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Katecheza dla dorosłych

Kolęda 
na gitarę
Podobnie jak piosenka „Last 

Chrismas” Georga Michaela 
wpisała się w przedświąteczny 
klimat i towarzyszy nam od 
początku grudnia, tak nikt nie 
wyobraża sobie świąt Bożego 
narodzenia bez kolędy „Cicha 
noc”.

Dzisiaj kolęda ta, przetłu-
maczona na ponad 300 języ-
ków, na całym świecie porusza 
swoją melodią serca otwarte na 
radosną ewangelię o narodzinach zbawiciela 
w judzkim Betlejem. Bo to właśnie słowa  
„Cichej nocy” jakże proste w przesłaniu, wpro-
wadzają w atmosferę nocy betlejemskiej, do-
niosłości tego, co tam się stało.

Tekst kolędy „Cicha noc” został ułożony w 
1916 roku, melodia w 1918 roku. Znaczy to, że 
tegoroczne święta niejako spinają te dwie daty 
i możemy powiedzieć, że kolęda ma 200 lat.

Autorem tekstu jest ks. Josef Mohr, który 
w 1916 roku był wikarym w Mariapfarr w Lu-
gau. Kiedy kreślił kolejne strofy, wtedy może 
jeszcze wiersza, inspiracją dla niego był obraz z 
ołtarza w kościele Mariapfarr przedstawiający 

śpiące dzieciątko Jezus z blond loczkami, oto-
czone niebiańską scenerią.

Ks. j. Mohr został przeniesiony do parafii w 
Oberndorf nad rzeką Salzach. Tam był tylko 2 
lata (1917-1919). Chociaż był to krótki pobyt, to 
kolęda „Cicha noc” wpisała jego i Oberndorf 
do historii. Każdy, kto mówi o „Cichej nocy”, 
przenosi się w myślach w zaśnieżone alpejskie 
strony okryte gwiaździstym nieboskłonem.

Twórca melodii do słów J. Mohra to jego 
przyjaciel, nauczyciel i organista Franz Xaver 
Gruber. W wigilię 1918 roku ks. J. Mohr i X. 
Gruber zaśpiewali dla parafian wspólnie skom-
ponowaną kolędę. Ludzie zmęczeni wojnami 

Kościół Mariapfarr w Lungau

Gitara ks. J. Mohra na której zagrał kolędę
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napoleońskimi, dotknięci dodatkowo nieuro-
dzajem i powodzią potrzebowali takiej otuchy 
i pociechy, takiego niebiańskiego posilenia dla 
duszy. 

Gitara w tamtym czasie była instrumentem, 
który nie był mile widziany w kościele (utoż-
samiano go z muzyką frywolną, karczemną). 
Z powodu zepsutych organ –miech instrumen-
tu został podziurawiony przez myszy – wierni 
musieli przyjąć taki rodzaj instrumentu. I tak 
nie przy wspaniałym brzmieniu kościelnych 
organ, ale przy pobrzękującej gitarze po raz 
pierwszy zabrzmiały strofy kolędy.

Ks. Josef Mohr, zanim został księdzem, do-
świadczył trudów ówczesnego życia ubogich 
ludzi. Urodził się w 1792 roku. Był nieślubnym 
synem ubogiej szwaczki i żołnierza dezertera, 
którego nigdy nie poznał. Mieszkał w zawil-
goconym domu z matką i trójką rodzeństwa. 
Józef Mohr posiadał talent muzyczny, który 
dostrzegł zakonnik z klasztoru benedyktynów 
i zaopiekował się jego wykształceniem. Ks. J. 
Mohr ostatnie lata spędził w Wagrain, gdzie 
wybudował szkołę, założył chór kościelny  
i wspierał straż pożarną. Zmarł w 1848 roku i 
pochowany został na miejsco-
wym cmentarzu. 

ks. A. Krzykowski

Oryginał kolędy: 6 strof tekstu i melodia

Kaplica „Cichej nocy”

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute hoch heilige Paar. 
Holder Knab im lockigten Haar, 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh! 

 Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund’. 
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

Cicha noc! w górze skrzy
mnóstwo gwiazd, wszystko śpi,
lecz z ócz Maryi odleciał sen,
w świętej ciszy Najwyższego Syn
leży na łonie Jej;
leży na łonie Jej!

Cicha noc! Święta noc!
Chryste, Twej łaski moc
grzechu rozpędza, rozprasza cień;
błysnął zbawienia radosny dzień
nam w narodzeniu Twym,
nam w narodzeniu Twym


