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  2. Let us hasten to the manger * With our songs of love and cheer.
Sing and play - thus we may - * Wipe away His mournful tear.

He has come for man’s salvation, * Yet He lies midst such privation,
Come, let us bring joy of Him.

  3. Let the chimes ring and the choirs sing; * May the chorus reach the sky,
To the world is born a Savior, * Emmanuel from on High.

Kneeling, let us warmly greet Him,* With the angels sing the joyous hymn
Glory to our God and King!”

  2. My zaś sami z piosneczkami * Za wami pośpieszymy,
A tak Tego Maleńkiego * Niech wszyscy zobaczymy:

Jak ubogo narodzony,  * Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.

  3. Naprzód tedy niechaj wszędy * Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany * Emmanuel w niskości.

Jego tedy przywitajmy,  * Z Aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!

Melodia II

            W żło- bie      le   -  ży,              któż   po  -  bie   -    ży             ko -  lę -  do   -   wać
               In      a       man- ger              lies    a   -  sleep-    ing           Our          Sa   -   vior

          Ma - łe - mu,                Je - zu -  so -  wi       Chry- stu - so  - wi,       dziś  nam  na -  ro-
          from a -  bove.             Let  us  cheer the       In -  fant weep-ing      With   a   song  of

          dzo-ne- mu.                 Pa- stu-szko -wie,       przy- by-waj  -cie,         Je - mu wdzię-cznie
          joy and love.          Come, oh shep-herds,      not  de - lay - ing.        Swee-test mu - sic

         przy - gry  -  waj  -    cie,              Ja  -   ko     Pa    -   nu                na  -  sze  -  mu.
         for    Him     play -    ing             Greet  the    In    -   fant             Lord   to  -   day.




