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PIEŚNI RELIGIJNE
do świętych i różne

Anno święta, Babko wnuka | Matko czystej dziewicy,
Matki Jezusa, kto szuka | Czerpie łaski z krynicy,
 Anno święta prośże Wnuka,
 Niech ma każdy czego szuka.
 Niech si ze mną co chce dzieje
 W Tobie Anno mam nadzieję
Od trzech set lat tuś zjawiona | Czyniąc nam różne cuda,
I od wszystkich zawsześ czczona | Kto się na ten Chełm uda
 Anno święta ...
Doznawają wiele ludzi | Twojej Matko opieki,
Tych, co wia serce wzbudzi | Potęgujesz na wieki,
 Anno święta ...
Niemasz Pana ni żebraka | By nie doznał obrony,
Słynie prośba mizeraka | Na wszystkie świata strony,
 Anno święta ...
Wszyscy wielbią Imię Twoje | Cudowna Anno święta,
Każdy ściele serce swoje | Że jesteś w niebowzięta,
 Anno święta ...

O Świętej Annie



Już więc do Ciebie idziemy | Z duszy ciałą potrzebami,
Póki na świecie żyjemy | Pomóż nam, nie gardź nami.
 Anno święta ...
Tu przed tobą się rzucany | Padając na kolana
Modły prośby ci składamy | Babko Jezysa Pana
 Anno święta ...
Utrapieni, opętani | Zchodzą się z okolicy,
Chromi, także zchorowani | Widzieć twe święte lice,
 Anno święta ...
Odbierają, doznawają | Twojej Matko pomocy,
I wszyscy Cię wychwalają | Tak we dnie, jak w nocy,
 Anno święta ...
Patrzysz na wszystkich strapionych | Onych przyjmując k’sobie
I ratujesz zaręczonych | Gdy się oddają Tobie
 Anno święta ...
Znasz Ty dobrze ciężkość wielką | Z którą tu przychodzimy,
I dajesz pociechę wszelką, * Gdy już stąd odchodzimy,
 Anno święta ...
Coraz większa chwała słynie | Gdy w każdym ciężkim razie,
Mnóstwo ludu codzień płynie | Widzieć Cię w tym obrazie.
 Anno święta ...
Prześwietne Saskie książeta | Obraz z Francuzkiej strony,
I w cnoty zacne panięta | Złożyli dla obrony,
 Anno święta ...
Jasność wilką razy wiele | Gdy pospólstwo spostrzegło,
Idzie patrzeć każdy śmiele | Co by na górze było,
 Anno święta ...
Tu posłowie są wysłani | Przejrzeć, co z tego będzie,
Widzą, słyszą tu przysłani | Że Chełm w jasności wszędzie,
 Anno święta ...



Tu pochwały na świat cały | Góra Chełmska odbiera,
By ofiary nie ustały | Pan Bóg chwałę odbiera,
 Anno święta ...
Czem wzruszeni, cni Grafowie | Kościół Annie budują,
Światu jawni Gaschinowie | Życiem świętem celują,
 Anno święta ...
Jak stanęła w Chełmskim kraju | Anna święta w swej chwale,
I została jakby w raju, * Ozdobiona już wcale,
 Anno święta ...
Zaraz Polska i Morawa | Czechy spieszą z daleka,
Ze wszystkich stron, co dzień wrzawa | Z płaczem, każdy kaleka,
 Anno święta ...
Ratuj nas bośmy sieroty | Zewsząd nędzą ściśnieni
Odejm te wszystkie kłopoty | Niech będziem obronieni
 Anno święta ...
                  

