrc nikomu nie przepuszCta.

Pamiftay czlowiecze ! jak /.yjesz na avvieoie ,

JNie tak zucbwatyj pyszny i wspauiaty
W swey mj.sli.

Otworz jenö oczy , spoyrzyj, co sif loczy ,

W tym mizernym swiecie,
gniecie

Ka/dego.
Nie cierpi Krolovvi , ani Popieiowi *

liierze i xiijzgla , Liskupy , panieula ,

Do grobu.
I Helmana z boju , prowadzi do gnoju ,

Wydariszy buiawe , podrzuci pod iaws
W Kosciele,
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Ani slng gromady , ani rady,
Warta, ni 2olnierza , ni rycerze ,

Obronia.
Na bartewne slrzaly , na mury, ua waly ,

Smiata i na dziala , by sama zachciala ,

Smierc idzie.
Junaka bitnego , i strzelca pewaego ,

smierd uchodzi, kosjj dogodzl,
Niz strzelh.^.

I iobmosciow panow , ze wszech ludzi stanow,
Sfdziego z krawczykiem , zoluierza z szewczy-

kiem
Smiere zrowna.

Studenta od teki, oderwie na wieki,
I msdry teolog, i bystry astrolog ,

Zamilknie.
Zanic n niey doktor , zanic wor JZanio lisiä szuba , smiertelna to zguba

Zagrzebie.
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Nie wygrasz praw,nikn , nie wygrasz muzyku;
Z statutem prawnika, i 7, muzyka.

Smierc bierze.
Szynkarze , karczmarze , kupcy i lichwiarze*
W tropy tuz, tuå za nig , ids jak za Pani|,

Choc niecbc^.
I panienki mate , w strojach okazale ,

Do was tei z ochoty ,
smierd idzie w zaloty

Niemite.
I malerikie dziatki, wyrywa jak kwiatki*
Pötyni i saraego , rodzica mitego

Smierc bierze.
TJbodzy kmiotkowie, tak te 2 parobkovviej < ,
Cbociazci niehardzi, smierc jednak uiegardzi

I wanii.
O Jezu! nasz Pauie, jedyne kochanie !

Day \v sobie slnakowac, smierci nie
Na wiekij Ameiu
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P I E S IN XXXVIII.

3 O pru&nuici swiata.

Zycie nie mile , a serce troskliwe,
Mysl niespokoyna i cbfci pierzcbliwe:

Ktokolwiek wspomni, muni byc w zalosci ,

Jak cieii przemiu| swiatowe marnosci.
Ka crfz uas swiatowe honory ?

Niecbay piccz z oczn mych spleudory,
I cöz nam pötyni? lepiey mieszkac w skale ,

Nio znac pröinosci , zaprzec sig jey cale.
Salamon niijdry z swemi przymiotami ,

Uznal , ze pröinose swiata nad pro/nosciami;
Do czasu tylko , ani sig spodzieje ,

We nignieuiu oka, jak wszystko zniszczeje.
W coz one poszty tak «acne Heleny ?

Pieszczonytn giosem Sereny ?

ISicbo i ziemia ,
ta wszystko zröwnala ,

Patrz , mania roskosz , jak sig nieuadala ’



Kto niebu B'yje ,
ten Swiatu umiera,

Ani si<j do niego napiera;
Ale kto z s wiateni zawart pakta'wiecznie ,

Musi si(j 7, niebeni poiegnac koniecznie.
O serca ludzkie ! w co i tedy ufacie ?

\yas myli, vv czym macie:
Termin östatni, ten .ijigdy iiie minie ,

Dingo, krötkoli , swiat ze wszystkim zgiuie.
MODLITWA PANSKA

H y rn n.
Ty ! ktorys slowem z nocy swiatlo stworzyl,

Cos iycie w ziemi?, w moraa, w nieba wloiyi;
Oto Twe dzieci sig do ciebie ;

Oycze nasz wieczny! htöry jestes w niehie.
Czotem uderzcie , .«tworzone natury !

Nieba i zieiuie Igczcic wasze cbriry,
Gdzie atiiol, czlowiek, robak, slorice , zdroje
Hazem Swige sig Imie twoje!

Owe krölestwo pravrdy, swiatla, cnoty*
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Gdzie prysng wi§zy tl§du i ciemnpty ,

"KV ogniu miiosci splou§ niepokoje ,

Tp to, prosimy, przyjdz hrolestwo Uvoje '

Kiedy nas ludzi zmyslow obhjkanie,
Ty kieruy sorcem rozumem Pauie.
Jezeli Ciebie mapiy byc godnymi ,

Badi wola Twoja, w niebie i nazienii!
Wszystko co 2yje Twoje zywi;j dlonie ,

Skala kwiat karmi, pszczolk§ kwiatow vvonie j
I nam , Opatrzny ! dajesz co potrzeba ,

Day nam i dzisiay powszcdniego chleba!
Jezli porwic slepa wodze ,

Jezli na osfrey paduie czlowiek drodze ;

nas jak Oyciec swoje syny,
Odpwsc

, jak braciom odpuszczamy winy f
Siabe jest cialo

, a sit cnocie trzeba ,

Jui i aniolow wyrzucaly nieba;
I cztek nsterknie ulomne stworzenie ,

iW*SO odwiedz cd ms ztego pokuszenie ♦
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Twojem niecb prawcm nieba ; ziemie

Swialtosc Twg szats , prayvda lwoj ^,

Fys Bog jedyny, wi§c haywylszy Fauie !

Zbaw nas od ztego , i tak nierh sis stajxie.

P I E S N XXXIX.
Na wniehowstqpienie Panskie.

Raz tylko jnz Chryslusa uoga
Ma

zieraia slowo Boga ,

iSyn Boga nie jest » tey ziemi.
Ku niebu bij§ woti oltarze ,

Cedr glowf dzwjga pod uieba,
00 uiebios ludzie wzniesli twarzc ;

I Panu w niebo isdz Irzeba.
Niecb idzie swiallo do swiatloSci,

Niecb syn do Oyca powraca !

01a ziemi siebie dal z milosci,
La ziemig niebo go splaca.
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f

! lecz Twa milosc , zgoda
Niuoh twoj§ ziemi? ,

1 niechay— jedeu i trzoda ,

I iedua prawda niech b§dzie.
PIESN XL.

Na zeslanie Ducha kwigtego,
Aby ziemia Bogiem zyla ,

Zroaumiala Syua slowo ,

Bog jey Ducha swego zsyla
I utwarza ziemi? nowg,

Trqjc swiadczy za ni| w niebie :

Oyciec ,
sJowo i Duch swifly ,

Kazde dalo udziai z siebie
Bezprzyktaduy , niepojfty.

Oyciec stworzyl z wiekow loua ,

Syn j<| kochal nieskoiiczenie;
Dwakroc z niebem ju£

Bicrzc Ducha posnigcenie.



Oto niebios kapia» wielki
Z nievvygaslych swych olt.irzy

Spuszcza plomion ua twör wszelki;
Ziemi§ chrztem swiallosci darzy,

Duchu lasks twojij
Niech nas czyszczg twe ploraienie ,

Mowy w jedns mow§ spoj;j ,

Ludy w jedne jsgromadzenie!
Niechay umyst, niccb pierä nasza

Daröw boskich Oucha strzeze ,

Iskry niebios nie przygasza;
Z swialtem trzyma swe przymicrze !

P I E S N XLI.
Na dzieti Wszysthich Swigtych.

Tu czesto cuota jest nicpoznana;,
I alho si§ wszyscy obrazaj^;

Z owycb niieysc zwykle bywa wygnarfaj
Gdzie pröznosc samf li powa2aj|.
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0*

Lccz czas , co go si§ malo spodziewa,
Przyjdzie, H cbwala przy niey zostanie,«o dia wiecznosci cnota doyrzewa ;

Cbociaz na ziemi jest jey mieszkanio.
Spoyrzyj na grono szczfsliwycfa
Xtörzy od Iloga w nagrod? niQstwa ,

Ze w dohrein zawsze trwali statecznie,
Otrzymali juz wieuieo zwyci?ztwa.

Oni cierpienia, z ocbot|
Znosz.]c , za prawdg m??.nie walczyli j
A nawet, kicdy chodzilo oto ,

I’o bolialersku zycie lozylr
Kazdy to pozna, idac ich wzorem:
Jako szacowac nalezy;

oua sama dia nas lionorem:
CzY to dla .starcöw, czy dia mlodzieSy.

Ze zawsze mozem byc szcz^sliwymi,
Jezeli cuot<j szczerze kocluuuy }



Frzygodne 435
Jesli od grzechn bgdziem wolnymi,
I w dobrem az do koiica wytrwamy.

Niecbcieymy zcbodzid z bitego sladn,
Ktorym do cnoty swigci da2yli;
Chcieymy korzystac z nauk, przyklaju ,

Ktöre za niemi nam zostawili.
Za ich przyczyn;j odbierzem duclia ,

Co towarzyszyc cnocie zwykt wszgdzie;
Bog, co ich mödty laskavvie slucba,
Od wszego zlego bronic nas bgdzie,

P I E S N XLII.
O dniu sqdnym.

Biadac grzeszniku zcs Boga zniewaJal,
On twoje kroki naymnicysze uwazal!...

A gdy do swiala racbunkow zasigdzie ,

Ten co byl swiadkiem , sgdzi§ t.woim bgdzie.
Co tylko w sercu ukrytego byto,
Cös ze sig wsröd nocy ukrylo ,
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Wszyslko to promieii prawdy jego zbada ;

Wszystko zbrodnioze sumienie wygada.
Il ia da ci oycze i matko niedbala !

r /.es wstydu dzieci twycb nie nauczaia
na was zte corki i syny ,

I zlqrzeczyc wam tey godziny.
Wy! coscie waszych wspölbliznich krzywdzili,
Na zycie , slawf , , godzili,
Prawo was Boskie b§dzie pot^pinlo,
’K.tore kazdego kocbac rozkazaio.

Wy coscie gorsz.jc niewinnosc skazili !

Alho nialJeristwa pogwatcili ,

Albo przed Stwörca uie zgi9li kolana :

Sprawiedliwego w niin znaydziecie Pana.
Wy ! coscie w zbytkach swiata utoneli,
1 £c Bog na was patrzy , zapomnieli!...
"Wyrok was straszny sqdziego doleci:
s Nie znam was, nie zuani. Wy nie moje dzieci
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» Czy/em was codzien nie czekat w kosciele ?

m G*ym dia übogicb od was /.ulat wiele ?

« Czylim nie k a/, at ? nie dat wzom cnoty 1
» Czyto zysk maty , uitbo za kiopoty ?

« Sypalem laski ebocia/. wy zucbwali,
s Niscie prosili, niicie dzifkowali!
» Odbierzciez kar§, ktörey wiek nie zmaze t
»Milosc jey nie chce spi-awiedliwosc kazc.

W ten czas okropna godziua ,

'/egnac sif bfdzie z rodzinij rodzina!
I przyjaciele wposröd narzekania,
Oplaezij nuniieiil tego pozegnania.

Szczerze do Boga kwap si§ ludu wierny ,

Pöki odpuszcza , pöki mitosierny !

Bo kiedy swiat caty ,
Ktöå z rski jego graesznika dobgdzie ?
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P I E S N XLIII.

Pozdroivienie Rnn Zbawiciela , przy odeysciti
od Gröhn. '

Dobranoc *) Glowa Jezusa mojego ,

K.töras byla zraniona do mozgu saniego j

Dobranoc kwiecie ro/any !

Dobranoc Jezu kocbany ,

Dobranoc!
Dobranoc wlosy ,swi§le mocno potargane ,

Ktöre byly
Dobranoc kwiecie i t, d.

Dobranoc szyjo swigta w -laiicuch uzbrojona fB;jdz po wszyslkio wieczno£ci mile pochwalona:
Dobranoc kwiecie i t. d.

Dobranoc r§ce swi§te na krzyz wyciggnione ,

“) Dobranoc w znaczeniu; Day mi noc dobra, czyli
szczgsliwa.
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Jako strony na lutni gdy s.-j wyslrojone:
Dobranoc kwiecie i t* (1.

Dobranoc boku swigty z ktörego piyu§la
3£rew by grzechy cztowieka obmyla:

Dobranoc kwiecie i t. ,d*
Dobranoc serce swifte wlöczni§ otworzone ,

E<jdz po wszystkie wiecznoåci mile pozdrowiones’
Dobranoc kwiecie i t» d.

Dobranoc nogi na wylot przeszyte ,

I gwozdziami do krzy/.a przybite :

Dobranoc kwiecie i t. d.
Dobranoc krzyzu swigty z ktorego zlozony
Jezus ,

i w przescieradto biaie uwiniony :

Dobranoc kwiecie i t. d»
Dobranoc Grobie näysi CiaJa f
Ktöry Malka bolesna Izami oblewaJa :

Niech ci czesc w 1 wiecznosci
Za twe zelzywosci ,

Möy Jezu!
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P r E S N XLIV.
Na zmartwychwstanie Panstdc,

Wilay dniu swigty /jjdany !

Ma wszyslek swiat zawolany ;

Gdy Pan piekto wstaje ,

nieba dostaje.
010 gdy si? Pan odradza ,

Wszystek si§ z iiim swiat odmtadza ;

Wszystko z Panem swym stworzenie ,

Ma swycb daröw przy wröcenie.
Gdv Pan bowiem tryumfuje ,

Ka*d a si£ rzecz * nim raduje ;

Drzewo lisciem , kwieciem trawa }

Cbvyaly Panskiey moc wyznaVva. ,
Gdy piekieine prawo zuosi,

A w niebo sif Pan podnosi ;

WVzyslko Panu chwal? daje ,

uieba, ziemskie kraje.
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Bög co byi ukrzyzowany %

za Icrola przyznany f
I wszystko Stwörcy stworzenie

,

Daje pokien , niodty , pienie.
P I E S N XLV.

Przed oczy Twoje Panie ! winy naszc sklada«
my; a karanie, ktöre zn nie odbieramy, przy-

röwuywamy.
Jezeli uwa/.amy zlosci, ktöresmy popeinili, m»iey

daleko cierpimy , niåelismy zasiuäyli.
tojest, do czego znamy sif byc winnymi;

anizeli to co ponosimy.
Kar§ za grzeehy dobrze czujemy; a przecio

grzeszyc , poprzestad nie chcemy.
W posröd kar twoicb, nasza niel-

ee truchleje; wszakze w nieprawosci zadna sig
odmiana nie dziejo.
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Upiysl utrnpicniem srodzo scisniony: a upor
w aleni trwa nic niepornszony.

Zycie w uciskach prawie ustaje ; zlych jednak
natogöw swoich nie poprzestaje.

Jezeli nawröceuia laskawie czekasz , my sig nio
poprawujeiny, jezeli sprawiedliwic niscisz ,

wytrwac nie mozemy.
■\yyzuawamy z placzcm w learaniu, czegosmy

sig dopuszczali, apo nnwicdzeuiu zapominamy,
czegosmy dopiero plakali.

(Jdy miecz twöy na «as podniesiony trzynmsz ,

silac obiecujemy ; a skoro go spuscisz f obie-?
tnio wykonac nie chcemy.

Kicdy nas karzesz , prosiniy ci§ , abys si§ zmi-
lowal, a gdy przestaniesz , pobudzamy ci§
znowu, abys nam pie folgowat.

Oto nas masz korzijcych tobio , vvszechmo-,
g<|oy Uo2e! wiemy, il jezelimiiosierdzie nie Qil-i
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pusci, sprawicdliwosc tvvoja slusznie nas zagu-
bid mo/,e.

Racz nam tedy dac, oco zobrzemy , Jubosmy
nie zaslu/.yli ; ktorys nas z niczego stworzyt,
abysmy cie prosili- Amen.

PIE § N XLVI.
O Boskiey Opatrznosci,

Sierain ja ey rnay Boze !

Gilyni bez twey opieki,
Jesli rnnie ta nie wspomoze ,

Sierota na wieki.w twojey wszechmog.]ce'y ,

mego losy ,

Ktöry spuszczasz dia
'/iiemi dzdze i rosy.

jPajesz na dzieii jasnosc slorica,
I jego promienie,

A luslrera gwiazd i miesi^ca



Zdobisz nocne cicnie.
Temperujesz sam Jywioty

Przeciwne un swiccie,
Niebieskiemi rzijdzisz koly

I w ziniie i w lecie.
Cboc przysypiesz ziemi§ söiegniem ,

1 zamrozisz wady ,

Pomkniesz slorice wylcy biegiem,
Zgiu§ snieg i Jody.

