
Ona ciemnych chorych kulawych doktorką
I wszystkich kościołów jest też fundatorką

Trudno o niej wiedzieć opisać nie może
Jakoś ją wzbogacił cnotami mój Boże

Wojsko gdy wychodzi śmiało postępuje
Do Maryi woła ona go ratuje

Ona miedzy wojskiem kulami kieruje
Ci w których szkaplerzu ona ich ratuje

Ona ich ratuje w największej potrzebie
Największych grzeszników pragnie ich mieć w niebie

Ona z aniołami do nieba wstąpiła
Ona prośbą swoją czyściec wyprzątnęła

Prosiła synaczka żeby się zmiłował
By więźniów wypuścił winy im darował

Prosiła synaczka żeby się to stało
By ją prowadzili bo aniołów mało

A jak go prosiła tak mu powiedziała
Że większy od więźniów tryumf będzie miała

A gdy przez aniołów do nieba wzniesiona
I w złotej koronie na tron posadzona

Została królową wielką monarchinią
Wszyscy święci Pańscy ukłony jej czynią

I my też czynimy grzesznicy na ziemi
By nas połączyła ze swymi świętymi

powitanie
Witaj Maryjo Matko jedyna

Uproś nam łaski u swego syna witaj ach witaj Niepokalana
Witaj Maryjo Matko kochana

///

pożegnianie
Żegnaj Maryjo Matko jedyna

Uproś nam łaski u swego syna witaj ach witaj Niepokalana
Witaj Maryjo Matko kochana
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Kto Maryję kocha 
niech się w niej raduje
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O prześliczny obrazie na miejscu takowym
Kto przyjdzie utrapiony wnet się staje zdrowym

Utrapieni i chorzy będą uzdrowieni
za przyczyną tej Panny u Syna zbawieni

Bo się jasna korona tutaj rozświeciła
Śliczna Panna w studziannym dworze przemówiła

Upodobała sobie murarza jednego
Który już na śmierć leżał tak ciężko chorego

Zdało mu się w zaśnieniu ktoś nad nim przemawia
Wstań murarzu nie choruj mój głos cię uzdrawia

Bom ja ci uprosiła u Syna mojego
Żebyś ty mi nie umarł jeszcze roku tego

Dokończ że tę robotę którą żeś rozpoczął
Tam na Panieńskiej górze sfundujesz mi klasztor

Przenajświętsza Panienko czemże go budować
Nie ma srebra i złota obrazu malować

Nie turbuj się murarzu dam ci co potrzeba
Jak mi klasztor sfundujesz wezmę cię do nieba

Idżmy do urzędnika rządcy dworu tego
Niechaj więcej nie kopci obrazu mojego

Poszedł do urzędnika ten wiary nie daje
Jeszcze słowa nie wyrzekł już się martwy staje

Poczem po małej chwili woła do murarza
O Wojciechu prowadź mnie do tego obraza

Kto Maryję kocha niech się w niej raduje
Maryja mu drogę do nieba toruje

  Maryjo Najświętsza, my prosimy Ciebie:
    po skończonem życiu przyjmij nas do siebie
 
Kto Maryję kocha i Maryi służy
Dobrze mu się wiedzie choćby żył najdłużej

Kto Maryję kocha niech się do niej śpieszy
Maryja w największym kłopocie pocieszy

Ona nas pocieszy w największym kłopocie
Daje wdowie sposób i biednej sierocie

Ona nas pocieszy w największej starości
Daje starym siły ratuje w słabości

Ona przewodniczką na wodach tonących
Ona przewodniczką i w drogach błądzących

Ona jest lekarką wszystkich chorujących
Ona jest szafarką łask potrzebujących
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A gdy poszedł przed obraz upadł na kolana
Przenajświętsza Panienko uzdrów że mnie sama

Przenajświętsza Panienka jego uzdrowiła
Śliczna Panna w studziannym dworze przemówiła

Ażebyśmy mogli być zbawieni u Pana
Przenajświętsza Panienko uproś że nam sama