Barbaro święta! perło Jezusowa
Ścieszko do nieba grzesznikom gotowa
Wierna przy śmierci patronko smutnemu
Konającemu
 Źródło czystości, obmyta na wieki
 Nie wypuszczaj mnie z twej świętej opieki
 Ty mnie przygotuj na drogę wieczności
  W świątobliwości

O Świętej Barbarze 
Pannie i Męczenniczce



Spraw, by mój Jezus był dozorcą moim
W życiu i zgonie, tak jako był twoim
Niech duszę moją w niebie z twej pomocy
Z sobą zjednoczy
 Twój i mój Jezus w świętym Sakramencie
 Niech mnie nakarmi w ostatnim momencie
 Ostatnie słowo Jezus i Maryja
 Niech mnie nie mija
W ranach najsłodszycb, w mce jego drogiej
Zakryj mnie Panno o szatańskiej trwogi
Abym umierał dobrze z twej obrony
Nieustraszony
 Bym mą od piekła zabezpieczył duszę
 Najbardziej w ten czas, kiedy konać muszę
 Barbaro droga, oddajźe ją Bogu
 W niebieskim progu
Komuż bezpieczniej, duszę swą polecę
Jak tobie, a ty Jezusowi w ręce
Oddaj, o perło drogo zapłacona
Krwią odkupiona.
 Szczęście to wielkie przy mej śmierci będzie
 Gdy Jezus z Matką najświętszą zasiędzie
 Przy konającym, ty ocieraj moje
 Śmiertelne znoje
A tak wesoło konając zawołam
I ducha mego w ręce Bogu oddam
Gdy przy mnie staniesz wraz z Jezusem twoim
A Sędzią moim
 Barbaro święta uproś godne życie
 Bym mógł opłakać złości me sowicie
 Po dobrej śmierci z świętemi mieszkanie
 Daj Jezu Panie



Kochany w Bogu wielce Rochu święty
Któryś z zasług twych jest do nieba wzięty
Uproś nam zdrowie u zagniewanego
Boga naszego
 Bo Ty gdy będąc jeszcze tu na ziemi
 Słynąłeś światu cudami sławnemi
 Że nam Bóg z nieba Anioła swojego
 Zesłał takiego
Żebyś uleczył ranę w prawej nodze
Strzałą okrutną przestrzeloną srodzę
Gdzie chleb przynosił posiłkowi twemu
Tobie samemu
 Ponieważ cię Bóg swoją łaską opatrywał
 Że nawet sam pies tobie usługiwał
 I takżeś prędko został uleczony
 I pocieszony 
Ponieważ cię Bóg dał nam za patrona
W naszym więc kraju niech będzie obrona
Od morowego powietrza prosimy
Niech nie zginiemy

Pieśń o św. Rochu



Witaj, Janie z Bolesława
Pieśń o św. Janie Nepomucenie

Witaj Janie z Bolesława | Masz się stawić przed Wacława
Bo król tak rozkazuje | Iż ciebie potrzebuje

Czemuż tak rozkaz surowy | Jestem na wszystko gotowy
Wiem jaka tam nowina | Śmierci mojej godzina

Pyta się król Jana śmiele | Co mu królowa w kościele
Do ucha powiadała | Z czego się wyznawała

Wolę wszystkie męki znosić | Niż jedno słowo ogłosić
Większy rozkaz od Boga | Niż twa królu powaga

Zawołajcie prędko katów | Zewleczcie do naga z szatów
Palcie go pochodniami | I smolnemi świecami

Złoto ogniem wyczyszczają | Mnie zaś ogniem doświadczają
Ochoty dodawają | Rany twe wyrażają

Co dla Boga skały mury | Kruszą się twarde marmury
A ty się mąk nie boisz | W uporze swoim stoisz

Wiedz o Królu że twe męki | Słodsze niż niebieskie rzeki
Dla Jezusa mojego | I dla świętych ran jego

Wiedźcież już uporczywego | Uwiążcież u karku jego
Kamień z mostu Pragskiego | Zrzućcie jak niemównego

Król mi mówić rozkazuje | Spowiedź usta pieczętuje
I myśleć się nie godzi | Co słyszę przy spowiedzi



Już dekret nieodwołany | Jesteś już na śmierć skazany
Upamiętaj się Janie | A znajdziesz łaskę u mnie

Nie śmiem mówić królu tego | Co przeciw sławie bliźniego
Tobie za śmierć dziękuję | Którą mile przyjmuję