Ciepley wiosnic wröcisz przyjscie,
Odtniaug widoczu^;

Zietni , drzcwom liscie,
Sprawisz barw§ rocznj.

Pajesz swiatu rzecz niemarn§ ,

Korzysc cziowiekowi,
Frukty z kwiatow, * klosöw ziarno ,

Plcnnosc oraczowi.
Plyaie lato mlekicm, miodeni ,
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i

Jesieii w obfilosci ,

0 jak jawnym dowodem
Twojey Opatrzaosci!

Ty otwierasz
R?k? dia stworzenia ,

1 nigdy jey nie zavvierasz
Nam dia pozywienia.

Sypiesz maun? , mno£ysz cbleby ,

.Dajesz wod? vr suszy ,

Opalrujesz nam potrzeby
Dia ciata i duszy.

Ghoc jak z daleka ,

Z wysokosci nieba ,

Przeciez na czlowieka ;

Wiesz, czego mu trzeba ;

Karmisz , poisz , i okrywasz ,

Przeprowadzasz w bl?dzie,
Niewidomie w nas przebywasz ,



A sam widzisz wszgdzic,
Wszyst.kie dary w twym szafunku j

Ktdrych mysl pozada
,

Czlek pociecliy w swym frasunku j
Od Ciebio wygl^da.

Ty po woynie pokoy zloty ,

Kiedy chcesz przywracasz j

Ty asmierznsz przykre sloty ,

W obracasZ.
iWodne ryby

, lesne zwierze j
I powietrzne ptastwo ,

Z twojey zyr swöy bierzc j
Twojaj zyje pastw^*

Cokolwiek si§ jono rusza,
Cbod si§ vv ziemi kryje j

W czeiu tylko jest zywa dusza ,

Twojs lask§ zyje.
150?.ej ktöry wszysikiu rzeczy,

446 Piesni



Przygoitne 447
Tworzysz , i sprawujesz f

Co mizerny stati czlowieczy*
Zywisz i piastujeszj

Ty i o nas, o möy Pani©!
Wiasz z twojey litosci!

Miey Opatrznosc i staranie
W zyciu i w wieczaosci, Ailien*

P I E S N XLVII*
Oycze nasz .

Oycze ! niodlim sig dö ciebie ,

Ktory pnnujesz na niebie ,

A tw| nä ziemi *

,
Twoje sig dzieei

Swigc sig Imi© twoje Panie !

Kiech twa wola nie Ustanie s
JNiech oddajem twey wielkosci,
Hold na ziemi i w wiecznosci.
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Pliecb tvre krölestwo praychodai,
Gdaie sif prawda z rodzi;

Ktöre syn twoy vvybudowat,
Aby nam uiebo zgolowat,

iViecbay twoja wola ,
Pia uiebie , ziemi i ;

Bysray ci§ cacili jedyuie ,

Jak w gorney krainie.
Day nam nie chcem kupy aiota.
Pray ktorem sawankuje cnota ;

Ach! gdy cisnie nas potrzeba,
Day spokoynosoi i chleba.

Jesli kiedy zgraesaym Pauie !

Przepusc nasac obtakanie ;

I my ka tobio z milosci,
Odpuszczamy innym atosci.

Pii*eb nas dö aiego nie amusi
Zwodnicza zbroduia, gdy kusi;
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A przez vviecznosci nadziejg $

Niech moc jöy side! slabieje,
Wybaw nas Oycze od zlego ,

Co prawosc serca naszego
Kazi ,co smutkiem nas trnje j ■*
I rozpacz gotuje.

Zdrowas Marya.
AVielbmy takle w pobo/.nosci,
Pann§ ktor;| dia wiernosci,

Wybrat Pan Bog z posrod vviela.
Za Matkf dia Zbawiciela.

Bijdz Marya pozdrowioua !

niewiast btogostawiona ,

Laski pelna : Pan j«st z tob||
Tys byto ziemi ozdob^.

Owoc 2ywota twojego
Jeaus, Syn Boga lywego,

15



»

Tvvemi piersi wykarmiony,
Niechay b§dzie pOohwalouy.

Matko Boia ! raoz w polrzebie
Katowac nas prosim ciebi* ,

Terää i tv smicrci godzinie ,

Niechay z nas £eden iiie zginie.
PIE S N XLVIII.

O wezwauiu pornocy i opielu Buskiey,
1.

Poydzmy do Pana z winnym pokionem
A ziöSniy serca przed jego tronem ,

Dobrod nam Boska , Wszchemocnosc znana:
Poydzmy do Pana, Poydzmy do Pana»

2.
On , mocny , a niesraierielnyj,

Jeden w osobach trzech nierozdzielny.
Moo , m^drosd, mitosc w uim uiezröwnaria

Poydzmy do Pana, Poydzmy do Pana.
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3.

Bög naszym , Oycem i Panem ,

Wszelkim laskawio mzadza stanem.
Jego Opatrznosc widziana:

Poydzmy do Pana , Poydzmy do Pana»
4.

Kogo zasrnuca biada , cty trwoga ,

INiecbay si§ uda z serca do Boga ,

Skoro Bög weyrzy , wnet zuiknie raua :

Poydzmy do Pana, Poydzmy do Pana*
5, -

Bög nam
Bög nain , stra£;j bbzpieczn^:

Bög nam , gdymyöl stroskana!
Poydzmy äo Pano, Poydzmy do Paha*

6.
Boze ! Ty jestes nasz Oyciec tvieczny,

Raczzo wysjuchac möy gtos serdenzny*
li* f



'Weyrzy’} na klopot, ktöz nam pomoja
Pomo22e Hoze , PomoHe Hoie,

P I E S N XLIX.
Prawdziwa szczgscie Bog.

Sam Pan Bog wszechmocny meni szcz?sciem kie-
ruje ,

mi? to nie mo/e , co mi obiecuje.
Co k uinu Bog obiecai , zazdrosd nie ukradnie,

A komu nie obiecal , z garsci mu wypadnie.
Powodi by tez naywi?ksza, ta nic nie zaszkodzi:

Bo slworzyciel naymilszy za r?k? mi? wodzi.
Gdy fortuna przewrotna swym si? kolein toczy;

W ten czas Boga mojego ja bior? przed oczy,
I wzywam ci?, Boze moy ! Tys nadziej? mojq;

Chciey mi? cale zacbowac pod twojs.
P I ES N L.
IV utrapieniu.

Uf«m Bogu w mem nieszcz?sciu : 2e mi? ea
pödesiy,
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A w tak ialu radosci mi pr*yspieszy;

Obröci möy placz w wosele przydawszy rozkoszy,
Nie potkua ta zla chwila, latvto rozproszy.

Sam uie wiem , zkad wiatr powstaje ku
czney ocbtodzie ,

Mani nadziej§ , Vt ze wszystkich bfdf z nim
w svvobodzxe.

Nadzieja mi§ sama cieszy, mysl mi napravmje,
I ukazuje do Pana , co wszystkidm szafuje.

Chocbym si§ ja pod ziemif skryt, i tam mis
Ty znaydziesz

,

Chocbym si§ tez w skale zawarl, i tam do-
si^zesz.

Ale ja zdaleka, przykiadem grzes*nika f
M6wi§; Boze möy! nie rac* mi§

dznika.
Juz przyszedl czas polepszenia iywola mojego ,

Corn z mlodych lat ua tym swieoie czynii
wiele zlego.
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Zmiluy si§ nadfe mn|, o moy wiekuisly Panie ?

A (Jo iiszu swoicli swiftych przypusc me woi-
lanio :

Jcdno abym byl cierpliwym w tym to krzyzu
m oim ,

Hziplz mu| Tyj pöki twalaska, Ducbcmswig-
tym. twoim.

Jesli mi§ chcesz doSwiadczyc , i to\wolno to-
bie ,

Doswiadczayie pdki raczysz, a probuy mif
sobie.

Caly dzien , cal§ noc Wolam, Boze moy ! do
ciebie , .

RaczJe kiedy prosbie mojey dac mieysce u
sicbio ;

Zr.xyj miiosiej dzia swego, uskrom wielkic m§ki,
liym piawie wszystck uie upadi przez gaiew

twojey r<jki.
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%a Mvnarchf.

Zachoway Boze nam Ovea ludu,
Dopomagay mu wsröd jego trndu:
Niecli nami wlada, naszenii losy,
Wznosmy aaii raodiy w sarae niebiosy.

Niecli berteni wlada z wscliodu do zacbodu,
Dia cliwaly Tronu i szczfscia nar.odu:
Ho G o kochamy jak Oyck syny,
Pan nieha, Jeau> niecli kieruje cayny.

P I E S N LII.
IVestchnienie do Puna Jezusa..

Klo£ oplakac godnie moze,
Za niegodnyclt srnierc Tw| Bo2e !

Na krzyzowym ionie ,

Nasz Baranck we krwi touie J (

Kray sis » iuhi w sztuki sevoe l
Grzccby me , Boga morderce

/
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Mojec zbrodnie skatowaly
INa smicrc Pana viieczney ohwaty !

Kogo widok ten nie skruszy
3Nad skaly jest twardszey duszy:

Bo i same twarde skaly ,

W zalu nad Panem zmigkczaty.
O nad skaiy , nad kamienie ,

Zakamienialsze sumienie
,

Ktore smierc tw;j Boze !

Odwazyd sig na grzech moze.
Bo nad tym niewinnym Panem
Grzech jest kalein , grzech tyrancm :

Tyä go zabii o ! grzeszuiku !

Ty powtorny krzyiowniku!
Glosriy gwozdzie ;

Shichay jeno , co wolaj^?
KaJda na ci§ wola raua :

Poprzeslaii krzyzowac Faua -

450 Pieini
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usta Pan kochany;

Lecz zamiast ust , krwawe rany,
7, grzechovv twych pOwstavvay,

A ran nowych nie zadaway !

Ka/da glosno wola rana
Zranionego Pelikana :

My krevv tocz.ym ! czego czeka
•Lza 1 7, twych oczu nie wyoieka ?

Ach krwi Paiiskiey powodz wielka!
IViechie choc jedua kropelka

Do serca mego zaptynie ,

Na tey pfaczn dolinie^
Wi?c pod krzy/.em Pariskim padam,
Przyjazii swialu wypowiadam ,

Tu pod krzy/.em Jezu twoim,
Kres i koniec grzechom moim , Amen.
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PIESN LIU.
JVa Pobrauoc Panu Jezusowi,

Dobra noc , o Jezu , o milosci moja !

IN ieeli w tyveni rekii usn§ ja lepianka ttvojaj
Niecbay mi si§ sui zawsze o tobie ,

iNiecbay eozniawiam z tobg dzis sobie,
O Jezu me kochanie !

Dobra noc ,
o Jezu , o raoja milosci!

Bole serca mego , niecb twey Opatrznosci ,

Dzisiay i zawsze pevvien dozuawam ,

Tobie si§ wszyslek cale «ddawam,
Z duszij i cialera grzeszoeni.

Jezu pod twe nogi skfaniam glowg mojf,
Hacz mif w opiek§ i obrong swojg,

Niecb sie zanurzam' w twe rany-,
Moy Zbawicielu, Jezu koebany,

Kiecb. >v nich dzisiay zasypiam.
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Dobra noc, spraw Jezu dia samegö sieble ,

Bys w meni sercu mieszkal, jako w drugim niebie,
Tobio Wszechmocny, wszech rzeczy Paul» ,

Niech si(j ma dusza dzis niebem stanie,
O Jezu möy i Boie!

Dobra noc, dobra noc, o moje kocbanie !

Jezu i rnöy 13oie , möy dziedziczny Panie,
Przy tobie wszelkich stodkosci zdroju,
Nieciiay zasypiam Jezu w pokoju ,

Teraz i na czas wszelki.
Matko Boga mego, i strözu Aniele ,

Mieyciei o mey duszy piecz§ i o elele,
Patronie swi§ty imienia mego,
Broii aiis töy uoey od wszego ztego ,

mi strazs i obromj, Äitien»
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P I E S N LIV.

Na Boia Na>’odzeide.

Wiwat dzisiay Boskiey istuosci!
Gdy z niebios w uiskosci:
Ju£ si§ ono spelnito ,

Co pod bylo :

Wesoto ra ziemi,
Gdy Boga widzimy,

Knyknij swiecie z wielkiey radosci!
Ju£ Proroköw pismo spetnione .

Gdy widzimy stowo wcielone 5
Symeon si§ weseli,
Gdy slySzy ie Anieli

Hogu wyspiewujij,
Poköy ,

Serce cate radosc przenika.
Ju£ Oycowie to uprosili

czego sobie Jyczyli;
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, wzdycbali,

Rosy z nieba wolali :

Spusecie nam , obloki ,

‘Wydayoie nam w skoki ,

Zebysmy tn dlu/.ey nie byli.
Slodki Jezu jak ci
Gdy2es zstqpii Oycöw ratowac ;

Gdy Oycowie fuz w niebie,
Przyjmij dzicci do siebie ;

Przyjmij Oycöw syny,
I Matek dzieciny ,

Niecbay swifci i nas ratuj|.
‘Wiwat, wiwat! wielka ochota,
Gdy Bög nieba otworzyl wrota:

Nieskonczone radosci. I

Gdy Bög z swojey mitosci,
Pieklo zawojowat ,

I czarta przykowal ,

O szczgsliwa uicbios roboto !



W"iwat j wiwat * badzmy weseji;
Gdy w tarasacb owi anieli,

Ktorych pycba
Calowieka #ywy2say'Ja

Dq Eayskiey wiecanosci,
Poköy na niskosci,

Wiwat, wiwat! wegeli !

PIESN LV.
XTrolowa niebieska wesel si§ AJlcluja.
•l-VAlbowicm ktöregos zasluzyda nosic Allelluja*Jul zmartwycbwstud jako powiedziad Alleluja.

Modl sig za nami do Boga Alleluja.
Regina coeli laetnre , Alleluja.
Qnia quein meruisti purtare , Alleluja,

Resurrexit, sicut dixit Alleluja,
Ora pro nohis IJeurn Alleluja.

462 Piesni
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<*.

V 1 E S. N LVI.
Jlymn o Duchu sivistyitte

yeni Crcator Spirjtus ,

Meutes tuoruni visita.,.
Imple superna gralia,
Ouae tu crea&ti pectora.

Qui diceris Paraclilus ,

Altissimi donam Dei,
Fons vivus , ignis , olinrilas-*
Et spiritalis uiictio,

Tu septiformis numere ,

Digilus Pateraae dexterao ,

Tu rile promissum Palris ,

Sernioue ditans gutturä.
Accendc lumen seusibus ,

Infundc atnorem coi‘djbus j

Infirma uoslri corporis
yktute firmana perpeli.



repellas longins,
Paccrnque dones protinus;
Ductore sic te praevio ,

Vilenius onme noxinm.
Per te sciamus da Patrem ,

Noscanuis atqiie Filiniu ;

Te utriusque Spiriturn
Credamus omni tempore,

Deo Patri sit gloria ,

Et Filio, qui a mortuis
Surrexit.ac Paraclito r
lu saeculorum saecula. A-

PIE S N LVII,
/

Oto cbleb x niebios poslany ,

Bnranek ofiarowany ,

W k töryin okup i zaptata
Za grzechy calego swiala.

464 Piesni
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i

W cbleba i wina postawie
Podany wiernym ku strawio f
Aby mfki Jeg» trwala
Pamialka iiienstawata»

tron swöy znsi?sc w uicbie ,

Podat w winie i cblebie ,

Cialo i k rew ,

Toz nam czyuic przykazpjgc.
Daymyz czesc Bogu naszemu
W tyeh przymiotach zakrytenui,
Niski poktou z wdzigcznym pieniem,
Wielbiac Go z catym stworzenieni.

P I E S N LYIIL
O NAYSWIETSZEY MARYI FANNIE

Za Dusze w czyscu cterpiqce.
TJi zeu czyscowe upalenia ,

•*- Ktorzy znos/.a przewinienia,
Marya,
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•Lzy bcz poGieszeniu ,

twcgo n/.alcnia,
Marja.

Tys zrddio grzechy ,
Wszystkim zdrovvio s,

Marya.
Posilay ,
JRatuy mgki ,

MaVya.
Ktobie umarli *

W tobie ufnosd , i
Marya.

