
 

       Pieśń na wyprowadzenie urny z kościoła 
 

All My Tears Wszystkie moje łzy 
 

When I go don’t cry for me 
In my father’s arms I’ll be 

The wounds this world left on my soul 
Will all be healed and I’ll be whole 

 
Sun and moon will be replaced 

With the light of Jesus’s face 
And I will not be ashamed 

For my Savior knows my name 
 

It don’t matter where you bury me 
I’ll be home and I’ll be free 
It don’t matter where I lay 

All my  tears be washed away 
 

God and silver blind the eye 
Temporary riches lie 

Come and eat from heaven’s store 
Come and drink and thirst no more 

 
So weep not for me my friend 

When my time below does end 
For my life belongs to him 

Who will raise the dead again 
 

It don’t matter where you bury me 
I’ll be home and I’ll be free 
It don’t matter where I lay 

All my  tears be washed away 

 

 
Kiedy odejdę nie płaczcie po mnie 
Ja będę w ramionach mojego Ojca 

Rany jakie świat zostawił na mojej duszy 
Zagoją się wszystkie a ja będę bez skazy 

 
Słońce i księżyc zostaną zastąpione 

Światłem twarzy Jezusa 
A ja nie będę się wstydzić 

Gdyż mój Zbawiciel zna moje imię 
 

Nie ma znaczenia, gdzie mnie pochowacie 
Będę u siebie i będę wolna 

Nie ma znaczenia, gdzie spocznę 
Zmyte zostaną wszystkie moje łzy 

 
Złoto i srebro mamią oczy 

Doczesne bogactwa kłamią 
Przyjdźcie i jedzcie z niebieskiego stołu 
Przyjdźcie i pijcie, i nie pragnijcie więcej 

 
Więc nie płaczcie za mną przyjaciele 

Kiedy mój czas na dole dobiega końca 
Bo moje życie należy do tego 

Kto wskrzesi umarłych 
 

Nie ma znaczenia, gdzie mnie pochowacie 
Będę u siebie i będę wolna 

Nie ma znaczenia, gdzie spocznę 
Zmyte zostaną wszystkie moje łzy 
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Pieśń na złożenie urny do grobu 
 

Wayfaring Stranger Wędrowiec 
 

I am a poor wayfaring stranger 
Travelling thru this world of woe 

Yet there’s no sickness, no toil or danger 
In that bright world to which I go 

 
I’m going there to see my father 
I’m going there no more to roam 

I’m only going over Jordan 
I’m only going over home 

 
I know dark clouds will gather around me 

I know my way is rough and steep 
Yet beauteous fields lie just before me 
Where God’s redeemed their vigil keep 

 
I’m going there to see my mother 

She said she’d meet me there when I 
come 

I’m only going over Jordan 
I’m only going over home 

 
I’m going there to see my father 
I’m going there no more to roam 

I’m only going over Jordan 
I’m only going over home 

 
I am a poor wayfaring stranger 

Travelling thru this world below 
Yet there’s no sickness, no toil or danger 

In that bright world to which I go 

 

 
Jestem biednym obcym wędrowcem 

Podróżującym przez ten padół łez 
Lecz nie ma chorób, znoju czy niebezpieczeństw 

w tym jasnym świecie, do którego dążę 
 

Idę tam by zobaczyć mojego Ojca 
Idę tam, by już więcej nie wędrować 

Ja tylko idę poprzez Jordan 
Ja tylko zmierzam do domu 

 
Wiem, że ciemne chmury zgromadzą się wokół 

Wiem, że mój szlak jest trudny i stromy 
Lecz tuż przede mną leżą przepiękne błonia 

Gdzie zbawieni przez Boga trzymają straż 
 

Idę tam by zobaczyć moją Matkę 
Powiedziała, że mnie tam spotka, kiedy przyjdę 

Ja tyko idę poprzez Jordan 
Ja tylko zmierzam do domu 

 
 

Idę tam by zobaczyć mojego Ojca 
Idę tam, by już więcej nie wędrować 

Ja tylko idę poprzez Jordan 
Ja tylko zmierzam do domu 

 
Jestem biednym obcym wędrowcem 

Podróżującym przez ten świat na dole 
Lecz nie ma chorób, znoju czy niebezpieczeństw 

w tym jasnym świecie, do którego dążę 
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Pieśń na wyprowadzenie urny z kościoła 
 