Płaczcie sieroty ubogie | Już związane ręce drogie
Które was ratowały | I jałmużny dawały

Już w Mołtawie utopiony | Kamień drogi zanurzony
Gwiazdami oświecony | Do nieba przeniesiony

Szkoły pragskie lamentują | O Doktorze się zwiadują
Słysząc że utopiony | Żal ich nieukojony

Dziatki małe narzekają | Za nim w niebo poglądają
Płaczą nauczyciela | Wszystkich pocieszyciela

O zły królu kanonika | I świętego Jałmużnika
Niewinnie utopiłeś | I Pragę zasmuciłeś

Zgasła świeca na ambonie | Stracił się klejnot w koronie
Sieroty się pytają | Gdzie ojca swego mają

Już w niebie z Bogiem króluje | Za nami tam oręduje
Jest tam naszym Patronem | I sławnym Opiekunem

Niech doznamy Twej przyczyny | Teraz i w śmierci godziny
O nasz miły Patronie | Nepomuceński Janie



Żyła żona uczciwa | A pobożną tak była
Że do Matki Najświętszej | codziennie się modliła
 Miała ona małżonka | Niedbałego w robocie
 Czas przepędzał na kartach | Na hulaszczej ochocie
Był z rzemiosła bednarzem | Lecz od pracy gdy stronił
Całe noce, dnie całe | Po gospodach przetrwonił
 Przyszedł wreszcie niebaczny | Do ubóstwa i nędzy
 Bo już nie miał przy duszy | Oni grosza pieniędzy
W domu brakło i chleba | Wszystko co miał wysprzedał
Gdy posilić się trzeba | Nikt mu za darmo nie dał
 Dnia jednego do lasu | Poszedł naciąć obręczy
 I w tym lesie ze łzami | Tak narzeka i jęczy
Cóż ja biedny począć mam | Przy nadziei mam żonę
Ani poduszki i odzienia | Wszystko znikło strwonione
 Tuż w postaci myśliwca | Diabeł z gąszczy wypada
 Czego biadasz zapytał | Bednarz wszystko powiada
Diabeł rzekł mu „ Gdy dasz mi | O czym nie wiesz w swoim domu
Ja Ci oddam patrz oto | Te pieniądze i złoto”
 Moc pieniędzy ukazał | Bednarz już się raduje
 Nieszczęsnemu diabłowi | W rewers dług swój wpisuje
Gdy już diabeł miał kartkę | Bednarzowi tak rzecze:
Teraz żona Twa zległa | Dasz mi synka człowiecze
 Przyjdź tu jutro z twą żoną | A niech synka przynieście
 W czas mnie rano znajdziecie | Na tym miejscu w tym lesie

Legenda 
o marnotrawnym bednarzu



Bednarz do domu wrócił | Nie oznajmił nic żonie
Aż dopiero nad ranem | Swą małżonkę ocucił
 Wstań rzekł prędko weź dziecię | Pójdziemy dzisiaj bo w lesie
 Dużo złota, pieniędzy | Ktoś nam dzisiaj przyniesie
Posłuchała małżonka | Wzięła synka do łona
I różaniec odmówiła | I w las spieszy zdziwiona
 Gdy już w duży las weszli | Napotkali kaplice
 Wystawili ją ludzie | By czcić Bogurodzice
Do kaplicy tej wchodzili | Żona biedna, stroskana
Męża naprzód posłała | Sama zgina kolana
 I tak klęczy nieboga | Do Maryi westchnęła
 Miłosierdzia jej wzywa | Aż w modlitwie usnęła
Rodzicielka Najświętsza | W postać jej się zmieniła
A i dziecię zabrała | Za bednarzem dążyła
 Gdy zobaczył z daleka | Diabeł niebios Królowe
 Poznał kto tu przychodzi | Z przerażeniem zwisł głowę
Wstrząsnął się cały i z dala | Począł krzyczeć strwożony
Hej bednarzu co to jest | Takiej nie znam ja żony
 Już nic nie chcę mieć z Tobą | Rzuca rewers – odchodzi
 I już żonie i dziecku | W niczym zgoła nie szkodzi
Wnet się zapadł w gęstwinie | Bednarz złoto zaś schował
Przenajświętszej Panience | Z żoną mile dziękował
 Wrócił do domu z żoną | Społem zgodnie już żyli
 Pannie Marii różańce | codziennie wierni mówili