Niech twarz macie»zyrisks znajg,
Niech przez ei§ nieba dostajs,

Marya.
Kluczu do uieba zrzadzony ,

Wigzieii vt czyscu utrapiony %

Marya.
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Pragnie przez ci§ bydz puszczony

wiezienia w njebieskie strooy ,

Marya.
Sprawiedliwycb oswiecenie,
Kadziejo grzesznycb zmocuienie ,

Marya,
Niech na twoje przyczynienia ,

Gasng czyscowe plomienie,
Marya.

Twe zaslugi twe przyczyny ,

Oplaoiwszy grzechow winy ,

Marya.
Niecb ludzkie syny,

mak do niebieskiey krainy ,

Marya, Aineu,



468

P I E S N LIX.
O mgce Paria Jezusa za dusze w czyscu

cierpiqce.

Jezu »v Ogroycn mdlcj^oy,
Krwavvy pot ,

Dusze w czyscu omdlewaja,
Ywey oclilody ,

o Jezu !

Przez twöy pot Jezu moy drogi,
Wyzwol dusze z ni§ki srogiey ,

Polu krwawego strumienie ,

Niechay zalejij plomienie ,

o Jezu!
Pr?ez twe Jezu dyscypliny ,

K.töres cierpial za dusz winy,
JNiech i’6zgi
Skropis dusze upragnioue ,

o Jezul

4CB Piesni
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Krdlu vr cierniowey koronie ,

Przez uklote twoje skronie ,

Wyrwij z czysca do korony,
Ktorzy zebrz;j twey obrouy

,

o Jezu!
Krzy/. okrutny dzwigajqcy,
Po trzykroc upadajacy ;

Przez ten cig2ax* twego ,

'Wyzwol z ognia czyscowego ,

o Jezu !

Z sukienki twey obnazony,
I na krzyzu ,

K?ce z czysca wycbjgajfl ,

Odpustu twego
o Jezu !

Jezu z krzyzem. podniesiony ,

Migdzy totry policzony,
Policz duszu migdzy swigte,
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Prze* mil O.se tw§ ,

o Jezu!
Niechay * boku przebitego ,

h serca twego przeianego ,

Sply wa do serca s I nimien ie,
Ka dusz wiernych ochlodzenie,

o Jezu !

Jezu do grobu zlo£ony,
Mascig drogs namaszczouy,

Namasc wi§znia zbolalego }

Gigzkie mgki cierpi^cego,
o Jezu !

Przez tVv§ Chryste srOg§ tn§k§>
Poday duszom w czyscn r§kg ,

fe do swobody,
Policz mi§dzy trzodyj

o Jezu
Wprowadz do rayskiey pigkaoscij



\
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Bo niebiesk!(£y 'wesolosci.

Gdzie swiijci spiewaj^,
Tr6yc§ svvigi.-j

o Jezu ! Åtnen.
P I E S N LX.

O sqdzie estatecznym f Dies irae.
Dzieii , on dzieii

, gniewu Pariskiego ,

Swiat vv procb zetrze swiadkietn tegO
Dawid z Sybilbj ■wsaystkiego,

Stracb przyjdzre od wielmoSnosci
Paiiskiey gdy przyjdzie vv srogesci

S.ydzic i naymnieysze ziosci,
Traba giosu ogfotnnego
Wzbudzi z umarlych ka£dego ,

By wstat przred ssd Pana swego>
Zdumieje sis przyrodzenie ,

“Gdy wszelkie Paiiskie stworzeni»
Wstanie n« liczby czynieuie.
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Ksiggi przed s;jd przyniesc k«/|j
Wszecb ludzi grzechy poka2|,

Gdzie wedlug nieli nas pokarz.j.
"Wszystkie zbrodnie zatajone ,

swialu objawione,
I wieczna hariba zelzone.

Co grzcsznik na ten czas rzecze ,

I do kogo sig uciecze,
Gdy i dobrym strach dopiecze ?

Krolu Sgdzio! co wpisane
W k siggi, zbawiasz swe wybrane ;

Zbaw mig dobro nieprzebrane.
'Wspornnij

,
Jezu ! z drogi ( swojey ,

Zem przyczyn;j laski twojey,
INie trad mig dia zlosci mojey,

Mnics szukal, gdys spracowany
Siadl, dia mnics ukrzy/.owany,

JNiecb nieging na s.jd zdany.
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S§dzio zemszczenia slusznego ,

Bacz dac dar odpustu swego ,

Nieczekay racbunku mego,
Wzdycbam, jako obwiniony,
Wotyd mi za grzech popeiuiouy,

Odpusc, Bo£e ! niezmierzony.
Tys Magdaleuie odpuscil;
Tys Lotra w lask§ przypnscil,

Mnies te£ z nieba ufnosc spuscit,
Wysluchay mig z daru Iwego,
Odpusd z mitosierdzia swego.

Bym uszedi ognia wieczuego.
Nie licz mi§ w pöczet k koztami,
Day mieysce owcami,

Na prawicy gdzie wybrani.
Po dekrecie potgpionych,w ogien wieczny oddzielonych,

Wei mig do blogoslawiouycli.
I



O Pauie nicwyslawiouy !

Prosz§ na sercu skniszony *

Miey koniec moy zalecpny,
W oa dzieii z trwogg pelen placzu %

(Jdy stanie grzeszuik na placu,
Pr?ed Trybnjialcm straszliwym.

Bsdz mu Boze milosoiwym,
Dobvy Jczu , mily Pauie !

Day iin odpoczy wauie, Amea.
P I E S N LXI.

Rozmowa z samym z sohq.

O Duszo moja ! czy/.es z sntiercbj sip zmowibt?
_Czylizes i przymierze z pieklem uczyniia ?

Ze tak bezpieczijo z gr-zcchu w gczech postf--
pujesz ;

A msciwey r§ki Boskiey nic nie upatrujesz.
Dzieri po dniti

, i godzina biczy po godzinie ;

A tvrdy zywpt jak byslra woda z ziemi pjynie*

4,74 Pieini
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P-rzygodue
Rzii ci kaJe, Jub julro suadz Bog tisfypowac,
Kozka zec ci przed soba x twych sprawek ra-

cliowaci
Pokaze siij , co w s.krytym sercu si<j tailo ,

I jako cnoty sobie dia aieba skarbilo.
O jak trikin y fqm to rachunek ,

Soisly z piysii, uczynkow i stdw da szafunek!
O zbyt glupia nadziojo , ufaosc !
O jakozos just nieluin lwa zdradij szkodliwa,

Kiedy poprawy zycuf dzis. zauiedbywamy ,

A pokuKj za Ia da odkladamy !

Temu mlodosc, a teaju sila cukruje ;

A drugiemu, wiek dlngi czerstwosc obiecuje..
Alle silnieysza «miero to lacno zrobi:
Mlodego niespodzianie w trnmnfPrzeswietnym si§ bonorem darmo tylulujesz,

Darma w skarby, wielee siij I'andujesz:
Siawa, tuoda, goduosc i iaue przyniioty ,
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Wszystko to fraszki, jesli nie b?dziesz mini

cnoty ;

Wszystko zostanie, a ty uago pow?drujesz ,

Jakoi si? z tego przed Iwym Bogit-m wyracliujesz?
Imos •wziijl wi?cey , tem ci? o spytajs,
.Biada, je/.eli ci? w zlym sz.ifunku do’zuaj§ '■O ci?ika godzino ! o momeiicie nie zbyty !

Punkciku w zaJosci, w stracby, w sromol? «bKty?
Stawionego ci? przed a kto poratuje ?

Ktoc jalmuzng do nieba drog? utoruje ?

Ledwifckto z krewoych wspomni i na dusz? twoj?,
"Woli t.wemi spadkami lalac swoje.

Kzadki potomek wierny do takiey uslugi ;

Szcz?sliwy ! klöry sani swe powypiacat dlugi.
INietrac darrao czasu tobie zwierzonego,
Pöki lask? u Boga masz miloscivvego ,

Bys wyszedlszy z kraiuy tey to smiertelnosci,
slögl olrzymac dzierzawg szcz?slivvey wieczno-

ö ci.
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P I E S N LXII. /

Du Pano. Jezusa.

Jezu möy litosciwy ! ja cz-towiek
Grzecbem obrazam Ciebie , niegodzienem byc

w niebie.
Skaråy Da mnie sumienie, ach moje utrapienie ,

Zem zwiedziony, marnosciij oslepiony!
Chocbym skryi si§ pod ziemif, grzeQbow mych

wielkie brzemie
Utaic si§ nie moze, przed okiem twoim Boze!

Czeka mi§ ogieii wieczny, a jam przecie bez-
pieczny.

Lecz o jak cig przejednam, gdy sig z swiatem
poirgnam !

Czulo to serce tneje , i£ wieczne niepokoje

wiek caty. ,
Ufalem s*cz§sciu swiata , ktöre jako ptak ulntaj



■Lagodttie przylatuje , zdradliwie iilatujc.
Ach dosc niestal.ku mego ! do ciebie Paua swego

Garn? si? utrapiony , bym uie byl zatracony.
Ty mi? mozesz ozywic , cliociam si? mial sprze-

ciwic ;

Mo£csz przebaczyc winy, gniewu twegoprzy-
czyny.

Boze moy litosciwy ! ja cziowiek riieszoz?sliwy.
Jako ryba do wody, do tvvey spiesz? ochlodyl

Kybie bez wody nudbo , a muie bez ciebie trudno,
0 Jezu moy kochauy ! o zdroju uieprzebrany,

Jeleii si? do potoku kvvapi, a ja do boku
1 Ra n twych, zk.|d strumieuie , ptyu§ ua ma

zbawieuie.
Przez twe gorzkie skonanie , day mi z grzechow

powslanie ,

Przez zmartwyciiwstnnio Twoje, day niebieskxe
pokoje.

478 Piesni
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iP I E S N LXIII.

Moja Tv x’adosci, o Jean möy!
Moja wesolosci, o Jezu möy!

Cokolwiok mogg miec , niechay utracam,
Gdy Ciebie Jezu mani, jeszcze uic niedbara j

Za nic svviat ze powagij swoj§ ,

Cals szukam. Boga ja mysls moj^.
IWilujg cig a duszy , Jezu Punio möy f
Jedyne dobro me i prawy poköy.

Mihijg cif z duszy Boga mojego ,

Kocbania niecli niezuam uad ciebie innego.
Do piekla cboc mig dasz, Ty Panefti moinlt
W lasce i nie lasoe ja stugij twoim.

Oby ci§ , Jezu möy! ludzie pozuali;
A srzechem cig rugdy uie obraiali»

P I E S N LXIV.
Pod czas sluhow maiien.skich,

Oto Roze ! serc tych dvvoje ,

Spuszcza sig na laskg Twojg,
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Zeby si§ wiernie kocbali,
W Zgodzie do smierci wytrwali.

Niech si§ licznie rozradzajg,
Dzieci w sluvibie twey chowajq ,

Niech im si£ w 2yciu powodzi,
Niech im zly c.alpwiek nie szkodzi.

A w starosci, po ich zgonie,
Niech znowu dlonie ,

Po nagrodf obiecaflij
Z weselam przed Tobfj staft^.

P I E S N LXV.
O urodzay , deszcz lub pogodg.

Krolu nieba vvysokiego ,

13oze Abrahama ciiego,
Racz weyrzec ua ludzkio plemie
A day urodzay, (lub pogodg, lub 2y2ny

deszcz) n» ziemi§.
Aby zual lud twöy prawdziwy,
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Zes Ty jesl Bog litoSciwy!
A my Ci§ za tea dar wielki,
Bfdziem wiclbic aa czas wszelki ;

Zlituy sif aad ladoin strapiouym ,

Drog§ knvig #w§ odkupioöym.
Zlituyze si§ , zliluy Paaie ,

Kiech sig laaka twoja stanie, Amea
P I E S N LXVI.

Przy pogrtehie uinartego.

Zmarly czlowiecze, z tob;j sif zegaamy,
Przyjmi dar smutny , ktory ci skladamy ;

Troclif aa gröb twoy porzucouey gliny,
Od twych przyjaciot, , rodziny.

Powracasz w zici>u§ , co tw§ byla ,

Tcraz ci§ slrawi; niedawao #.ywiln ,

Tak droga kazda ,
aas swiat wudzi,

Wa ten übity gosciniec wycbodzi.
16
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Rychto o bracic (siostro) * tob§ sig uynemy,
Jules tam doszedt; my jeszcze idziemy ,

Trzeba ei byto po biegu,
Ty wstaniesz, bos tn tylko na noclegu.

Role! ten zmarty w domu twym przcbywal,
U stotu tweg-ö jadat, ciebie wzywat,
N a twey litosci polegat bespieozuy ,

Day duszy jego odpoczynek wieczny !

P' IE S N L XVII.
Pödczas chrzcin dzieciQcia.

WpiMiycie vv ksiggg lotnierzn Bolego,
Wyrzekt sig czarta i vvszystkicb spraw jego;

Wicfnie pod znakiem Boga i cztowieka,
Przez cate lycje wojowac przyrzeka.

Nie ptacz niemowlg ! cieszyn sjg potrzeba ,

'Wzigtes jul prawo na .dzjcdziclwo nieba,
1 cboc na troski przysztes na tg zicmig ,

Nagroda truddw twycb przewaly brzemie.
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flhwal Pana tweao ka/da dusza zywa f
'/jt k laski jego ua eiemi przybywa :

£iam bli/.ni , czlowiek krajowi potrzebny,
Rodzicom dziecie , i Bogu sluzebny.

PIESN LXVIII.
Na dzickczynienie Panu Bogu.

Ciebie Boze chwalimy, ciebie uwielbiamy,
Giebie Panem nad Pany ,

z serca wyznawamy,
Ciebie Oycze przedwieczuy, wielbi ziemia cala,
Tobie ezese, poklon , dzigki, tobie wieczna

chwata.
Ciebie wszystkie Anioly Ponein swymbyc znajf,
Tobie uiebo z wszystkiemi Mocarstwy ezese

daji|.
Cheruhin , Serafiny , chwalg czynbj tobie,
Bezustanneini glosy sobie :

Bog ! ! Äwifty! w uiebie
Pan zast9pövv noyskami Ducbbw wtadajacy.

10*



484 ' Pieini
AVspaniatosci twey cbwaty, paine cale nieba,
AVszystek swiat nie ogarnie jey tak jako trzeba»

Wiclbi oi§ Apostolski cbor twycb s}u2ebuik6w,
AVielbi mnostwo Prorokow, woyska

nikow ; (
Wyinawcy, Fanny, Wdowy, wszyscy Swi§»

ci spotein ,

Chwate wyspie wuja, swym glosem wesolym.
Tobie Kosoiot powszechuy niestniertelny Paniej
AV calym okrien savista glosi twe wyzaanie :

Zes Oveeni Majeslatu svvego niezmiernego ,

i Sy n a twego jednorodzonego ;

Oddajijc ezese i cbwal? Pocieszycielowi ,

Co mowii przez Proroki, Ducbowi,
Jczn Cbryste Tys kiolem chwaiy
Tys si§ Oycu urodzit w przedwiecznosci

Tys jest wieczny Syn Oyca, jedyny, prawdziwy,
Ciebie nieebay uwiclbia kto lylko jest zywy ;



Bo gdys nas choial odkupic krwig swojgnie zlotem,
Nie wzgardziies o Slwöx-co ! Panieriskim zywotem.

Tys sam staxT smierci, Tys nam nieba
bramy

Otwarl, i wskazal drog§ kt6rs tam isdz mamy,
Ty w chwale Boga Oyca siedzisz po prawicy,
Od citliie my bgdziemy grzeszuicy.

Px-zcto wczesnie prosimy i’atuy nas Iwe stugi,
Ktöres krwi;j odkupil; daruy nasze dlugi.
Spraw bysmy w liuzbie byli zapisani,
Na smierd od ciebie nie byli skazani.

Bacz zbawic lud twöy Paxxie , x- acz nam blo-
goslawic,

Bacz nas twoje dziedzictwo w clxwale wie-
czney stawic.

Ty sam nami, podlug woli twojey,
Spx-aw bysmy ci slu/.yli tak jako przystoi.

Niecb ci Boze kazdego oluia blogosiawimy ,
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Nicch zawsze i na wieki Imie twe chwalimy.
Hncz nas Panie od grzeclm zachowac dnia tego,
I nie odwracay od uas mitosierdzia swego.

Zmiluyie sig nad nami zmiiuy dobry Panie ;

Pokaz nam lask§, twoje zlitowanie :

Wszak tylko w tobie snmym ufnnsc pokladamy,
Niech tedy mitosierdzia twojego doznamy,

yV tobie mamy nadziej?, tak si§ spodziewamyt
Ze uas wiecznie nie zbaribisz, bo w tobie ufamy,

P I E S N LXIX,
Paranna.

