
Kolędy i pastorałki

0130-2.  Jakaż to gwiazda (What is that yonder Star)
English version.: Felician Sisters

          Ja           -    każ     to     gwiaz- da             błysz    -       czy     na     wscho-dzie,
          What            is      that   yon -   der,          shin     -        ing    with  splen-  dor,

  Gwiaz    -         da       no   -  we  -  go              i       -           mie     -        nia?
   Star                 of       a        new   and           won   -          drous na  -   me?

    Mędr     -       cy       wo  -   ła   -   ją:           Ciesz              się       na  -   ro  -  dzie,
   Hope               of      the       nat -  ion,         Dawn             of        sal -   va -   tion,

     To                Gwiaz -  da      twe  -   go             zba       -         wie     -          nia.
     Star               of         the     Sav -   ior’s           ho        -         ly                  fame.

      Bie      -       gną      kró -    lo  -   wie            za                 jej      pro  -  mie  - niem,
    Three             sa   -   ges      ro  -   yal            and               shep- herds   lo    -  yal,
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                  A            za    kró - la  - mi         tłum    lu   -  du,           Bo           im    ta gwiaz- da
     Fal   -     low   the  guid-ing       star    so      bright.     Star        on-ward lead-ing

     świe    -   ci     zba- wie- niem,     Bo            im  zwia- stu - je         cud     cu  -  du.
      all          mankind  pleading      For           the Re  - deemer’s      sav  -  ing    light.

2. Ten co nam później miał być przykładem, * W miłości i poświęceniu,
Dziś niezgłębionych wyroków śladem, * Zrodzon w nędzy, poniżeniu.
W garstce barłogu skrył świętą głowę, * Palmę światłości męczeństwa,
Co światu życie miała dać nowe, * Nad błędem odnieść zwycięstwa.

3. Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła * Do Chrystusowej kołyski,
Niech nas do Twego prowadzi źródła, * Światowe przyćmi połyski.
Do ostatniego życia zaniku * Boskiego światła udziela,
Byśmy tam zaszli po jej promyku, * Do świętych stóp Zbawiciela.

2. He that would lead us, uplift and feed us –
Master Whose law would teach us love
Poor and foresaken, lies overtaken
By  ageless  ruling   from   above.
Behold the Godhead laid on a strawbed—
Redemption’s holy mystery!
Darkness is driven,  true life is given,
Lo,  in a Savior’s victory.

3. Lord, once a starlight gleaming at midnight
Lead forth the Magi from afar
Grant us who wander on paths asunder
Light of the Savior’s guiding star.
May it enlighten our ways and brighten
True faith and love in children Thine;
Till we who followed its brightness hallowed
Come to behold Thee, Light Divine.




