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Witaj Maryjo, Matko Jedyna



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

Idźmy 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

O prześliczny obrazie
Pieśń o Matce Boskiej Studziańskiej



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

Kto Maryję kocha i Maryj 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

Ona ciemnym chorym kulawych doktorką
I wszystkich kościołów jesteś fundatorką

Kto Maryje Kocha, 
niech się w niej raduje

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



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 którzy w 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 tak 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

Tak i my też czyńmy grzesznicy na ziemi
By nas połączyła ze swymi świętymi
       

Amen



Maryja Magdalena w świecie się kochała,
Grzesznicą, wszetecznicą, przez długi czas trwała.
 Żyła wtenczas na świecie, gdy się już narodził
 Jezus Chrystus Syn Boży, w Judzkiéj ziemi chodził.
Z trafunku szła w bóżnicę słuchać słowa Jego,
A Pan uczył pokory, przystała do Niego.
 I tak świat opuściwszy, wszystkie marne stroje,
 Łańcuchy i manele, kosztowne pokoje.
Chrysta naśladowała widząc cuda jego,
We wszystkiem usługując, cierpiąc wiele złego.
 Gdy był zamordowany, pod krzyżem leżała,
 Płacząc krzycząc ustawnie, rzewno narzekała.
Aż ją też noc nadeszła, w grób Pana włożono;
I tak przez caluchną noc z bacznością strzeżono;
 Nazajutrz bardzo rano drogie maści wziąwszy,
 Biegła skokiem do grobu, stanęła westchnąwszy.
Chciała ciało pomazać, nie masz Pana w grobie;
Wzięto Pana, nie masz go, lamentuje sobie.
 Szuka wszędzie i pyta, po ogrodzie chodzi,
 Ujrzy człeka z daleka, prędko k’niemu godzi.
Mówiąc, słysz ogrodniku, tyś wziął Pana mego,
Powiedz gdzieś mi go podział. On nie rzekł niczego.
 Znowu woła i prosi, wtem się ozwał do niéj,
 Poznała go po głosie, prędko zniknął od niéj.
I szła do zwolenników, wszystkim ogłaszając:
Że z Panem rozmawiała, rzewliwie wołając.
 Poszła potem na puszczę, tam pokutowała,
 Grzechy swoje do śmierci w lesie opłakała.
Bierzcie przykład grzesznicy i jawnogrzesznice,
Z Maryi Magdaleny świętéj pokutnice,
 Która w niebie przebywa do aniołów wzięta,
 Racz się modlić za nami Magdaleno święta.
Racz nam zjednać u Boga grzechów odpuszczenie,
Abyśmy też mieć mogli niebieskie zbawienie.

Maryja Magdalena



O Jezu Nazarański rozwiąż ręce swoje
Pobłogosław sieroty co przed Tobą stoją
 Wysłuchaj mojej prośby nie gardź mymi łzami
 O Jezu Nazarański zmiłuj się nad nami
Kiedyś spełnił w Ogrójcu kielich Twojej męki
Omdlałyś potrzebował wsparcia świętej ręki
 I przybycia anioła z pociechą dla ciebie
 O Jezu Nazarański wspieraj mnie w potrzebie
Przez koronę cierniową na głowę wtłoczoną
Przez skronie cierniem skłute krwią świętą zbroczone
 Wysłuchaj mojej prośby nie gardź mymi łzami
 O Jezu Nazarański zmiłuj się nad nami
Gdy mnie smutek uciska niech nas wspiera wiara
Choć Panie moich cierpień przepełnia się miara
 Gnębi mnie ucisk srogi gnębią mnie zgryzoty
 Nie wypuszczaj z opieki mnie biednej sieroty
Przeniosłeś męki srogie dla ojca w ofierze
Umarłeś opuszczony kochając nas szczerze
 Na krzyżu krew najświętszą lejąc do ostatka
 Niech nas przyjmie w opiekę twa zbolała Matka
Bo nam Matką została przy Twej świętej męce
Życia mego potrzeby swoje polecam w jej ręce
 Ach wspieraj moją wiarę moją ufność w Ciebie
 A po śmierci daj miejsce z wybranymi w niebie