Kiedy ranne wstaj§ zorze ,

Tobie ziemia , Tobie morze,
Tobie spiewn zy wioi wszelki,

pocbwalon Boze wielki.
A czlowiek ktöry bez miary,
Osypany twemi dary ,



<

Cos go stworzyl i acalit,
Czemuiby ciebie nie chwalit.

Ledwie oczy przetrzec zdoiam ,

Wnet do Paua mego wolam
Do Boga mego na uiebie ,

1 »zukan) go koto siebie.
Wielu snem smierci upndli,
Co Sl5 wczora spac pokladii r
My si§ jeszcze obudzili,
Bysmy ci§ Boze chwalili»,

80/.e w Tröycy ,

Oycze
, Synu , Duchu inisty,

Tobie cliwatf oddajemy ,

By s aas poswiecit prosieany.
PIE å N LXX»

Pod czas praey.

Bo?.e z twoich äyjemy,
Ghoc uaszemi praeHjemy ,

487Przygndne
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Z Cicbie plennosc micvva rola ,

My zbieramy % twego pola ,

Wszyslko cig Boze nasz eli naii,
Alcsmy i io pozuali,
Ze ci sig zdala,

rgki chwala.
Co zicmiij i niebiern ,

Opatrz dzieci twoje clilebeni ,

Ty nam day urodzay zloty ,

My ci dajem trud i poty.
Kiedys przyjdziem na godzing,
Gdy goscing,
Z tazarzem po uaszym zgouie ,

Odpoczniemy na twem iouie.
Bo?.e w Troyoy niepojgty,
Oyczfe, Syuu, Ducliu swigty ,

Tobie chwalg oddajemy ,

Bys uas poSwigcil prosicmy.

488 Piesni



P I E S N LXXI.
Wibczovna.

Dzieri si§ konczy , noc nastaje ,

Piesii nasza niecli nie ustaje ,

Bzynic Bogu swe ofiary,
Za nayswigtsze jego dary,

'Wszyslkie nasze dzieimo sprawy,
Przyjm litosuie Boze pravvy,
A gdy zasypiali,
Niech ci§ nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obröcone,
Dzieri i noc w t§ ,
Gdzie niedoigznosc cztowieka ,

Twojegö ratunku czeka.
Odwraray nocue przygody ,

Od wszelakie'y brori nas szkody,
Miey nas Boze wtwojey pieczy,
Strözu i Sgdzio czlowieczy.

489Przygodnc
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A gdy ju* niebo osifdziem,
Tobte spolnie spiewac
liofce w Troycy !
Swiety »a wiek wiekow swisty , Amen.

P I E S N LXXII.
Na vproszerde deszczu,

Ciebie 80-ze l lud tvvöy wzywa ,

Grozi gtodem oscbla niwa ;

INioch tylko Fan chraurom rzecze ,

A obfify dfszcz pooiecze.
Wzrusz sis dia nas Oycze raily!
Dziecl Twe cig ,
Jeielismy laski godai,
Masa ehlcb w , a my glodni, Amen.

p i e s In lxxiii.
Na uproszenie pogody«

Dosyc Boze ! deszcze laly ,

Twoj* sis dzieci zebraly ,

400 Piesni
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od ciebie pogody*

Blysniy storicem , wody,
Spoyrzyj na niwy zgubione j
Na stugi Twoje strwozone ,

"Wröc plon , ktöry nas posili ,

Azebysmy ci sluiyli, Amen.

W>®AILMW a»AWI9»OWK*

PSALM I.
Jlcatus vit qui non abiit in consiliam impiorum.

ktory nie byl raigdzy zlymi w ra-
dzic ,

Ani slopswoich loremgrzesznych ludzi ktadzie.
Ani siadt na stolicy , gdzie tacy siadajs,

Co sis % uauki zdrowby radzi ;
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Ale to jeffo nmysl, to jego staranle ,

Aby wc wszystkieni pelnit Panskie przykazanie,
Dzieiili po niebie wiedzie , nocli swoje konie.

On ustawicznie w Paiiskim rozmysla Zakonie.
Taki podobnym bgdfcie drzewu porzecznemu ,•

Ktöre co rok przynosi owoc Panu sweniu,
Liscia nigdy nie choc zta cbwila px-zyjdzie,

Temu wszystko, co pocznie, na dobrc wynidzie.
Ale zli, ktörzy Boga , i wstydu nie znajs,

Tego , nigdy tey zaptaty ,
Röwni plewom ,

ktore si? walaj| po ziemi,
A wiatry, gdzie jeno chc§, wladufl

niemi
Dia tego pi'zed byc muszij pobanbieni,

Ani w Jiczbie z dobrymi b§d<} policzeni.
Pan bowienx sprawicdliwych we wszelki czas

broni,
A pizewrötne , zte ludzie , licha pomsta gotxi.
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PSALM IV

Cum invucarem , exaudivit.
Wzywam ci. 9 Po/, e! swiadku mojey nicwinnosci,

K. tory s mi? zwykl wy wod*i(raaw,s*e * mych
tmdnosci;

Cbciey si§ terä* nade strapionym zmifownd,
A moja smutne propby laskawie przyjmowatf.

A wy o niezyczliwi i zapamifjtali!
JDlugoå si? na ma slawf b?d*iecie largali?

Dhigoi rzeczy znikome nasladowac cbcecie ,

I Jala wialru glupi chwyt.ac si? bcdziecie ?

Takze wied/.cie, kogo sam Pan godnie mituje ,

T-ego w zadney przygodzie Pan nie odstfpuje.
Nie odstapii mi? moy Pan nigdy 2 laski swojey,

Dawnl mieysce, i dawa , i da prosbie mojey.
Rad*? tedy , åebyscie przed oczynia mieli

boja/.ii, a gniewac wi?cey go piecbcieli.
Co uoc, to rozmyslaycie dnia przesalegö sprawy,
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Tom przystoynie uozynil, tom Bogu nieprawy,

Wisc ni baraaem, ai wolem go btagaycie ,

Ale pVzedeii sumienie czyste przyuaszaycie,
Co, gdy b§dzie , juz lego pewui bye motecie ,

'/e'si§ na swych nadziejach nic nie
drudzy: dobrego mienia nam potrzeba.

O Panie ! Ty ebeiäy tylko swoim okiem z rieha.
Na mig ■vreyrzec grzesznego ! to osiadtejei ,

To skarby , to pociechy, to moje radflsci!
Insi niechay szpichlerze napelnione m a

Niechay swoje pivvnice wineni
Ja w laski twey bfde spal bezpiecznie;

Bo mi§ Ty sam, möy Panje, opalrujesz weczuie.
PSALM XVIII.

Coeli enarrant gloriam Det.
r* lupia mijdrosci, rozamie szalony, gdy» na u-

tak jest ?aslepiouy, ze Boga nie zaasa,



Dawiduwe 495
tym cielesnem olciem, poyrzyj przynaynmiey po
niebie szerokiem*

Jest kto , kroin Boga, o kimbys rozumiai, ie-
by alho mogl, albo umial, ten sklop za-

nie rpks czyniony, ztotemi gwia-
zdatui natkniony !

Dsieii Hstawicznio nocy nnsl a du ja,ft , noc tak;*e
duiovvi wzajem , Opatrznbsd Paiiskg
jawuit wyznawaja, to£ i nieba powia-

Nie ludzkini glosem , ktory nie jest taki, aby
gt> czjowiek mögi styszec wszelaki; lecz
swoj§, Ducheni jednostaynym, ktory wszystkio-
niu sniatu nie jest taynym.

Zksd wdzifczne swiatlo na wszystek swiat
dajs ogieii sloneczny , ktory kiedy wstaje , ja-
ko z toznicy swojey oblubieniecj na gio-
w.o »vrielno - »lyly wieuiec.
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A gdy bieg jego pöyrzysz przyrodzony , nio

jest tak wielki olbrzym nie kiedy
do kresu przed wszystkiemi biezy, gdzie dar
zvvycig/cy obiecauy lezy.

Od wscbodu granin wynika ku biegu, a aosta-
wa siQ na zachoduim brzegu: jako swiat wielki,
»ie masz , mieysca tego , gdzieby sig schronic
przcd promieniem jego.

Ale i ozdoba rzeczy , nie takca so-
wzrok czlowieczy : jako pobozny Za-

kon Pariski snadnie dusze nawraca , i nifslami
wladnie.

Jego swiadectwa nie oblndnosci, Iziate-
czkom inatym madrosci: serca we>eli je-
go Pnuskie zdanie* oczy «swieca jasne przyka-
zanie.

Swigta rzecz bojazri Paiiska , pöki swiala nie
uszczerbia jey zaadrosciwe lata, wyroki Paiiskie
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\

wszyslkie prawdziwe, wszyslkie slnteczne,
wszxslkie sprawiedliwe.

Mi6d »ie tak slodki, zlolo nie w tey cenie,
i perly »ie i drogie kamienie: z uich vvols
Iwojs stuga twoy poziiawa, pewien nadgrody ,

gdy przy »icli zostawa.
K-töz grzecbow swoich liczb§ wiedzied moze?

z tajemney zmazy oezysc mif, moy Boze ! po-
zbaw »119 pychy, tak oczyszczou bfdg, i grze-
chu zo wszcch naybrzydszego zbgdg.

Day Bo£e , aby z ust moicb spiewanie, takze
i serca mego rozmyslanie ku mysli twey byto

,

« Pocieszycielu, i tyvierdzo moja swigty Zba-
wicielu !

PSALM XXL
Deus

,
Deus meus.

Boze, czemus mi(j , czemus mig , moy wieczny
iipze [ w möy czas oslateczny? zwi§-
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dnial ju£ möy kwiat zywot. oplakauy , nie mani

sif czego jjjc cziowiek slroskany.
Caly dzieii wolatem , Boze möy ! do Ciebie, a

Ty prosb nie chcesz mych przyj§c dQ siebie :

ea}s noc wolam, lecz vvolanie moje nieprzeje-
dnane mija \icho tyvoje.

Ale o Panie, Panie dobrotliwy 1 Ty on mie-
szkaniee i ströz miasta swigtego,

na wszystkie strony, bi*zmi gtos twey
chwaly przebiogosiawiony.

Przodkowie nasi Tob| sig szczycili, a zawsze
przez Cif wspomoleni byli ; ktobie woJali, a s§
■wysJuchani, w lobe ufali, a nie zawstydzeni.

Ale ja com jest , com jest przebög zywy ro-
bak<! nie cztowiek , robak nieszczgsliwy: smiech
tylko ludzki, wzgaida ostateczna podiego gmiuu
i przygann wieczna.

Klo poika, kazdy zc maio sig uuimicje , uos
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marszczy, g§b§ krzywi, cbwieje: Bogu
ten ufa, niechle go ratuje , niechay wyzwoli,
kiedy go miluje.

Tys mi§ z zywota wywiodt matki mojey: je-
szczem u piersi ulat vv lasce twojey; jeszczem
w pieluszkach si§ ku tobie , i obraleia
ciq wiecznyrn Bogiein sobie.

Niechcieyie vni§ dzis w ostatniey potrzebie ,

möy wieczny Paiiie ! odrzucad od siebie: smierc
mani przed sobs , i nieznosna m§k§ , a nie masz,
ktoby za mnj podniosl r^k^.

Wiloy mi§ srodzy otoczyli,
mi§ bycy zawarli otyli: paszczijki na mi§ roz-
darli straszlivre , jako lew srogi zwierze
zywe,

Bozplynfjlem sif jako woda prawie, kosc nie
zostala zadna w swoim slanie: jako wosk ply-
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uie kiedy stoilce grzeje , tak nioje serce w
sknicy ijiszczeje.

Moo moja wszystka, i sila wrqdzona wyschla
takj jako «korupa «palona: na poly zmartwial
j?zyk upragniony , gröb swöy przed sobs widzf
Otworgoqy.

Zaskoczyla mis wscieklyeb psöw gromada, i
oblogia mi f uiocnotliwych rada : przcbili ,
nogi mi przebiii, wszyslkie mokosci przez sko-
i-9 zliczyli;

My«l nacieszywszy , pasa oczy swoje, na uio-
slycbane patrzij ni9ki moje: podzieiili si§ moje-
mi szalami , o sukni.-j moj? miotali koslkami,

Ty mi£, moy Pan ie ! nie racz odsiypowad,
Tys moja sila , Ty chciey ratowac ; szabli
okrutney , psoni wseiektym , Iwom srogim , uic
day mi§ strasznym zwierzoin joduorogjm.

A ja twe Imie bracl swey objawig , wposröd
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Kosciola chwalg tw.j rozslawi§ ; o ktorzy Panu
w bojazni sluzycie , i Jaköbowyra si§ domeni
szczycicie.

Czyiicie czesq Pauli, jego moc wyznawnycie *

jego w swycli sercach bojazii zachowaycie: ho
ten nie gardzi ubogiego , ani przede
skryt oblicza swiego.

Ustyszat ptacz möy, gdym ratunku prosit,
przez to go na wsaystek swiat gtosit, i przecl
Kosciotem , przed jego wiernemi, btagac go bg-
d§ ofiarami niemi.

B^d t ] jesdz ludzie glodem utrapieni, ale i b§-
dij hoynie nasyceni: czesc Panu, ktorzy
go szukajg, ich serca wcale wieczuy wiek prze-
trwaja.

Swiat si§ obaczy , jako ziemia wielka, podda
si§ Panu w moc kraiua wszelka: wszystkie.ua-
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przed nim b?ds padac; Pauska jest zwierz-

obnosc , ten ma swiateni wladac.
Bogacze ziemscy za stöl jego sifdij, i dobro-

wolnie holdowac mu b?da; owo ktokolwiek wiuieu
ciato w ziemi? , da cbwat? Panu, po uim jego
plemi?.

I tak do koiica , pöki swiata stawac b?dzie f
to sobie przez r?ce podawac b?ds ci zawzdy,
ktörzy w kazdym wieku , ch?c Pan-
sk;j ku czlowieku.

\ PSALM XXIX.
Exultabo le Domine.

T>?d? Ci§ wielbii, möy Panie ! pöki mi? n*
-Dswiecie stanie; bos mi? w przygodzie ratowat f
i smiechöw ludzkich uohoWat,

Panie ! wolalem ku tobie , a Tys mi? wsparl
w mey chorobiet dodales mi swey pomocy, ibiu
nie uxnat wieczney nocy.
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Sltigo Boski, spieway swemu obroncy naypew-

nieyszemu: uczyri czesc z ch^ci, jego
naylwiftszey pamigci.

Gniew jego nietrwalszy piany, a laski wiek
nie przebrany : kogo w wieczor zafrasuje 5 tego
rano umiiuje.

Nie po prawdzie bylo, tak daloce mif
strapilo , zem smiat rzec : w tey cblubie stoj§ r
ze si§ odmiany nie bojf.

Panie ! twoja laska byfa mnie tak mocno u-
twierdzila : ale skoros twarz odwrocil, wnete»
mojij hardos’c skrocif.

Cözem ja mial poczijd sobie? jedno glos pod-
niesc ku tobie : co za korzysc, mocny Bo£o !

z raego zginienia byc moze ?

'/alic proch czesc dawal, albo tws do-
broc wyznawal ? o Panie ! raca si£ zmilowac ,

a mnie smutnego ratowac !
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I

U/.yleS zwykley lilosci, obrocilos placz wra
dosoi ; ze mnie wor »alobny , a wlozy-
les ptaszcz ozdobny.

Przeto cig wesoto wszgdzic, lutnia inojawiel
bic bgdzie ; Tn oja chwala, wieezny Panic! w u
stadi moich nie ustanie. -

PSALM XXXI.
lienti, (juoruin rämissä snnt peccata.

Szczgsliwy ! konin grzecby odpuszczono .

I w niepamigci ztosci ponurzono.
Szczfsliwy ! konin mi ie przyznano wady,
Ani sig zadney doniacano zdrady.

Dolgdem tait swoje nieprawosci ,

Ledwiem mögt nosic svve mizerne kosci;
Ani widome sumienia szczypauie ,

Pudzi dzis we mnie jawno uarzekaiiie :

Dzieiili na uiebie »wiecil, nocli wslala ?

Twoja mig rgka cigzko dolegata;
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Gorzatem w ogniu, ledwie tak
Stonoczne kota , kiedy lvva niijaj^.

Wolatcm tedy , Boze litosciwy !

