Pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny

0510. Gwiazdo śliczna
Melodia I

ks. R. Nowowiejski, 1908; En. adapt. Rev. Czesław M Krysa

  1. Gwia  -   zdo          śli      -      czna                      wspa   -    nia     -     ła,      
        Star           res      -     plen      -       dent,                           won      -     drous         sight,  

Czę  - sto  - cho  -  wska            Ma  -   ry   -  ja!                  Do    Cie -   bie       się
Czę   -  sto   -  cho   -   wa’s                wel     -  come  light.                    At      your      throne    we

   u  -  cie  -   ka   -   my,               O      Ma  -  ry     -   ja,              Ma -   ry   -   ja!

       raise  our       voi    -   ces.                  Mo  -  ther       of            the               Moun-   tain      Bright!

2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, * Jak Maryja woła nas:
"Pójdźcie do mnie, moje dzieci, * Przyszedł czas, ach przyszedł czas".
3. Gdy ptaszkowie śpiewają, * Maryję wychwalają,
Słowiczkowie wdzięcznym głosem, * Śpiewają, ach, śpiewają.
4. I my też zgromadzeni * Pokłon dajmy Maryi,
Czyste serce Bożej Matce * Darujmy, ach, darujmy.
     * * *

2.

Yes, we hear your gentle call, * Mother, Lady of us all:
“Home to Jesus, come my children! * Run to meet him, great and small.”

3.

Birds aflight all bless your name, * Morning doves, too, speak your fame,
Branches fill with chirping sparrow * Sounding tones so tender, true.

4.

Join we now creation’s choir * Voicing all our heart’s desire,
Blending with our Mother’s praises, * Dearest Lady, full of grace.  

Melodia 2

t.: Klonowski, m.: R. Gilar

1. Gwia-zdo ślicz -   na     wspa-nia- ła,       Czę-sto- cho  -  wska         Ma- ry- ja!

Star     res -  plen  -   dent,    won -drous sight,   Czę - sto-  cho    -   wa’s            wel-come light.

        Do Cie- bie      się           u- cie- ka  -   my,          O  Ma -ry  -    ja,      Ma-ry- ja!  

          At   your  throne   we          raise our  voi   -   ces.            Mo-ther  of          the    Moun-tain Bright!

