Kolędy i pastorałki

0181. Cieszmy się (Let us Join)
t.: (Miod) m.: (Siedl.); English version: Felician Sisters
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2. Złożyła Go na sianeczku, * Miedzy bydlęty w żłóbeczku.
Aniołowie Go witają, * Chwałę z wysoka śpiewają.
Bijcie w kotły...
3. Pastuszkowie na znak dany, * Znalazłszy Pana nad pany
Z pociechą serca witają, * Bogiem Go swoim wyznają.
Bijcie w kotły...
4. Trzej Królowie ode Wschodu * Z darami swego narodu
Do Betlejem pośpieszają, * Pokłon i dary Mu dają.
Bijcie w kotły...
2. Lo, within a manger lies * He Who built the starry skies
Angels bend in awe profound * Heavenly strains through earth resound.
Let the drums…
3. Shepherds in the field abiding, * First to hear the joyous tiding
Hasten where the Child reposes * Faith, their God in Him discloses.
Let the drums…
4. Hail ye now Redemption’s dawn * Greet with song this blessed morn.
Glory in the highest heaven * Peace and joy to us is given.
Let the drums…