Swoy grzecb przed objawic brzydliwy;
Niechciajeni daley pokrywac swe zlosci,
A Tys ndpuscil moje wszetecznosci ;

Pr zotoz gdy cztowiek cokolwiek do siebie ,

Takiego bf dzie czul, uiech prosi ciebie :

By dobrze niorze zalac chciato,
Za twa on zostanie cato.

Ty mi§ w przygodach moich bronic raczysz ;

Ty w utrapieniu cis£kim mnie zobaczysz ;

Ty w ustach moich zbudzisz wieczue pienie;
Jako gdy cztowiek czujc wyzwolenie.

To bylo ku mnie, Boze moy laskawy !

Twe slowo : dam ja tobie rozum prawy ,

Okazsc drog§ , ktörey si§ masz trzymac ,

A oka swego z cicbie niechcj zdeymac.
i



INie tedy tyni , co jest koii, ani
Tyni, co mut: bo ci w rozuni s;j ohrani,
I potrzebuj;j muuszluka i woda§ ,

Aby je czlowiek miat po woli w drodze.
Sitä jest biczow na grzesznego ,

ale
Pobozny czlowiek zaw/dy wcale :

Przelo w Hanska uzywaycie
Wesela dobrzy, i spiewaycie,

PtiALM XXXIII.
Benedicam liomlnum.

T>sd£ ja zayvsfco wielhit linie Boga mego,
-Dffiie wynidzie z ust moicb nigdy chwaia jcgo;
Paaem sis cblubic jedynaczka moja ,

Bo j§ w obroti§ do swego pokoja,
Co sprawiedliwi, b§d.j sici radowac ,

I za jego dobrooi fa§da mu dzigkowac.
Ozwalmi «19 Pan zaraz, gdym do uiego,

I uspokoii wszystkie troski serca mego.

506 Psalmy
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O jako? fest wesole oblicze twe Pani© !

Na ktöre gdy kto weyx-zy, wnet sig czer-
stvvym stanie f

Tcn übogi zawolat, a Pan z tiieba swego,
Uslyszat i wyrwal go z r§ku

Auiot jego za käydyin sprawiedliwym cbodzi.
I z niebezpreczeustvva go kazdcgo wywodzi.

Skoszluycie wszyscy ludzie, jako to Pan dobry ,

A jako w mitosierdziu swojein bardzo szczodry,
O to cztowiek, ktory swe ufanie

Pololyl w tak laskawyni i swoboduym Pauie!
Bdyeie si§ Paua wszyscy slnzebnicy jego ,

Bo nie czuje glodu dom sprawiedliwego !

Lwi|ta po Jesi© przed glodem ryczaly ,

Ale Pan siugom swoim dal ostatek caly.
Slucbaycie mis dziateczkj, a ja was nauczg,

A w bojaini was Pauskiey kruciuchno wy-
cwiczg.

»
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Kto chca rniec dtugi zywot , widziec dobre lala,

A pobo/.nie zazywac 'pragnie tego swiata;
3Nie obchodz sif z nikim obludnemi slowy,

Hanmy j?zyk ode zley i wszeteczney mowy.
Przestan zlego , czyii dobrze, a szukay pokoja

A tak plywaJa w dobracb dasza twoja.
Oczy Paiiskie patrzajij na sprawiedliwego ,

Uszy Paiiskie shicliaj;} gjosu poboznego.
Ale niczboznika Pan i z grimlu wywroci ,

I w niwecz jego obföci.
Sprawiedliwy zawola , ttslyszy Pan z uiebn,

I przy nim stanie, gdzie
trzeba.

liliski Pan wszystkim Indziom serca skruszonego,
I kocha si§ w czlowieku ducha pokornego.

Wiele ztego przycliodzi na sprawiedliwego,
Ale go Pan wybawia zawsze ze wszyslkiego,

aby naymuieysza ze wszecb jego kosci,
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TV Ie byla obrazöna z jego Opatrznoacf.

Zabijn zbosc grzesznika ,
i wszyscy,

Ktörzy sprawiedlivrego rnaig w nienawiscf.
Ale Pan swoicli wiernycb stug zdrowie odkupi,

I wyzwoli je rnocne od niezboåney knpy ;

A oni wybawieni , Pana svrego,
Slawiac zawzdv i w ielbbjc swifte Imie jego.

PSALM XLI
Qu emadmodum desiderat.

Jako ua puszczy psy szczwaua, strU"
mieuia szuka Lani zmordowana, tak mocny

Bo£e ! moja dusza licba , do ciebie wzdycha.
Ciebie zywego mocuy Bo£e zdroja , upraco-

waua pragnie dusza moja ; przyjdzie wr 2dy ten
czas , ze sama osobij, stan§ przed tob^.

Lzy main za pokarm, potrawy placz wieczny,
kiedy mi§ coraz pyta lud wszeteczny : gdzie te-
raz on twoy, u.gdzniku wyguany, B6g zawoiany?
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Co czlowiek siyszijo, nmiera na poty,.

na on krzyk ludzi swych wesoly, ktorym pro-
wadzic zwykt az do proga , zywego J3oga.

Czemu£ si§ smucisz duszo tuoja ! czentu omdle-
wasz ? Panu ty ufay , ktöremu jeszcze ja bgdg
k radoscitj dzigkowai, ie mif zachowat.

Nieeh sis, jako chce, trwozy dusza moja, wie-
czna jest Pauie wc mnie pamifc twoja ; tego i
Jordan i Hermoriskie skäly, bydij sluchaty.

INa huk twych progow, wszech przepasci si-
}y, jedna za druga swe nurty zlozyly : wszyst-
kie twe dachy , wszystkie twoje waly, w nic
uderzaly.

Ale dzien idzie , kiedy Pan nade lilosc
«kaze , a ja piesi! przyjemna i posrzod nocy za-
Spiewam mocnemu , obroucy swemu.

A teraz rzek§; czemus möy wieczny Bo-
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■/e zapomnial, kiody mif wszeteczny czlowiek
frasuje, a serce tyskliwe , juz ledwie zywe.

W jedne nii§ kfsy prawie kiedy
mi? terää zli ludzie pytajs : gdzie toraa on twöy,

wygnany ! Bog zawotany?
Cacmu duszo moja , czemu omdle-

wasz ? Panu ty ufay, ktöremu jeszcze ja b§dg
z radosciij dzi^kowal, ze mi g zacbowal.

PSALM XLII.
Judica me Deus,

Niewinnosc Panie mojg , przyjmiy w obrong
swojg ,

Przeciw potwarzy Sywey, i powiesci fatszyvrey,
chcitjy si§ za mnie zastawic, mnie z srogich

wybawic.
Panie! w ktorym obrona, moja jest poiozona ,

Czemu inig troskliwego, pchasz od oblicza swego#
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Czemn cbodzgc narzekam , nicprzyjnciol si§ la-kani ?

INiecb twey pomocy Panic , swialto prawdziwe
stanie ,

Za ktörym i ja p6yd§, i twych wysokich do.ydg
Palacöw, gdzie mieszkanie, gdzie Ty masz prze-

bywanie.
Tam do oitarza twego , poyd§ do Pann mego.
Pan jest, moje kocbanie, ktoremu dam wyznanie:
Grajaic w lagodne ströny, ze B6g
Duchu moy ! czcmu mdlejesz ? czemu we mnia

trucblejesz ?

Ufay Panu , ktoremu, jako Bogu wiecznemu
Jeszcze mani dzifkowac , ze mi§ raczyl zacho-

wac.
PSALM L.

Mherere mei Deus,

JJoze ! w milosiex dziu swoim nieprzabrany,
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U twych. nog upadam ja eztowiek stroskanyj
Zmiluy sig nade zetniy moje zlosci,
Omyj mig , oczysc mig z moich wszeteczuosci.

Znam möy grzech do siebie, a widzg go prawie,
I Tobie uiefayno , ale Ty laskawie
Racz sig ze mn 3 obeysc, abys w stowach swoich
Prawym byl nalezion , czysty w sgdacb twoioh.

Mnie jeszcze ztosc vv Matce przskleta zoslata,
Muiec grzech jeszcze w mleku swym malka pe-

data.
0 Panie, Ty szczerosc serdecznie miiujesz,
1 skarb swey nu]drosoi takim pokazujesz !

Pokropisz mig Hizopem, a oczyszczon bgdg,
Omyj mig , a snie/.ney jasnosci nabgdg,
Zeszli mi postlstwo wesole } a kosci
Twym gniewem strapione, u£yjs rados'ci.

Odwröc od mycb grzecböw twarc
swojg ,

17
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Ani cTiciey pami§tac na nieprawosc mo]§ ;

Stworz ■vve mnie moy Panie! serce bogoboyne,
A w piersiach mysli wskrzes prxy-

stoyne.
Nie odrzucay mi? od swey oblicznosci ,

Ani bierz ode mnie ducha swey ;
Przywrod mi dobr| mysl, przez moy grzech

A podbiy pod rozum zls 2qdzf przeklft^.
A ja w swym upadku, przez ci§ podzvvigniony.

wszem na przyklad jaVvnie wystuwiony,
Aby w miiosierdziu Iwoim nie w^tpili,
Ale sig do ciebie raczey nawrocili.

Wybaw mi§ z m£y niepobozuosci,
Aby möal j?zyk slawid twe litosci;
Ot wörz wieczny 80/.e nieme usta moje ,

A ja opowiadae bfdf chwnl§ twojf.
Bys ofiar poi^dal, paliibyia ofiary,
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<

Ale wiem
,

Se malo dbasz o takic dary»
Ofiara przyjemna Bogu , duch strapiony,
Serce uniionc , umyst ukorzouy.

laskawy na miaslo swoje wieczny Panie*
2,etym rycbley av swoicb murach staiiiej
Ta m przyjrtiiesz ofiarf cnoty, inm kladzioue
3Na twöy oltarz bfdij cielce poswigcone.

PSALM LXIV.
Te decet Hymnus, Deus, tn Ston,

Krolu na ziemi i na Avielkitn niebie , cliAVala
vv Syonie AvdziQCzna czeka ciebie i tam oblu-

kienice tobie poslubioue , b?ds uczczone.
Do ciebie , klöry prosbarai ludzkiemi nie gaf-

dzisz , vvszyscy , co po zierni
cbodz^, wiecznych, daröw slone-
czuych.

Tciraz (niestety?) dawne nasae zlosci na» do-
J7*
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legsjg; ale w twdy litosci mamy, 5c
nam , choc uieprawym, laskawym.

Szc*ssliwy ! kto si§ upodobat tobie , i kogos
©brat przyfacielem sobte: aby przebywa} w two-
im domie , cztowiekiem w»i§tym.

I my twey wieczney dobroci ufamy , ze w tym
Kosciele rychlo stangd mamy ,

i uzyjemy rosko-
szy wiecznego, patacu twego.

Okazse iask? i swe zmitowanie , dziwne nad
ludem swoim i ufauie ,

wszecb ziemskich granic
i nieprzebranego , brodu morskiego.

Ty wielowtadny ! gory niezmierzone w ich
gruncie trzymasz ; Ty morze szalone i ludzkie
ziosci kröcisz, niecfjc woyne, w czasy spokoync*

Twych gromow srogicb ludzie sig ktd-
rzy i w dalizych kraiiiacb mieszkajij. Ty uwe-
selasz ranny swit pozorny, i zmrok wieczorny;

Za twym dozorem wilgotnosci stoje obfitey
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zietni, na jey urodzaje. Rzeki wod pelne,
wszystkie stworzenie

, ma swe wyiyvvienie.
Ty nociiij ros§ na sucbe zagony spuszczasz i

wczesny deszcz nieprzeplacony: Ty blogoslawisa
nieprzeliczonemu, ptodu ziemskienin;

Rok wsz/slko-rodny, wienioc znakomity, nio-
sie na gtowie tws uwity , a gdziekolwiek
Ty

Pustynie kvvilnq, gory si§ raduj|, w polach
stad ninöstwo , zboiem obfilujjj nizkie doliny t
a pclen nadzieje , oracz sis smieje.

PSALM LIV.
Exaudi Deus orationem.

Obroilco ucisnionych , Rose lito^ciwy!
Uslysz modlitw§ moj§ i gtos ialosliwy,

Nie prosz§, ale wolam, takein ja dzis z strony
Nieprzyjaciela wielce zatrwoiony.

Wszystkie swoje fortele na raif wynur*yli»
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Wszystkg s\x% na mi§ wyrzucili.

Serce si§ we miiie trwozy, sila odstfpuje ;

Smierc przed oczyma lata, a mnie strach zdey-*
muje.

I mdwi§ caasem sohi©: by to czlowiekowi
Wolno bylo latac, jako golebiowi,

liecialbym co naydaley migdzy puste lasy,
I tambym swdy wiek trawil, i przetrwal zlo

czasy.
Zamieszny , Boze wieczny ! icb x- ady zlosliwe,

Rozdziel aamowy rdzne, j§zyki klamliwe,
"Widz§ miasto w ich na poly zginione ,

Miasto na zbytki zgodne, w myslach roztar-
gnione,

We duie i w nocy niury swawola obchodzi ,

Z rynku uiosprawiedliwosci i ucisk nie scbodzi;
W domacb siedzi wszelecznosc , a zas ulicami

Licbwa cbodzi ladzkiemi umoczoaa izami.
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By ml§ byl nieprzyjaciel jawnie möy «zaeowai»

Ily mis byt ten, co mi zle mysli, ppzesladowai:
Nigdyby mi tak ci?£kie jego ztoraeczenie

INie bylo ,
ani jego zla i slrapiouie ;

Ale Ty na mi§ jedziesz
,

ktöregom ja z wicla
Obral sobie , i zawzdy mani za przyjaciela,

Abysmy swych tajeninic sobie sis zwierzali ,

I do Pariskiego domu w milosci schadzali.
Bög day, kj?zdego zla smierc nie nutista,

Aby go zywa ziemia rozstfpna polkusta !

Ja sig hgdg uciekal, Panie möy, do ciebie ,

A Ty mey niewinnosci mieysce dasz u siebie
Kano bfd§ i w wieczor, i w poiudnie prosii,

B§d§ swöy gtos placzlivry do nieba podnosif:
A Ty Panie! wyslucbasz , i obronisz snadnie,

Choc na mnie nagle woysko .nayvvifksae na-
padnie,

Wysluelias» (mam uadziejf pewiis} i obronisz,



520 P s aimy
A lnd/.ie niecnolliwe swojjj pomsti} zgromiszs

Pröino si§ tam spodzfewad , obaczenia ;

Ludzic uie pobo/.ui, i zlego sumieuia.
Rzuciles si§ na niewinne , zapornniat umowy,

Powiesc jego miodowa, a umysl bojowy,
Slowa tak nm z ust , jako oley cichy ;

Ale kto chce uvvaSyc , sfj smiertelne sztyohy.
Wloå na Paria swoy cifzar, a on ci§ ratuje,

Sprawicdliwogo uigdy Pan uie odstgpnje.
Cbytrego upad czeka, w pöl wieku zostauie

Mgioböyca, ja w Tobio mam nadziejg Panie.
PSALM LXXIV,

Confitebor Tibi Deus.

Ciebie my wiecznie wyznawac bgdziemy, i
f.woje cuda swiatu opowiemy: a Ty nam szczg-

scid nasze sprawy, Bole laskawy.
Kiedy sig zamieraouef lala } przyjdzio
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ssdzic (Pan opowiada swiata): tam placicbgdzia
dobrze cnolliwemu , zle nieprnwemu.

Strwoiona ziemia wespöl zo wszystkiemi
topniala , ktörzy s a na ziemi; ale zas przez mis
jey slupy zwatlone , b§ds zmocnione.

Kaycie sif grzecbow, upominani , kaycie, ani
pozorem nazbyt potrz|saycie; Bog niech ma po-
köy , ani niowcie liardzie, Jenin ku wzgardzie.

Pro/.no sig stawy takowym od wschodu, alba
spodziewac od slorica ani z poludnia,
ani ona przyjdzie od Akwilona.

Bog Panem swiata, i sam wszystkini wlada:
bardego z mieysca wysokiego sklada; a niewol-
nika posadzi w koronie , na zlotyni tronie.

U Patia w rsku peltiä czasza stoi przykrego
mustu, tym zle Indzie p.oi, im dro/.dle i
jad nicyyidomy , w gardziel lakomy.

A ja tws dobroc, Boze , wyznawaia vviecznie.
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i swego czasn li ardemu , koniceznie przytamig
rogow, tam ktopoty, oivia cnoty.