O Jezu Nazarański

Posłuchajcie ja was prosze o wojnie tureckiej  
Trzysta lat temu mineło jak z królem Sobieskim
 A w niedziele bardzo rano płyneły okręty
 I na tym miejscu stanęły gdzie był Obraz Święty
A w niedzielę bardzo rano bramy otworzyli
Zaraz do miasta do Wiednia Turcy przystąpili

Pieśń wojnie tureckiej



 O o Wiedniu o o Wiedniu już cie teraz mamy
 Już cie tu nikt nie obroni tylko ten nad wami
I przyjechał pan Turecki monstrancyje zdjęli
Siedemdziesiąt zakonników pod klasztorem ścieli
 A i pannom zakonnicom żli piersi nożami
 A Przenajświętszy Sakrament deptali nogami
Dzieci bili zabijali na bagnety brali
Nieszczęsne matki patrzały z żalu umierały
 Krew płyneła strumieniami z okien na ulicę
 Turek ze wszystkich stron świata strzelał w kamienice
I już wszyscy potrwożeni już we krwi staneli
I o pomoc Matke Bożą gorliwie prosili
 Przyjechał król Sobieski do kościoła bieży
 Upadł przed Najświętszą Panną i tam krzyżem leży
Wtem zawołała z obrazu powstań na kolana
O powstań królu Sobieski na Turka pogana
 O i powstał król Sobieski który krzyżem leżał
 I na Turka poganina czem prędzej pobieżał
O Przenajświętsza Panienko wiele tego razy
Porąbali posiekali Twe święte obrazy
 O Przenajświętsza Panienko jakże mam wojować
 Kiedy już słońce zachodzi późno się szykować
A mówiłam ja do ciebie że z mojej przyczyny
Słońce będzie ci świeciło dłużej trzy godziny
 A mówiłam ja do ciebie że prosiłam Syna
 Że ci słońce będzie świecić zbijesz poganina
O Przenajświętsza Panienko dopomóż mi sama
Bo ja już idę wojować na Turka pogana
 I Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
 I o pomoc swego Syna o pomoc prosiła
I Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
Za pomocą swego Syna Turków oślepiła
 Zobaczywszy Bóg najwyższy z nieba wysokiego 
 Spuścił na nich deszcz kamienny wybił do jednego
Ci którzy żywi zostali wzięli rejterować
Podprzysięgli że nie przyjdą do Polski wojować.



Najświętsza Panno Gidelska
Tyś jest Pani Archanielska
Wielkie cuda uczyniła
Żeś się w roli obiawiała

Obiawiłaś wieśniakowi
Pracowitem rolnikowi
Który orał par bydlęcy
I wyorał obraz Święty

Bydlęta obraz ujrzały
Na kolana poklękały 
A on bije i katuje 
Jeszcze zabić obiecuje

Obejrzał się w prawą stronę
Ujrzał obraz i koronę
I sam klęknął z uczciwością
I podniósł obraz z radością

Zaniósł obraz do swej skrzyni
Tam go nieszczęście nie minie
Nad całą jego gospodą
Nawiedził go Bóg chorobą

Na dziatki i żonę jego
I na niego też samego
Doświadczył go Bóg samego
I też domowników jego

Miał w swym dworze komornicę
Bogu wierną służebnicę
Która mu wiernie służyła
I tę skrzynię otworzyła

Pieśń o Matce Boskiej Gidelskiej
Historia o znalezieniu cudownego obrazu Matki Boskiej

A gdy skrzynię otworzyła 
Jasność wielka uderzyła
Gospodarzu źle u ciebie
Kościelną rzecz masz u siebie

Do klasztoru pobieżała
Zakonnikom powiedziała
Przyszło bractwo ze świecami 
Wzięli obraz z klejnotami

Wstawili go w wielki ołtarz
Święta Panno bądźże u nas
Dwa razy nas odchodziła
Tutaj być nie zezwoliła

Dwa razy nam uchodziła
Ten trzeci raz przemówiła
Zanieście mnie na tę rolę 
Bo ja tam mam dobrą wolę

Zanieście mnie na tę rolę 
Bo ja tam mam dobrą wolę
Zanieście mnie na góreczkę
Na gospodarza roleczkę

Wieśniak się też dowiadywał
swemu zdrowiu się dziwował
chwała tobie wieczny Panie
na mej roli klasztor stanie.
 
Najświętsza Panno Gidelska
Tyś jest Pani Archanielska
Nie opuszczaj nas w potrzebie
którzy wołamy do Ciebie.


