
Zgadzanie się z wola boską – Accepting Gods’ will 

 

 

kiedy ći xmury nad gwovã śie zbjorã 

Kiedy ci chmury nad głowa się zbiorą, 

when to you clouds over the head will gather 

 

ʒal serʦe śćiśńie i wza f oku stańie 

żal serce ściśnie i łza w oku stanie, 

grief the heart will squeeze and a tear in the eye will stand 

 

ukleŋknij mudl śie i vowaj s pokorã 

uklęknij, módl się i wołaj z pokorą: 

kneel down pray and cry out with humility 

 

ńiex twoja śfienta beńʥie vola pańie 

„Niech Twoja święta będzie wola Panie.” 

may your saint will bre will (O) Lord 

 

gdy pʃyjʥie spewńić kjelix utrapjeńia 

Gdy przyjdzie spełnić kielich utrapienia, 

when it will come to (drink) the chalise of nuisance 

 

a i zapwakać nawet ńie pozvolã  

a i zapłakać nawet nie pozwolą, 

and to cry enen (they) won’t let you 

 

wzy powykajonʦ i twumjonʦ vestxńieńia 

łzy połykając i tłumiąc westchnienia, 

the tears swallowing and suppressing sighs 

 



 

pat jak się xrystus zgaʣaw s ojʦa volã 

Patrz jak się Chrystus zgadzał z Ojca wolą. 

watch as was Christ agreed with Fathers will 

 

kiedy cie dwuga z nuk zvali xoroba 

Kiedy cię długa z nóg zwali choroba, 

when you by the long out of legs will hit the illness  

 

gdy ćie ostatnia dociśnie potʃeba 

Gdy cię ostatnia dociśnie potrzeba, 

when you the last subtend the need 

 

i dotknã fʃystkie ćierpjeńia xjoba 

I dotkną wszystkie cierpienia Hioba. 

and will touch all the suffers of Hiob 

 

ńieś kʃyʃ sfuj muvjonʦ ʥiej śie vola ńjeba 

Nieś krzyż twój mówiąc: „Dziej się wola nieba.” 

carry the cross yours saying may happen the will of the Heaven 

 

kiedy v dwoń matki podajonʦ gromńiʦe 

Kiedy w dłoń matki podając gromnicę, 

while into the mothers hand passing the blessed candle 

  

bjedne śieroty otoʧyćie woʒe 

Biedne sieroty otoczycie łoże , 

poor orphans (you) will surround the bed 

 

mudlćie śie patʃãʦ na boga roʥiʦe 

Módlcie się, patrząc na Boga Rodzicę, 



pray looking at the God’s Mother 

 

i mufćie ʥiej śie vola tfoja boʒe 

I mówcie: „Dziej się wola Twoja Boże.” 

and say may happen the will of yours God 

  

gdy ći povjendã fʃystkie ʒycia kfjaty 

Gdy ci powiędną wszystkie życia kwiaty, 

whento for you wilt all the life flowers 

  

gdy ʦawã v grobje pogʒebjeʃ naʥieje 

Gdy całą w grobie pogrzebiesz nadzieję, 

when all in the grave (you) will bury the hope 

 

vzńieś duʃe v ńiebo pwaʧãʦ drogiej straty 

Wznieś duszę w niebo, płacząc drogiej straty, 

ascend the soul into heaven crying at dearest loss 

 

i vowaj ńiex się vola tfoja ʥieje 

I wołaj: „Niech się wola Twoja dzieje.” 

and cry out may the will your will be 

 

i gdy juʃ zńikont ńie beńʥie pociexy 

I gdy już znikąd nie będzie pociechy, 

and when already from nowhere won’t be (come) the comfort 

 

gdy f ćioŋgwej valʦe i śiw ći ńie stańie 

Gdy w ciągłej walce i sił ci nie stanie, 

when in constant battle also the strength you won’t be enough 

 

proś by te kʃyże buk pʃyjow za gʒexy 



Proś by te krzyże Bóg przyjął za grzechy, 

request that those crosses God accepted for (your) sins 

 

i muf ńiex tfoja vola beńʥie pańie 

I mów: „Niech Twoja wola będzie Panie.” 

and say may your will be (O) Lord 

 