FSALM LXXYI.
Voce mea ad Dominum.

Pan a ja wzywac b§df , zywy,
A on w uszy swe przyjmuje gtos ptaczliwy;

Do legom si§ ja ucieki czasn trndnosci ;

Do tegom rsce sciijgoal w nocuo oiemnosci.
Dusza na leu czas ani si§ cieszyc data,

Aio do Pana swego z ptaczem wzdycliata,
Wotawszy , narzekawszy, gtosu uiestaje ,

Sen, troski rndziey skrzydla podaje,
Przyohodzily mi uu mysl dawnicysze lata ,

Co Pan dia wszystkich uczyuit pidrwszego
ävviata.

Wsporaniatem twoje wdzi?czne piersi, ktdremi
Litosc Paiiska nade mn| znaozua na ziemu

I myslitem w sorea »wyra n« wieki
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Juiem wypadi nieszczigsny * Pauskiey opieki;
Ani sig da przywiesd , aby samenin

jc<fzcze okazal stndze swojemU.
Czyli ju2 mitosierdzie jego uslato ?

Czy sif wiekuislego stowa przebralo?
Czy zgola Pan zapomnial , co to åatowatf?
Ani lask§ w gniewie swym che okazowad i

Co mowi§? Pariska r§ka niesie odmiauy,
Ja przecie jakimkolwiek zafrasowany,
]Nie zapomn§ wyznac twojey m;tdrosci,
Twycli uczynköw ozdobnych , twey wielmo-

£nosci.
Wspomng na twoje sprawy nievvystawione ,

Sprawy, dawno rozumem nieogarnione.
rozwaSat twoje postfpki swi^te;

Bsd§ opowiadal ssdy twe
Swiqtobliwe te drogi, Wszechmocny Boze

,

Tobie swiat nic röwnogo podae aie mo£»«
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Okazalei sws molnosd i dziwno sity ,

Kiedys z Egipfu wy wiodt swöy 6w lud tnily.
Widziaiy ci§ , O Bo3e ! Wody , widziaiy

I Ifkaly si§ , a morskie przepasci drzaly.
Chmury z hukieni deszcz nieslychany,

i grat gwaltoway z wicbrem zmieszany.
Twoje ogniste strzaly , twe straszne gromy

X<ataly , a niebjeskie trzaskaly domy ;

Hoily sig po nlebie w btyskawice,
A strao-h zdeymowal wszystkie ziemskie gra-

nioe.
Na morzu scieszki twoje , np wodach drogi;

Ale nie poszlakowal zadeh twey nogi,
Przewiodtes jako stado za Moyieszowym ,

I aa powodcm lud swöy Aaranowym.
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PSALM 72,

Dr» twojey wszedtem swiijtyni, Pnnie !

Twegoin si? radzil zakonu,
Co te£ si§ z zlymi yv o.statku stauie ?

Co za los ma by<s icb zgonu ?

, Bo£e ! jako falszywie !

W bogact.wacb nfnosc sws kindli;
I gdy si§ w gor§ pifli skwapliwie ,

Tem na dot upadli.
Jakas pustynia, gdzie sig szerzyli!

Jak nagte blyszczec przestali !

Tj grzecbami swemi si§ pogr^zyli,
I pamifd swojf zmazali.

Jak temu, ktöry ze snu powstanie,
Ucieka nocne marzenie ;

Tak o bezboznych w miescie twem , Panie ,

I samo zgasto vrspomnienie.
G62 ma miec niebo , iefayra pogladat

s
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I

Nan , jak na szczfscie prawdziwe ?
Alho na «iemi •zegoäbym /adat ,

Gdzie wszystko vridzg falszywe ?

Serca nie czuj§ , caiy niszczalem ,

nioje powieki
Ka memu Bogu; co raym udiialem,

Dzicdzictwera mojem na wieki.
Oto ci wszyscy, co nad mniemanie

Od Stworcy swego odstali,
i sain ich zagubisz , Pauie,

Bo sluby twoje zlamali.
A mnie przy Bogu dobrze pizobywad,

I w nim zaufac do zgonu ;

Pochwaty jcgo codziennie spiewae
Po bramach cörki Syonu *).

') Zuineh Dawida na göne Syön, nasywa tif corli
Syonu, gdzie lyla i Arla Paritka.
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JPSALM XCIV,

Venhe exiiltamns Domino.

Pdydzmy z Panu cliwal§ daynvy ,

A jego }ask§ wiecznie wyznawaymy.
itawmy sis przed nim wszech irudnosci,
»zafarze zdrowia > wszeikicli Irudnosci.
Spieszayray sohio z i % dzieknmi ,

Takze i wdzi?cznym lutii z piesniami
Pan to j.est wielki, Kröl niezwy ,

Vad wszystkie insze boci przeloiony ,

W jego rsku ziemskie gl^bosci,
I görne wysokosci:
lego jest morze , a on je sam sprawii,
. wszyslko-rodn§ ziemi§ on postawii.

Poydzmy , rfce swe do Pana,
Nie omieszkaymy upasd na kolana,
Przed majestatera jego wieinioiuosoi.
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To jest nasz Slwörca, to je.«t Pan litosci
A my lud jego , o ktörym on w c/.asie
Zavvidy przeniysla , i klore sam pasie.

Diis , jesli w uszy svvoje uslyszycie
glos jego , pomnijcie

Serca przylozyc ni« swych oycow wzorcm ,

Ktorzy mi§ szczerym ua puszczy uporem
Sluchac nie chcieli ; ale doswiadczali
Moznosci mojey, ai tez jey doznaii ,

Przez lät czterdziesci ten lud mif frasowal,
Ktdremn ja tei tak dingo folgowat;
//em rzekt nakoniec :ci ludzie saaleja,
Ani uwazyc moich slövr ,

Przetoni tei przysi^gt, gniewem zapalony,
Ze ich miat pokoy nanuemony.

jmmmm—T
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PSALM O

Misericordium et jndicium.

Ciebie Boze niezmierzony brzmiec b§d;j moja
wdzigczne struny ; ciebie dobrego, nad dobre-

mi , surowego, nad snrowemi.
Do tegom zawsze byt

wot wiesda unzciwy, zdarz tylko Panie studze
swemu, a cbciey dopomodz mi ku temu.

Serce niewinne chc§ zachowad, wszelkicb sig
spraw ztycb warowad; przewrotni taski nie ma-
ja , proJno na mis pogl-jdaj^.

Niepobo/oego nienawidzf , ztoczydcg si§ , ja-
koni zyw brzydzg: gniewu mojcgo niecb teu cze-
ka, kto o bliznim szczeka.

Z bardym nie wytrwam, i z terni, ktorzy bra-
kuj| mizernemi. Cnotliwy przy myin boku si§-
dzie , niewiimy te/, mi stuzyc b^dzie.

- Mieysca w mym domu nie zagrzeje , kto fal-
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szem robi ; tey nadzicje klamca niech bsdeie, ie
z mey strony , nie ma byc nigdy powaiony.

Kouiecznie ua to si§ usadzQ , ie wszyst-
kie grzeszne z Swiata a miasto Pariskio
tak umiol£ , ie nie zostawi§, tylko cuot§.

PSALM CI.
Domine exaudi orationem.

Uslysz prosby moje ,
Boze litosciwy !

A niecbay ci§ möy gios dosif ie troskliwy :

Wie odwracay czasu ziey przygody mojey ,

Ode mnie smulnego swi|tey twarzy twojey:
Ale nakimi ucha , Oyczo dobrotlmy !

A uie opuszczay vv möy czas
Kiedykolwiek wotam scisniony frasunkiem ,

, prosz§, Pauie ! przybadz e svty tn ra-
tunkiem.

Jako dym, tak lata moje nleciaty %

Kosci jako glöwuia, moje' wygorzaty.



%

Pia chleb nie pomyslf, a tel s-rce moje
Uschto, jako trawa w srogie letnie znoje.

Przez cigzkie wzdycbanie , przaz moy placa
serdeczny 5

Przez tiieznosna; latosd i frasuoek meczny,
Krwi w sobie niecznjg, nie masz wc mnie ciala,
Kosci tylko biedne, a sköra zostala,

Jestem , jako w lasach Pelikan scbowany,
Jestem , jako pubaoz w pustyniach mieszkany:
3Nie smutniey narzeka wröbel w gaiezdzie maiy,
Kiedy go maciory ploche odleciaty.

Nieprzyjaciel, , oieszy duszg svvojf ,

A
, przysigga przez osobg mojg ;

A ja minsto chleba «zczerym zyvv popiotem,
A Izy pijg , siedzgc smutny za mym stolem.

Przez Iwoy gniew surowy (bos zapalczywy
Z göry dal o ziemig) wiek moy nieszczgsliwy,
ScbyliJ «ig ku nocy , jako cieii wieczorny ;
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i
I usclitem prawie , jako kwiat ugorny.

Ale Ty na wieki trwac bfdziesz, moy Pani©
A twoja nigdy nie ustanie :

Ty sif nad Syönein masz jeszcze »nulownc,»
A snadz ju£ czas przyszedi , zeby go ratowac.

Ju?, ku murom jego serce obröcili,
Sludzy twoi ju£ sif pustyii uzalili;
I bfd| sif ciebie wszyslkie kraje baly.
I wszyscy krölowie zlfknf sif twey chwaly.

A to , i/.e znotvu miasto swe naprawisz ,

I w swym majestacie widomie sif stawisz 5
A gardzic nie bfdzie pokornych prosbami,
Ani ludzi wielce za.sinnconycb Izanii.

IViech to pisniem bfdzie napisano zlotym ,

Dia wieku przysxl:cgo, aby swiat napotym
Miat pamiftkf Pariskiey dziwney Opatrznosci:
A slawa slynela jogo ku wiecznosci.

Albowiem ua uit-bie, Pau wysoko,
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Raczyl swe ku ziemi na döl spuscic oko ,

Aby ptacz uslyszat okowanycli ,

A na smierc 'ostalnig podauych.
Aby na Syonie ciz mu dzifkowali ,

I moc w Jexmzaleni jego wyznawali ,

W ten czas , gdy lud wszystek, wszyscy prze-
,

Ku twey stuzbie Paiiskiey zgromadzeni.
Teraz acz mi§ Irapit diugiemi drogami,

I lät moich blfdnych skrocit frasuukami.
Przecie kniemu wolam: nie czleku
Snmlnemu, möy Panie ! w polowicy wieku.

Twe lata wieczne; Tys nieba hudowat,
I ziemig swcmis ugruntowat ;<

To wszystko zginie , a Ty w svrey catosci ,

80/.e möy ! trwad po wszystkio wie-
cznosci,

Wszystko to zwi|tszeje, jako plaszcz pocho-
dzouy ,
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I odmiaog wezmie s Tys nieodnllemony,
I lat uieskoiiczonycb , ktorycb uczestniki,
Uczyii bez poobyby swoje mifosniki,

P6ÄLIW GXXVI.
Nisi JJoniinus aedificavurit,

Jesli domu sain Pan niezbuduje,
Prozno czlowiek o nim sig frasuje;
Jesli miasta sam strzedz nie bgdzie ,

Prozno cznjo straz po watach wszgdziei,
Prozno z domu przede dnieni wychödzisz;

Prozno z mrokiem ostatnim przychodzisz;
Nie zarob ;sz ani poäywienia ,

Nie bgdzieli z nieba wspomozenia.
Ale konm sam Pan litosciwy ,

Daje mu sen oczom ;
Daje dziatck w domu wdzigczno roje*
Toc' jest, Panie, przeSegnanie twoje»

Nie tak groine , nie tak straszliwe
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W rfku m§zkxch strzaly
Jako kiedy przy oycowskiey gtowie ,

Stauo\vi| si§ cnotliwi synovvie.
Szczczfsliwy teu ,

Klo swöy saydak strzaiami lakienu
Obwarowat , gdy przed stanie fI prawa mu, i serca dostanie.

PSALM CXXXIIL
Ecce nunc hcnedicite.

Teraz , o vfierni Paiiscy sluSebnicy 1

Ktdrzy trzymacie straz w jego
Teraz, jako to i*oc milczy , wieczxiemu,
Chwal§ oddaycie Bogu swerau»

R§ce ku jego mieszkaniu ,
A chwal:§ jemu oddawaycie ;

I oa wam tak2e b§dzie btogoslawit,
T«n, ktdry uioba i eiemif postawxl.



536 Psahny
PSALM CXXXVI.

Super flumina T 3 ahUunis.
po nizkich brzogacb babiloiiskiey wody,

A na Syonskie , patrz §c ogrody ,

Coz mani inszego czynid? jedno ptakac srautnie
,

Powicszawszy na wierzbacli niepotrzebne lutnie.
Lecz poganin niebaczny, w tey naszey zalobie,

Przecie Syotiskg kaze spiewac sohie.
Praebog! jako to ma byc , aby piesui Pnriskich
Glos miai byc styszany w krainacb pogariskich ?

Jeslibym ci§ zapomnial, o kraino swista!
Nieoh moja swey nauki rfka zapamigta:
Wiechay mi j§zyk usebnie, kiedy ci? przeponnif,
Kiedy na wesela nie \vspomns !

Pomnij Wsasecbmocny Pauie! co nam wyrzjj-
dzali

Edomczyoy , jako w nasz cis£ki dzieii wotali:
Zagubcie teu äly uaröd, ogniem miasto spalcie ;
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A ich mury do gruntu saniego rozwalcie.

A i ty Babilon strzeS dobrze swey glowy,
Bo juz wisi npadek nad tobij gotowy.
Szcz?sliwy ! ktöry za uas odmierzy twe winy,
A o kaalien uderzy twe nieszoz?sne syny.

PSALW CXXXIX.
Eripe me Domine,

Brori mi? mriy Panie, od lndzi zloslivvych,
Brori od potwarcöw sprosnyeb , uiovvstydli-

wych ,

Klorzy w swym sercu zdrad? tylko kuuj|;
A na mi? woysko ustawnie szykujs,

Jadem bystremu röwni padaloowi,
Uchoway mi? , Panie, od r?k uiezboJnycli ;

Brori mi? od moich nieprzyjacioi moznych ,

Ktörzy upl?tac me nogi,
Sidiami scieszki natknjwszy i drogij
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Panie, Ty£ Bög möy! Ty£ modlitwy moje
llacz pr?yj;jc w uszy milosierne swoje.

Tys möy obrorica
, ciebiem ja laskawym

7. iiai przeciw sobie zawzdy w boju krwawymj
INie ciesz zlyoh ludzi, Boze möy prawdziwy,
W ich przedsifwzi^ciu, aby nieiyczlivvy
Czlowiek w niewinnemu,.
Tym ciszszy uie byl i sroiszy dobremu.

Ich radg obylr%
Obröc na ichze niepobozii| glow§:
Piiech zywy ogieri z uieba spadnie na nie ,

A Ty ich poraz , ie £aden nie wstanie.
Nie dhigie klainliwych na swiecie ,

A zly w swojeyze zlosci si§ uplecie.
Pewienem tego , ani nie myl§,

Ze uyrz£ rychlo tf cbwilij,
Gdy si§ Pan mseil krzywdy übogich t
A wybawi je a ich frasuuköw srogich j
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I b?d§ dobrze Pana wyznawaK,
1 na twarz jego prawdziwie palrzalJ.

PSALM CXII.
Voce mea ad Dominum.

Pana wolara , Pana prosz? , r?ce kniemu teS
wynosz? > przed nim krzywd? sw| przekla-

dam , jemu swoy Sai opowiadam.
Ledwie mi juS ducba stanie , ale tobie niocny

Panie , wiadomo, Se bezwinnosci, cierpi? takia
dol?gtosci,

Po, drogach , gdzie mi? widajf , sidla na mis
zastawiajq: pöyrz? w lewo, albo w prawo, ni«?
stawi si? nikt laskawo.

Juzci uciec nie masz k?dy , nieprzyjaciöl pct-.
no wsz?dy. A nikt si? z tym nie opowie , zo
jest laskaw na me zdrowie.

Do cicbie ja Boze zywy, nciekaai sis niesacz?^
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sliwy: Tys nadzieja, Tys na ziemi , dzial moy
mi?dzy zyj^ocmi.

Przyjmij w uszy mciy placz srogi: bo mig ze-
wszjjd zdj§ty trwoui ; wyrwij z r§ki mig ci§-
zkiemu, uieprzyjacielowi memu.

Zbavv z dusz§ moi§ , abym wyznai
}ask<j two]£. wszak oni x- adosci, z twey
przeciwko mnie litosci.