Już ci słoneczko zaszło, nastąpiła ciemna noc 
Więc nabożnie zaśpiewajmy Maryi na dobranoc
 Śpiewajmy w kompaniji na dobranoc Maryi 
 Matce Boskiej Częstochowskiej
 Cześć, chwałę oddajmy
Dobranoc ci panienko, jezusowa matuchno
Juz ci się spać zabierajmy, śpiewajmy w kompaniji
 Śpiewajmy...
Aniołowie w tej dobie śpiewają Panno Tobie
Na dobranoc pieśni grają i mile pozdrawiają
 Śpiewajmy...
Cherubini śpiewają, Maryji cześć oddają
Czyste dusze tą czystością nigdy nie rozłączają
 Śpiewajmy...
Tobie święci i święte, niewinne męczennice
Twą niewinność wychwalają, dobranoc ci śpiewają
 Śpiewajmy...
Niewinne męczennicy i wy znawce prorocy
Na dobranoc ci śpiewają patriarchowie święci

Pieśń do Matki Boskiej 
Częstowskiej



Dzieci matki nie szanują, zdrowaś Maryja
Starą Matką się brzydzą, zdrowaś Maryja
Wtedy dobrze o nią dbają
Gdy majątek u niej mają, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija
 Wilbim Cię, Panna Maryja, zdrowaś Maryja
Ojciec u syna wzgardzony, zdrowaś Maryja
I z domu jest wypędzony, zdrowaś Maryja
Wtedy ojca też szanują
Gdy majątek w domu czują
 Witaj różo i lilija...
Gdy rodzice jeszcze żyją, zdrowaś Maryja
Dziećmi się zaopiekują, zdrowaś Maryja
A gdy z tego świata zejdą
Dzieci o nich już zapomną, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija...
Gdy matkę do grobu wkadali, zdrowaś Maryja
Wtenczas dzieci tak płakało, zdrowaś Maryja
A gdy ją juz pochowali
Dzieci o niej zapomnieli, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija...
Córki, synowie płakali, zdrowaś Maryja
Gdy mnie do domu wkładali, zdrowaś Maryja
Wten czas niby żałowali
A teraz mnie zaniedbali, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija...

Płacz sierot nad grobem matki



Miły Jezu ach dlaczego, zdrowaś Maryja
Nie masz przyjaciela mego, zdrowaś Maryja
Coby mnie teraz ratował
I tak męką pofolgował, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija...
Córki, syny mało dbają, zdrowaś Maryja
Bracia, siostry zaniechają, zdrowaś Maryja
Przyjaciele też nie pomni
Nikt o duszy mej nie wspomni, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija...
Czyż pismo święto nie głosi, zdrowaś Maryja
Jakie dusza męki znosi, zdrowaś Maryja
Jak wielkie są tam pomienie
I jakie gorzkie cierpienie, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija...
Bóg dobroci dekret zmieni, zdrowaś Maryja
Wyrwie dusze z tych płomieni, zdrowaś Maryja
Kara będzie darowana
Tylko proście ze mną Pana, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija...
Przez twą srogą mękę, zdrowaś Maryja
Podaj duszom w czystek rękę, zdrowaś Maryja
Wyciągnij je zranionemi
Stamtąd rękami twojemi, zdrowaś Maryja
 Witaj różo i lilija...
Wprowadzi z Twej świętej miłości, zdrowaś Maryja
Do niebieskiej szczęśliwości, zdrowaś Maryja
Niech się cieszą z Tobą Panem
Aż na wieki wieków. Amen