All My Tears Wszystkie moje łzy 
 

When I go don’t cry for me 
In my father’s arms I’ll be 

The wounds this world left on my soul 
Will all be healed and I’ll be whole 

 
Sun and moon will be replaced 

With the light of Jesus’s face 
And I will not be ashamed 

For my Savior knows my name 
 

It don’t matter where you bury me 
I’ll be home and I’ll be free 
It don’t matter where I lay 

All my  tears be washed away 
 

God and silver blind the eye 
Temporary riches lie 

Come and eat from heaven’s store 
Come and drink and thirst no more 

 
So weep not for me my friend 

When my time below does end 
For my life belongs to him 

Who will raise the dead again 
 

It don’t matter where you bury me 
I’ll be home and I’ll be free 
It don’t matter where I lay 

All my  tears be washed away 

 

 
Kiedy odejdę nie płaczcie po mnie 
Ja będę w ramionach mojego Ojca 

Rany jakie świat zostawił na mojej duszy 
Zagoją się wszystkie a ja będę bez skazy 

 
Słońce i księżyc zostaną zastąpione 

Światłem twarzy Jezusa 
A ja nie będę się wstydzić 

Gdyż mój Zbawiciel zna moje imię 
 

Nie ma znaczenia, gdzie mnie pochowacie 
Będę u siebie i będę wolna 

Nie ma znaczenia, gdzie spocznę 
Zmyte zostaną wszystkie moje łzy 

 
Złoto i srebro mamią oczy 

Doczesne bogactwa kłamią 
Przyjdźcie i jedzcie z niebieskiego stołu 
Przyjdźcie i pijcie, i nie pragnijcie więcej 

 
Więc nie płaczcie za mną przyjaciele 

Kiedy mój czas na dole dobiega końca 
Bo moje życie należy do tego 

Kto wskrzesi umarłych 
 

Nie ma znaczenia, gdzie mnie pochowacie 
Będę u siebie i będę wolna 

Nie ma znaczenia, gdzie spocznę 
Zmyte zostaną wszystkie moje łzy 
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Pieśń na złożenie urny do grobu 
 

Wayfaring Stranger Wędrowiec 
 

I am a poor wayfaring stranger 
Travelling thru this world of woe 

Yet there’s no sickness, no toil or danger 
In that bright world to which I go 

 
I’m going there to see my father 
I’m going there no more to roam 

I’m only going over Jordan 
I’m only going over home 

 
I know dark clouds will gather around me 

I know my way is rough and steep 
Yet beauteous fields lie just before me 
Where God’s redeemed their vigil keep 

 
I’m going there to see my mother 

She said she’d meet me there when I 
come 

I’m only going over Jordan 
I’m only going over home 

 
I’m going there to see my father 
I’m going there no more to roam 

I’m only going over Jordan 
I’m only going over home 

 
I am a poor wayfaring stranger 

Travelling thru this world below 
Yet there’s no sickness, no toil or danger 

In that bright world to which I go 

 

 
Jestem biednym obcym wędrowcem 

Podróżującym przez ten padół łez 
Lecz nie ma chorób, znoju czy niebezpieczeństw 

w tym jasnym świecie, do którego dążę 
 

Idę tam by zobaczyć mojego Ojca 
Idę tam, by już więcej nie wędrować 

Ja tylko idę poprzez Jordan 
Ja tylko zmierzam do domu 

 
Wiem, że ciemne chmury zgromadzą się wokół 

Wiem, że mój szlak jest trudny i stromy 
Lecz tuż przede mną leżą przepiękne błonia 

Gdzie zbawieni przez Boga trzymają straż 
 

Idę tam by zobaczyć moją Matkę 
Powiedziała, że mnie tam spotka, kiedy przyjdę 

Ja tyko idę poprzez Jordan 
Ja tylko zmierzam do domu 

 
 

Idę tam by zobaczyć mojego Ojca 
Idę tam, by już więcej nie wędrować 

Ja tylko idę poprzez Jordan 
Ja tylko zmierzam do domu 

 
Jestem biednym obcym wędrowcem 

Podróżującym przez ten świat na dole 
Lecz nie ma chorób, znoju czy niebezpieczeństw 

w tym jasnym świecie, do którego dążę 
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