PSALM CXLII.
Domine exnudi orationem.

"'lAfasluchay, wieczny Boze, prosby moje ,
* A nakloii ku mnie swi§te uszy twoje ,

■Wcdtng svvey prawdy , wedtug litosci,
Racz mis ratowad z mey dol§gliwosci.

ISiechciey sig ze mng, Bo2c litosciwy,
Prawern obchodzic: zaden czlowiek zywy
Tak nie,jest,' aby ua twym
fiie miat byc w jakira yrytkxiiony uierz^dzie,



010 äly czföwiek trapi moj§ duszc ,

A ja w jaskiniach slepycb mieszkac mus?s ;

Swialila nie , rownym umarlemu ,

Pod niewidom§ ziemif wtozonemu.
W takich frasunkach i w takich uiewczasach,

Myslitem przecie o dawnieyszych czasach ,

CoJ Ty za cuda czynil, cos sprawowat,
Abys byi wcale wierne swe zachowal.

Tod jest pociecha mych trosk i wzdycbania:
Czekam ja przecie twego zmitowania:
Czeka ochlody dusza utrapiona,
Jako dldzu czeka ziemia upalona.

W czas mif wysiucbay, w czas mi§ ratuy
Panie,

Juz mi sii ledwie i duszy staoie ,

Gdzie mi f Ty przeyrzysz, juzem dawnO w ziemi,
A uiech mig liczs mifdzy umarlemi.

W tobie uadzieja i ufanie moje ,
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Tkwi wsaystko , a Ty mtfosierdzie swoje
Objaw nademn? , a ukaz mi drog? ,

Po ktorey chodz?c, bezpiecznym byc mog?.
Wyrwij mi? z r?ku nieprzyjacioi srogich ,

Obroiico srautnych ,
i iwierdzo übogich:

Nancz mi? w swi?tym zyc zakonie twoim,
Albowiem Ty sain jestes Bogiem moim.

Duch twoy prawdziwy nieohay mi? sprawuje,
I drog? ktobie prost? ukazuje ;

Przez slaw? swoje mi? x truduosci ,

A zazyj zwykley nade mns iitosci.
Wezraij w opiek? dusz? moj? smutn?:JVieprzyjacielsk? ukröc mysl okrutoq ;

Zaiszcz je na zierni w srogim gniewie twoim,
A pomnij , Panie, 2em ja twoim,

PSALM CXXLVIIL,
Laudate Dominum de Coelis.
proznc smiertclnosci, daycie cae«d na
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wysokosci: Panu swemu , ze vvszech
szemu , Panu naychwalebnieyszemu.

Wszyscy Aniolowie jego, wszy,skie woyska
wyznawaycie go ; sloiice i koto wy-
zuawaycie go gwiazdy wdzigczne.

Miebo sklepione, wody w görze za-
wieszone , winns chwatg nayswigtszemu, daycie
Imieniu Paiiskienm.

On v. yrzekt swe slowo, a swiat sta-
nat wnet gotowo; ku wiecznosci wszystko spra-
wit, nie zmienit sif , co ustawit.

I wy Pana chwalic macie , smocy , co w go-
rach mieszkacie: i wielorybowie z wami, ktorzy

pod wodami.
Para i ogieii gor^cy, grad i .4nieg z nieba pty-

,,i prfdkie duchy wichxowe , na Paiiskie
stowa gotowe.

Gory i pola zielone , drzewa polne, drzewa
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ptodnc ;
, bydto , robacy , t odzian*

pierzem placy.
Krölowie i przetozeni, na ludzki vvysadzo-

ni: vi olne rzeczypospolite, i znamienite :

I ty mlodosci , i ty doyrzata staro-
sci •. daycie Panu czesc spoiecznie , ou sain go-
dzien cliwaiy wiecznie.

Jego siawa wyzsza nieba , on, jako Pan, da
co trzebn: a my jego lud wybrany, spiewaymy
mu Psalm poddany.

PSALM LXXX.
Exultate Deo Adjutori nostro,

Raduycie si§ Bogu naywyzszerau ,

Dobrodziejowi naszemu.
Bij cie w , w instrumenta graycie,
A Psalmow nie zaniefhaycie,

Tr cia w trijby w swi§ta urociysle ,

Daycie cbwaiy Panu czyste.

544 Psahny
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Dzleii to iwifty-, zwyczay to umowny,
I Paiiski stowuy.

Ktöry po(W narodowi sweimi,
Fotonisiwu Izraelskiemu.
Na pamiijlk? wleczng wyzwoleuia,
Z Egiptskiego udr^czenia.

Tain glos Pariski przedlyrn iiieslycliaiiy ,

Oycom naszym jest podany;
Jam to sprawil, ze-wolny grzbiot macic

,

A w gliuie r§k trayinacie.
Wzywaycie mi§ w swey dolegliwosoi ,

A jam was zbawil vv ci^zkftsci:
Strzeglem was w grom, doswiadczolem statku
W przykryra wody niedostalku,

Sluchayze mif ,
cnego Izraela

Potomku wybrany z wielu !

T§ umow§ terä* tobs
Stauowie i miedzy :

18
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strzegl moicb stiiw statecznie,

Ani si? das* uwiesc wieczoie:
Bys mial * bogi obcemi przestawad,
A balwauom chwal§ dawac.

Lecz tylko mi? .wyssnasz Bogiem svvoim,
Ktöryc w uoisnieniu twoim,
Do wolnosci pomögi wyrzec slowo,
A wszyslko masz miec gotowo.

WiesJucbali , a me slow.a prolne
Bozniosl wiatr na morza röäne ;

Przetom ja lei puscil na ich wolij,
Wiecbay id-j, k?dy zdolg.

Oby byli stow moicb sluchali ,

I nauki mojey postrzegali.
Pr§d*eybym byl ich wszystkie ukrucit
FrzecivVniki ,

i obröcil
R?k? swoj? na sprosne pogany ,ieby musieli za Papy



"Wyznac byli wierue slugi moje ,

W cbgd übrawszy twarzy swoje.
A zaduey , ba wieczney juz odmiaay

INie znalby iud moy wybrany,
fjoyby byli aa zbozu zbierali,
Miöd z opoki twardey ssali.

PSALM XLTVIII.
yiudite haec omnes gentes,

Slucbay co zywo; wszystkie ziemskio kraje
Nakloiicie uszy, i kgdy dzieii wstaje;

I kgdy gasnie , i ktorytn sloueczny
Ptomien doymuje i ktörym mröz wieczny.

Sluchay mig kto migdzy podlym gminem,
Bsdz sig kto pisze bohaterskim synem.
Slucbay übogi, i ty slucbay, tomu

lezg nieprzebrane w domn.
'Zdrojöw zakrytey dobgdg ,

I rosuta ssscsery opowiadad bede
'lB*
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Ku prrypowlesci i sara uclia
A sensa swoje przy lulni wyloz§.

Czegoz mani bac, alho z soba trwozyc ?

W
Na pidzno czlowiek lakoinie nabywal,
A nad swym bliznim fortelow uzywaf.

Szaleni ludzie , ktorzy w swym wiadaniu
Nadziej§ klad.jj alho tez w zebraniu

,

Urat rodzonego nie odkupi brata,
Kiedy juz przyjdij zamierzone lata ,

Droga na okup jest dusza czlowiecza,
Pröäne starania, pröJna o tym piecza:
Aby kto smierci mogi si§ uwarowac ,

I zye ua wieki , i w gröb nie wstfpowac.
I umrze , a umrze i glupi,

Jednako z duszy smierc obydwuch zlupi;
A ich osiadJosc i wielkie zebranie ,

Przyjdzie uakoniec vv dobrach szafowauie.
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Palace wielkim kosztem wystavviajjj,

Bndownym zamkom swc imioua dajs,
Tusaijc , ze to trwac az na wieki b^dzie,
A ich pami>]tka slynijd niusi wsa^daie.

Ptoclia czesc ludzka i chluba aiiikoiua ,

Albowiern skdro prasyjdzie smierc lakoina:
Hardego snaduie a powagi wyzuje ,

I tymze torein, co bydlo, aaymuje ,

Ale glupiego trudno wynicowac ;

"Wszak i dzieci blgdow nasladowac
Oycowskich awykli , wigc karmi sis niemi
Smierc jak barauy w piokle aloiouemi.

I bsda dolirzy rychto temi wladai? ,

A oni wladzy swey postradad :

D6l ich dom bf dzie : a ja ufam \v tobie ,

Bo ie moy ! ze ty mi§ przyjmiesa ka sobie.
Nio to, ie kego fortuna wystawi,

Zlota i srebra , czci ludzkie'y uabawi:
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Bo go smierc sroga ze wszystkiego zwlecze,
I czesc obludna za duszg uciecze.'

JJzywa wczasow ; swym folguje ,

A tenze zywot i drugini cukruje :

Przeto tez' musi uyrzec nizkie kraje ,

Gdzie noc ogromua nigdy nie ustaje.
Niecliay, jako chce, czlowiek w u

plywa,
IViechay poganin , jako chce, u£ywa.
Bozum z fortuna gdy nie ma przymierza,
Tea do bydlgcey smierci bardziiiy zmierza.

PSALM XXVIII.
Afferie Domino.

TVTiescie chwal? mocarze Panu mocnieyszemu ;
-k ' Niescie chwalf krolowie krolowi
Jego ze wszech
Jemu w Kosciele swijtym, jemu si§ kiaiuaycie*
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Glos Paiiski didze leje, glos Paiiski i grom srogi,

I okrntne pobndza na powietrzu trwogi.
Pan na morzu podnosi straszne nawnlnosci ;

Glos Paiiski wielkiey wladzy i wielkiey moluosci.
Glos Paiiski ccdry lamie , i dfby przewraoa,

A wielkiemi gorami tok suadnie obraca,
Jako wi§c to lam , to sam jednorozoowerai,
Wesola mlodosc miota cielfty pusteuii.

N a glos Paiiski z oblokow ognie
Pustynie drz;j arabskie ,

tjauie dzieci Inija;
Pasy ging ,

wielmo/nosc jego znaczna
Do k oiica swiata zawldy vvyznawana b§dzie.

Pan na swym Tronic siedzial, gdy potop swiat
■ psowat;

Pan na swym Tronic na wieki krelowal;
Teille sercc i ludu swenni daje ,

I zicmi§ blogoslawi ua jey urodxaje.
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PSALM CL;

landate Dominwn in Sanctis.
Chwalcie Pana ,

k jego swi;jtobliwosci,
Ghwalcie Puna, z jego wiclkiey mozuosci J

Chwalcie z mocy, chwalcie go
7/ dziwney wielkosci jego.

Chwalcie Paua , ogromnemi trabami,
Chwalcie Pana , przyjemuemi lutuianii,

Chwalcie bsbny, chwalcie go
Kolem tahoa pi^knego.

Chwalcie Pana, i arf.j i regaly,
Chwalcie wcsolerai cyinbaly,

Wszystkio rzeczy iyjijee,
Ihjdzcie Pana chwal^ce,

PSALM L.
Bijdz mi litosny , Bo2e nicskoiiczony,

Wedhig wiolkiego milosicrdzia twogo 5
'Wediug litosci tney uicpoliczoney :
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CViciey emazac mnostwo przewiuienia mego.

Obmyj mig r. ziosci , obmyj ley godziuy,
Oczyid mig a brudu, w ktorym mi g grzech trzyma.
Bo ja poznajg yvielkosc mojey wiuy

,

1 grzecb möy zawsze przed memi oczyma.
Odpusd ! przed tobs grzech moy popelniony;

Bos przyrzekt, ze ta käry uydzie glowa,
Ktorqc przyuiesie grzeszuik :
By nie mowiono, ze nie trzymasz slowa.

. Wspomnij, zem w grzecbu od matki poezgty.
Ztgd mi ala skbonnosc chociaz a drugiey strony
'/e iuhisz pravvdg, twey swigtey ,

I t\»ych tajeifmic jestem uauezouy.
Jak trgdovvatych pokropisz mig aielem ,

Serce me nad snieg bgdzie wybieloue ;

Tak uszy moje nnpotnisz wesalem ,

I pocieszfj sig kosci ponizone.
Odwröc twarz twojg od przestgpstwa mego ,
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I wszystkie moje pomaz nieprawosci;
Stworz scrce czysle , warte Boga svvego ,

A ducha prawdy w mojo wnp trzno.sci.
Nie oddalay mip od oycowskiey twarzy ,

IVie chciey mi bronic twojego ualcbuieuia ,

Wröc radosc , ktör§ uiewinnosc nas darzy ,

I racz mip w ducbu utwierdzic rz;jdzeuia»
Odpusd ! a ja to twoje zlitowauie

,

Powieiji przed niemi grzesznikami;
Jak ich nauczp drogi twojey, Panie,
Uni do ciebie tiu mami.

Zaslori mip przed tym mym uieprzyjacielem,
Przed krwiij, com przelal w rnpjey niezbo/.nosci!
Eo?,e ! jpzyk möy rozglosi z weselem
Tp folgp twardey twey sprawiediiwosci,

Chciey mi otworzyc usta moje, Panie,
Bym spiewal ohwalp twojego Imieuia.
Jesli chcesz ofinr , wszak aa nie mig stauio;



Lee® nie tak railec calopalenia.
Ofiara Bogu: Salem dusza,

Serce skruszone i uporzone ;

To do litosci go wzrusza,
Te dary mile przed uitn pölozone.

Jesli co usta zmaznne uprosza
,

Gorzo Syoriskiey chcidy byd doLroczynny;
Jerozolimskie niech sig mnry ,

I nie kara miasta, bo ja tylko winny.
Gdy mi odpuscisz , a miasto si§ wzmoze ,

"W ten czas ofiaimych cblebow pelne stoiy t
Calopalenie w ten czas przyjmiesz BoSe ,

I na twöy oltarz ci woly.
PSALM XLV.

Bo g nasz i moc^, pomoonikiem w u-
eiskaeh , ktore nalazty nas bardzo.

Przetoz sif bac nie bfdziem, gdy si§ poruszy
aiemia, i przeuiosa si§ gory w serca moria.
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Szumialy i zamfcily sif wody icli, zatrzfsly si§

göry przcd sif<j jcgo.
Bystros» rzeki rozwesela miaslo 80/ e : poswig-

cii przybytek swöy Naywylszy.
Bög w posrodku jego, uie bfdzie poruszone, ra-

tuje go Bög rano na swilauiu-
Potrwozyly sif narody , i nachylily sif kröle-

lestwa, dal glos svvöy, poruszyla sif zieniia.
Pan zastgpöw nami: Bög Jaköbövy na-

szym.
Pödzcie a sprawy Panskie jakie u«

czynit cuda na ziemi: odjijwszy woyny az do
krajöw ziemi.

Skruszy luk , i zdruzgocze orfze : i tarcze o-
gniem popsii.

Uspokoycie sif, a obaczcie , zem ja jest Bög:
bfdf podwyzszon mifdzy uarody, bfdf pod-
wyzszon uu ziemi.
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Pan z nami:,l36g Jakobow

nas/yui.
Cbwaia Oven , i Synowi, i Ducbowi S. Jak by-

ia na , terä/- i zavvsze i ua «itki
wieköv/ , Anjen.

PS AL M 37,

Gdy cig przymuszam, niecbciey mis Panie,
Nieobciey ini§ karac z mych zlosci,

Bo pod cif/arem kto£ nieustanie,
Gniewu twojego wielkosci t

Juz strzaly twoje we mnie,
Twa r§ka jc wraza !...

Zdrowia w myin ciele szukam daremnie ,

Gnievv twoy m 3 stabosc pomuaia.
861 möy do samych przenika kosci,

Grzech nuiy , jest moini zniszczeniem :

W/.niosly si§ nad in 3 gtow§ me ztosci ,

I swem mi§ brzemieniera.



Ghipfm ja, kiedy moje sig rany
Ledwie zgoily polow| ,

Nicdbalem, a tak jam zauiedbany
Otworzyt rany na nowo.

N?dzny jr , cbodzf sknrczony caly,
Caiy dzieri w smntku bo!ej§ !

Urgga ze mnie vvrög moy zuchyvaly*
Stracilem zdrowia nadziejg.

