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2. Już świta, już grają pobudki, * Już Jezus przybliża się k'nam! * Żyj święta radości,
precz smutki! * Pan idzie i pierzcha w cień kłam. * Pan idzie, słoneczność rozlewa się w krąg, * Pan idzie na świata siąść tron. * Drży szatan, wysuwa się berło
mu z rąk: * Słyszycie? zwycięstwa gra dzwon! * Spod znaku Maryi...
3. O Bogurodzico, Dziewico * Tchnij siłę w mariański ten zew! * Z otwartą stajemy
przyłbicą * I serca Ci niesiem i krew. * Siać miłość będziemy wśród burzy i słot. *
W zwycięski Ty prowadź nas szlak, * A gdy nam tchu będzie i mocy już brak, * Do
nieba pokieruj nasz lot. * Spod znaku Maryi...
***
2. It dawns and the bugles arę sounding, * For Jesus is close at our door! * Let joyfully hearts be
resounding! * Let sorrows and lies be no morę! * The Lord is a-coming and sunlight descends *
The Satan is trembling in heli. * His scepter he sees slipping out of his hands, * Triumphtly nów
tolls the beli!

3. O Mother of God, Holy Yirgin, Pour strength into our Marian Call! * We'll stand though the enemy's
surging * We bring Thee our hearts and our all! * In storms to sów love we shall strain all our might
Thou lead us to victory's dawn! * And when with last breath all our strength will be gone * To 		
heaven, we beg, steer our flight!

