Kolędy i pastorałki

0267-3. In David’s City
En. version: Re. Czesław M. Krysa, Musical Arr.: Rev. M. Oniśkiewicz

1. Dzi - siaj w Bet-le- jem, dzi - siaj w Bet-le- jem
In Da - vid’s Ci - ty,
in Da - vid’s Ci - ty

Że Pan - na czy - sta,
The Son of God,

że Pan - na czy - sta
the Son of God

we - so - ła
joy - ful is

no the

po - ro - dzi - ła
born of Vir - gin

wi - na,
sto - ry,

Sy - na.
Ma - ry.

Ref.: Chry- stus się ro- dzi, nas o - swo-bo-dzi, A - nie -li gra- ją, kró - le wi - ta - ją,
Born in the Sa- vior, born our Re-deemer, An - gels a’ pla - ing, Kings homage paying

pa-ste-rze śpie-wa-ją, by-dlę- ta klę -ka -ją, Cu- da, cu - da,
o - gła - sza - ją.
Heav’n an’ all cre - a -tion, kneel in a- do - ra- tion, Lo,what vonders do they ac - claim.
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				 4.
					
				 2.
					
				 3.
					

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...
I trzej Królowie, i trzej Królowie od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus sie rodzi...
The Virgin Mary, the Virgin Mary rocks her infant Savior.
As noble Joseph, as noble Joseph ponders this new wonder.
Born is the Savior…
Come, let us join in, come let us join in raising grateful voices.
For this great mystr’y, for this great mystr’y Jesus, comes to save us.
Born is the Savior…