Cierpi§ losowi menin nie 1ajg ,

I w pokorze go przyjmuj<j.
L szloclianiem ryczg , czym sig wydajg ,

Joki me serre bol czuje.
Czego ja dadaniA Ty widzisz Panie I

Ty patrzysz na me ,
Serce me cierpi, sit mi nie staje I

Zgasty mych oczu promienie.
Co przyjaciolmi mojemi byli,

Co za myurstolem siedzieli,

558 Psalrny
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Dzisiay dalccy ! na muie godzili t

Dzis przeciwko mig staugli.
A in*i na rnnie gwattpin nnpadli,

Co duszy mojey szukali!
mi zdrady polwarze ktadli ,

W sprawacli sig moich badali.
Ja zas jak niemy ,

jak ,
W sobie le wzgardy ich tlumig ,

Slalem sig niby ezlek ,
Cp odpowiedziec nie umie...

Bom w Tobie 80/.e zlozyl ufauie ,

Twojey poniocy ,

Py mif wyslucbasz losow mych Panic
Wesprzesz mig w mojey niemocy

Bom Ciebie prosil, zeby mig w 2arcie
Nieszczypat wrög moy zuchwaly,

Äeby niegadai;,, Otöz nm wsparcie ,

» Jak mu sig uogi aachwialy ! ”
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Jnk gotow cierpiec co mi sif przyda,

861 moy pr/.ed niemi oczami.
Vrr.v.ii nuiie samego grzech sig möy wydg tMysl§ nad niemi winajni,
A ruimo lego niepr/yjacicle

mi kazdey godziny 1
1 jeszcze ich si§ przyczynia wiole ,

Nienawidziec mi§ bez witiy.
Ci , co za dobre ztosciij addaj^.

NiemogijC mi§ w czym obwinic.
To

r
mi jako grzecli jaki zadajrj,

Ze lubi§ dobrze uczynic,
TV ie odstgpuySe 80/.e i Panie

,

Stugi twojcgo Imienia,
Zeobcesz ! ztego mi nio si§ nieslanie,

iioie mojego zbavvienia.
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PS ALM V.

Kiedy z Egiptu Israel wychodzit,
• Doru sie Jakdba s wi§zdw oswobodzit.

Wjelka tam ,
Pauie! taska twoja byta,

I niepodobna ku wierzeniu sitä.
morza razem na pdl si? vozsatLih

Jordan w tyt swojo wody odprowadzit:
Gdry wzniesione, jak capy , a skaty,
Jako wesole , skakaty ,

Cdz ci to morze ? kto tak rozdziera ?

Klo t>ye Jordanie w tyt wody odpiera ?

Gdry, czeinuscie jak capy skakaty?
1 wy dia czego jak jaguijgta skaty ?

Od twarzy Paria zostaty wzruszone ,

Zicniia , i morze , i gdry wzniesionc ,

On zdroje z gtazdvv , a z twardey opoki,
On wyprowadzit swa poloki.

3Nie nam, o Pauie! nie nam, ale twemu,
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Day imieniowi chwalg nayswigtszemu ,

Niecbay wiadome i wslawione wszgdzic ,

Twe mi-losierdzie , twoja prawda bgdzie.
JNiecbay poliance sprosni nie pytaj^:
» Gdziez teraz ich Bög, klöremu ? o
Wasß Bög na niebie , cokolwiek znkrysli ,

Wszystko sig imisi stac po jego mysli,
A ich balwany ze srebra , ze zlota,
Ric nie tylko ludzkich r.]k robota;

nie möwia, okieni nie patrzajg,
Uchem nie , i woni niemajg.

Rgkg nie iscisug, nie nogs ,

Gardiem zaduego glosu dac nie
Boday tak i ci, ktörzy je dzialajij ,

A owszem , ktörzy w nioh nadziejg ma]s;
Izrael w Panu swe nadzieje stawii,
A on go wszelkiey przygody pözbawil;
INiech sig na Paua spusci dom Arona ,



DnwiJowe 563
Jawna mu jego dobroc i obrona.

Niech mu dufajg, ktorzy sis go bojg ,

Bo bez wqtpienia w iasce jego slojg.
Pan o nas pomni, Pan nam biogosiawii,
Dom Izraela, Aarona wslgwit,

Kazdemu iaskaw poboznemu czteku ,

Tak w malym , jako i w doroslym wieku;
INiecbze Jaskf pomnozy nad wami,
]Nad wami, i nad waszemi dziatkami.

Pan wam na wieki biogostawit;
Ten , ktory niebo i ziemif wystawii;
riiebo wysokie jego jest mieszkanie ,

A ziemis ludziom oddat w u/ywanie,
Nie martwi, Panie ! cis cbwalili,
Ani ci, ktorzy pod ziemi 9 wstgpili ;
Aie my, ktorzy na swiecie zyjemy,
Wiecznyrai czasy slawic cig b^dziemy.



564 Psalmy
PSALM 122.

Oktory mieszkasz nad wszystkicnii Nieby !

Pt-oien trosk ],udzkich i wszelkiey potrzeby
Do ciebie Pauie oczy moje w*nosz§ ,

Ciebie w mym smutku o ratunek proszs.
Jak biedny stuga w nböstwie ,

3\a rsk§ i laski jey £§da:
Jak niewolnica klorey glod doymuje,
Z rsk swojey Pani chlcba upatruje ,

Tak oczy nasze lzam i,

Palrzij na Paria, a nuz si§ nad nami,
Jak Oyciec dobry ulilowac raczy,
A nasze blf dy laskawie przebaczy.

Uzal si§ , u/.al nad nami o Boze !

Bo nsdza nasza scierpiec jni nie ino^e,
IN ie zniesie dusza po.sniiechn i wzgardy
Co jey lud czyni swojem liardy.
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PSALM

010 w EiVacie swigta skrzyuia ona
lasein w pulu znaleziona.

Idzmyz w to mieyscc i uozciyray drogi
Slad pailskiey uogi.

Powstad o Pauie ty i Arka twoja
Wuidjj z uwielbieniem do swego pokoja :

JNiech ci§ tain twoi w pobozuosc odziaui
Chwal§ kapiani.

Na twego siugi Dawida wspomnienie,
Przez twojg litosc i nasze zuizenie ,

INie chciey odwracac twarzy swey twojemu
Namaszczonemu !

Dates twey prawdy stowo Dawidowi:
(Rzetelne slowa, ktore llog wyrnowi)
„ Ten, ktory na twey sloliey ,

~
Krew twoja kfdzie,

~ Jesli zukouu mojego przestrzegac ,
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„ A prawom twe dzieci podlegad;
~ Wiecznie posi§ds stolicg

Wieczni dziedzice.
Paa sobie wybral mieszkanie sj'Onu,
I wnim oznaczylczesc svvojego tronu;
~ Syön muie raily ! wieczne tu zostanio

~ Moje mieszkanie.
~ Tu moje bfdzie nad opieka,
~ Chlebem nakarmig übogiego czleka ;

~ Tu b§d;j jasniec w poboäinosc odziani
~ Moi kapiani.

~Tn tron Dawida wzniosg wieczno trwaly,
„ Trou dostoynosci , zbawienia i chwaly ,

„ pochodnig zgotowalem memu
~

Naaiaszczonemu,
„ Dosyc tyni jego nieprzyjaciol skarzf
~Kiedy wstyd cif/.ki rzuc§ na ieh twarze :

~ A moja swi§tosc z staro-zytn^
~ Nad uim rozkvvitiia !
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PSALM 13f.

, Panie ! na Dawida , ktory.
Cichym szedt sercem i duchem pokory.
Jako ci przysiggt, tak dopetnit szlubow

Boze Jaköböw !

~ Nie wnid§ (movvil) do domu mojego,
~ Dopöki nmysca nio znayd§ swi§tego;
} , Gdzieby twoy stan;jl przybylek ichluba,

~ Bo£e Jaköba !

PSALM 129.
do Giebie wolalem , Panie !

Panie wysluchay me modty,
Uszu Twych na me nakloii wotanie ,

Si- ogie mi troski dobodly.
Jezeli zwazac uasze masz ztosci,

Panie kto£ Tobie wytrzyraa?
Ales Ty laskavv ! Paiiskiey litosci,
Cbciwemi czekain oczjma.
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568 Psai my
Wedlug slövv Pauskicli czekam pomocy,

Ufajjjc w lasce iiiezmicriiey,
Od ranney slra/.y ilo pozriey nocy ,

NiecL ufo w Bogu Imi wierny.
Bo zlitowanie nie jest mu nowe ,

Hoy ny jest okup u INiego ;

On dobry ! dzieci Izraelowe
Wybawi z graeclm vv.szclkiego*

PSALM 6.
Pan ie ! nie w twardcy twey sprawiedliwoäci,

Karz mi§ i strofuy z moicli nieprawosci ,

Ale si9 raczey zlituy nad strapiouym ,

YfuHyi bolu kosciom udrfczonym.
W moitti zmartwieniu ledwie zywy.

Kiedyz iihq zleczysa Oycze litosciwy ?

Obrbc sif, wyrvyiy duszg z ci^/.kosci,
INie dia mych zaslug , lecz dia twey litosei.

Bo ktöz po smicrei, klo ci§ wspomui vv grobie!
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Ja w zborze Sywych oglosz§ o tobie :

Ju°em zmordowal sisßo/.e,
Przez noc napawam tzami moje lozt'.

Placzem codzäennym , oczom moim szkodz§ f
I zeatarzalem sis w ustawiczney trwodzo
]Nie stöycic przy imiie co mi zle 2yczycie ;

Wy sif w zaniyslach waszycb pomylicie ;

Bo jakoni plakat, Pan mdy to obaczyl,
I z laski swojey wyslucbac mie raczyl
INiech si§ zawstydzjj moie uiezyczliwi ,

JNiech si§ jak byli falszywi.
PSALM 112.

Znchgcenle do chwalenia JJoga.
Pocbwalcie dzieei naywyzszego Pana,

Niech mu jednemu czes 6 spieivaua*
Jego uiecb imie w uszach ludzkich slynie ,

Pöki wiekami dlugiemi czas plynic. •

Gdzie wschodzi sloiioe, i zapada ;
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Njechay swiat boskij chwal? opowiada?
Pan Dia narody wszystkie pod nognmi,
Jego si? chwala wznosi nad gwiazdami.

Ktöz si? wi?c z panem typi poröwna, ktöry
Wysoko z swey Niebieskiey göry;
I co na Niebie, i co jest na Ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionemi ,

Ou übogiego z gnoju wyprowadzi,
I z Xi|2ftami na inwie posiadzi,
On niesie radosc dia nieptodney Matki,
JVlile w Domu jcy rozrmia/ajac dzialki.

PSALM 120.
Idq.c vv Podroz •

Pndniosletn oczy «a göry ,

Zk;jd mi tu wsparcie potrzcba ?

Pomoc jest moja Pan , ktöry
§tworzyi i ziemi? i nieba.

Bys sis uic polkuni w podrözy.
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Niecli len bezsenny stroS czuje ;

PJigdyc On oka niezmrözy,
Co Izraela pilnuje.

On ci st.raz , On ci§ ohrania:
Ufay w bezpieczney pomocy.
Pan ci§ sn r§k;j zaslania

,

Czy wo dnie idziesz , czy w nocytPan ciebie chroai3c od zlego
,

INiech z swey nie pnszcza opicki;
Weyscia i wyscia twojego
INiech strzeze na wieki,
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JLlurn sig zwykta spiewac od luotu po niehturych

Kusciotach.

NA INTROIT.
Zaciniycie usta nasze chwalic Pann swego ,

//aczniycie i wycbwalaycie Imie jego,
Chwala Oycu i Syuowi i Duchowi swigtemu,

byla na i teraz i zawsze i ua wie-
ki wieköw Amep.

NA KYRIE.
Kyrie Oycze laskawy !

pgblogoslaw uasze sprawy ,



573Msza swigia
Gdy na tzesc Iwego imieuia ,

'Wdzifcziie wznosim z serc swych pieniä.
Chryste ! Jean ! dobry Pauie,

Wyslucbay nasze wolanie , •
Odpusd winy daruy kai’y,
Przez moc tey ofiary ,

Kyrie , Duchu !
dar laski !

Oswiecay roznni swiatloäci^,
Koapalay serca milosci^.

Tröyco swi9ta jedeu Bo2e J
Spraw, co moc twey laski moåa
Aby ci§ wszyscy poznali ;

Z nami wspölnie wychwalali.
NA GLORIA,

Chvvala Bogu na xiiebiosach,
Niech zabrzmi co 'wdzif cznych odglosach ;
A ludziom co dobremi,
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Pokoy niecb b§dzie na ziemi.

Krölu pamiftay w niebie;
Boze oycze wielbim ciebie ;

wzuosim dia twey cliwaly f
Kt6r<j napelniasz swiat caly.

Synu u Oyca jedyny !

Baranku i co gladzisz winy ;

Przyjmij pokoruc biaganie ,

Poka/, twoje zlitowanie,
Bos ty sam swigty , sam Boglem, '

X Ducbeni w blogiem,
I w cbwale Oyca panujesz ,

Po wszystkie wieki krölujesz.
NA GRADUAL PRZED EWANIELIA<

ku nam Panie , na nasze wolanie;
tWesprzyj lasks twojij nas wszystkich wzdy

chanie.
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Abysray poboznie prawdy tvvey sluchal!,

I on§ wykonywali.
NA CREDO.

Wierzf mocno w Jedynego
Boga , Oyca ,
ICtory z niczego »wiat caiy
Slowem stworzyl dia swey chwaly.

i w Syna Bo£ego ,

Jezusa Pana naszcgo;
K.töry dia ludzi zbawienia ,

Dia nas grzesznych odkupienia ,

Z Ducha wcielony
Z Maryi Fanny zrodzony

Oycu röwny w Bostwie ,

"VViodt ?.ywot w u^dzy, w üboslwie.
Potein mgczon ukrzylowaa,

Umart i w grobie pochowan ,
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Zmartwycliwstal, (la chwnly ,

przyjdzie sgdzic swiat caty.
‘Wierxg i w Ducba swi^tego,

Z Oycn z syna id;jccgn,
Röwney chwaty , röwney raocy ,

Z niego möwili Proroev.
Wierzf kosciöt, w nini zbawienie

"Wier* § grzecbövv odpuszozenie ,

Czekam unmrlych wskrzeszenia
Cbwaly wieozney dostapienia

NA OFERTORIUM.
Przyjmiy od nas 15oze swigtg ofiar?
Przyjmiy j$ za grzechy a dnruy nam kars ;

"Wszak to jest krew cialo uaymilszego Syua
W przymiotach Cbieba i wina.

Niecb bgdzie przed tobs nayrailszym zapacbem
INiecb b§dzie piekta przerazliwym strachem,
Kieli bgd/ie dia ludzi task zrödJem skutecznych,

Do ZbaVvienia po?ytecznycb,
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Niech maj§ i duszc czyscowe, oclilodg;
Nicch splywa cliwaia i na trzodg;
My przez rgce kapiailskie

Niech mamy ohlicze Pailskie.
SNA SANOTUS.

Swigty,
Pelne nicbiosa i ziemia chwaiy jego}

Blogoiiawiony , ktdry w Imie Paiiskie idzie
Hosanna na wysokosci. •

Uwaga. Po podniesienlu spiewa sis jcdna lub
dwie slrofy piesni o Sakramencia
naprzyklad: Kzucrny Witam ci§ witara.,*
lub inne;

NA AGNUS.
Baranku Boly ! co winy
Ludzkie znosisz, Tys jedyny.
.Posrednik za grzesznikami,
Pokaii Iwa lilosc uad nami.

19



578 Msiä

Barankn Bozy ! nasz Panie , 5
ViO zuosisz grzecböw karanie ,

I wyplacasz zaslugami,
Poka/, litosc uad nami.

Barauku Bo£y ! nim ciebie y

Godni widzied w niebie ,

Zasilay tu cialeni swojem ,

I obdarz £wi§tyin pokojem.

NA ZAKONCZENiE NABOZENSTWA
Anioi Paiiski zwiastowat i t, d.
Oto ja slu£cbnica Pailska i t. d.
A slowo stalo si§ Ciatem i t. d.
Chwata Bogu w Tröycy Jedynema,
Oycu, Synowi, Ducliowi swiftemn ,

Temu, ktory jest w Osobach trojaki
W bostwie jednaki.
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I Matce Syna bez zmazy'poczftey

Panicnce swi^tey.
A kiedy przyjdzie ostatnia godaiua ,

Upros nam laskf n swojego Syna.
I zai aa grzecby bez zmazy poczgla

Fanienko swigta !

A ci ktorzy juz dni swoje skoiiczyli
I (iw straszliw-y termin odprawili
Niech maja pokoy, poköy

Jezu kocbnny !

Niech pochwalony i xt. d.
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