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A gdy Miły Pan Jezus 
do nieba wstępował
A gdy Miły Pan Jezus do nieba wstępował
A gdy miły Pan Jezus do Nieba wstępował, 
I swej czułej matce za wszystko dziękował
 O maryja o maryja
 Na wysokim niebie
 O maryja maryja
 My wielbimy ciebie

Dziękuję Tobie, Matko, żeś mnie porodziła,
 Porodziwszy piersiami swojmi karmiła.

Przez siedem lat w Egipcie troskliwie żywiła, 
Wielkie prace i trudy dla mnie prosiła.

Ile kropel pokarmiła wziąłem z Ciała Twego, 
Tyle Ty miej zapłaty u Ojca mojego;

Do którego Ja teraz do nieba wstępuję, 
A Ciebie Matko Moja, światu zostawuję.

A słysząc to Marya, wzajem się skłoniła, 
Do Jezusa te słowa żałośnie mówiła:

Dziękuję Tobie, Synu, żeś mnie zdawna przejrzał, 
Mnie ubogą panienkę za matuchnę obrał.

Niech będzie Bóg pochwalony, a Ojciec Twój miły, 
Że wszystkie moje prace przytomne Ci były.

O Maryjo Częstochowska dzisiaj Cię witamy
O Marya, szukam Cię dawny czas, 
O Matko Boska Gidelska
O prześliczny obrazie na miejscu takowym
 Pieśń o Matce Boskiej Studziańskiej
Posłuchajcie ja was  proszę o wojnie tureckiej
 Legenda o cudzie i zwycięstwie króla 
 Sobieskiego pod Wiedniem
Różaniec my odmówili 
Różańcowa Pani  nieba ziemi
Smutny dzień nastaje, smutna ta nowina
 Pieśń o matce Boskiej bolesnej
Studziańska Matko Świętej Rodziny
 Wezwanie do Matki Boskiej Studziańskiej 
Ta salatyńska szczęśliwa wioska
 Historia cudownego objawienia Matki Boskiej
Tu jest miejsce nawiedzenia
Tu na świętej Jasnej Górze
Wierni chrześcijanie pozdrówmy Maryję
Winszuję Ci Panna święta
Witaj witaj ach zawitaj Matko Częstochowska
 Powitanie Obrazu
Witaj, witaj a zawitaj, Panienko Piekarska 
 Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie Piekarskiej
Witam ja cię, o Maryja
Zapada zmrok, już świat ukołysany
Z dawna Polski Tyś Królową
Żyła żona uczciwa, a pobożną tak była
 Legenda o marnotrawnym bednarzu
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A teraz mnie mój Synu zostawiasz na świecie,
A ja ciebie karmiłam ulubiony kwiecie.

A ja Ciebie na ziemi kochałam nad złoto, 
Ty mnie, najmilszy Synu, zostawiasz sierotą.

A Teraz mnie samą na ziemi zostawiasz,
 A tak szybko mój Synu o mnie zapominasz.

Ale kochany Synu, gdy do nieba pójdziesz, 
Przecież ja mam nadzieję, że Ty po mnie przyjdziesz.

Potem Jezus z obłoku do Ojca się wstawił, 
Uczniów swoich i Matkę na ziemi zostawił.

Która tu lat 15 po wniebowstąpieniu, 
Żyła w domu Janowym w wielkiem upragnieniu.

I Tedy Bóg ukończywszy 15 roku, 
Posyła Gabryela ze swego wyroku.

Który ją przowitawszy: bądźże pozdrowiona, 
Do nieba dnia trzy będziesz przeniesiona.

Zasnęła bez boleści i strachu żadnego, 
Spotkała w drodze Syna z całym dworem Jego, 

Który wdzięcznie zawołał: o Matko kochana! 
Witaj ze wszystkich ludzi na ziemi wybrana.

Tak Jej najświętszą duszę w niebo prowadzili, 
I obok Trójcy Świętej Oną posadzili.

Gdzie Jej wszyscy Anieli wraz z Archaniołami, 
Wdzięcznie pienia śpiewają słodkimi głosami.

Tak my nędzni ziemianie do Niej udajemy, 
Wszystkie nasze potrzeby Onej polecamy.

Przyczyni się  że się Maryo! przyczyni się za nami, 
Niech przez Ciebie królestwo w niebie otrzymamy. 

Była cicha i piękna jak 
wiosna 
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
 Matka, która wszystko rozumie,
 Sercem ogarnia każdego z nas. 
 Matka zobaczyć dobro w nas umie, 
 Ona jest z nami w każdy czas.
 
Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona.

Życie niesie za sobą cierpienie,
Zewsząd krzyże, zawody i ból,
Serce ludzkie wśród męk i udręczenia,
Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.
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Chcesz człowiecze łaski 
doznać – idź na Kalwaryję
Chcesz człowiecze łaski doznać – idź na Kalwaryję
Tam Jezusa Pana błagać, Najświętszą Maryję, 
Która to miejsce wybrała, by stąd ludzi ratowała 
Kto tylko tu spieszy.

Chociaż i różne przeszkody stoją do tej drogi 
Nieraz i nie ma pogody, tyś w pieniądz ubogi, 
Nie zrażaj się tym człowiecze, chociaż słońce bar-
dzo piecze, 
Tylko idź ochotnie.

Widzi to Bóg wszystko z nieba więc ci wynagrodzi; 
Choć niewczasy znosić trzeba, to ci nie zaszkodzi. 
Jeśliś z chęcią tutaj przyszedł, pojednany z  domu 
wyszedł, 
I z sercem nabożnym.

W domu wszystko zostawiłeś, aże do powrotu; 
Choć zajęty pracą byłeś, wieleś miał kłopotu, 
Wszystko poleciłeś Bogu, przeżegnałeś ręką w progu, 
I  łzy uroniłeś.

Nie martw się duszo pobożna o twoje domostwo; 
Dom twój ofiary nie dozna, bo błogosławieństwo 
Które w domu i za domem nad twą trzódką i zagonem 
Bóg na cię wyleje.

Przynieś siebie z myślą całą na to miejsce święte 
Które z trudnością niemałą z Jeruzalem wzięte, 

Obsadzone kaplicami i takimi obchodami, 
jako Jeruzalem

Słuchaj pilnie i uważaj swoich przewodników, 
Mękę Jezusa rozważaj szanowny pątniku; 
Natężaj słuch, bierz do głowy życie Matki Chrystusowej 
I Jej cnoty święte.

Rozważaj co ucierpiała ta święta Rodzina; 
Jaką boleść Matka miała dla miłego Syna, 
Jak często w boleści mdlała gdy pod krzyżem Jego 
stała
Na którym On wisiał.

Wszystkie żale i boleści z uwagą rozważaj, 
A sercem pełnem miłości to miejsce poważaj. 
Jak przed klasztor już przybędziesz i to miejsce że-
gnał będziesz, 
Spojrzyj jeszcze w górę.

Niech się tutaj serce Twoje jeszcze raz zabawi, 
Bo tam w górze dziatki swoje Matka błogosławi. 
Padnij przed Nią na kolana, przed Królową niebios 
Pana, 
Nim do dom odejdziesz.

Może tutaj ostatni raz w swoim życiu byłeś, 
Może dopiero pierwszy raz w to miejsce przybyłeś; 
Proś by jeszcze pozwoliła, nim cię przykryje mogiła 
W to tu miejsce przybyć.

Proś za swoje domowniki co tu przybyć chcieli, 
Wyjaw swe serca tajniki co cię tylko boli, 
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Bo to najlepsza lekarka i wszystkich lekarstw szafarka, 
Najświętsza Maryja.

Ona każdego ratuje kto jej tylko wzywa, 
Kto tu przybyć usiłuje pomoc mu przybywa; 
Jeszcze nie było zdarzenia by kto wzywał Jej Imienia 
Był nie wysłuchany.

Żegnaj mi więc Matko miła gdy już stąd odejdę, 
By Twa łaska ze mną była gdy w dom powędruję; 
Pozwól mi tu jeszcze przybyć Twój obraz cudowny 
ujrzeć 
Póki życia mego.

Błogosław mi na tę drogę, strzeż od złej przygody,
Oddal smutek, wszelką trwogę, uchowaj od szkody.
A gdy zamknę me powieki niech Ciebie chwalę na 
wieki
Z wszystkimi Świętymi.

Ciebie na wieki wychwalać 
będziemy
Ciebie na wieki wychwalać będziemy,
Królowa nieba Maryja;
W twojej opiece niechaj zostajemy,
Śliczna bez zmazy lilija;
Wdzięczna Estero o Panienko święta!
Tyś przez Aniołów jest do nieba wzięta,
 Niepokalanie poczęta!

Na każdy moment, na każdą godzinę,
Twojej pomocy żądamy;
Pani Anielska uproś naszą winę,
Do ciebie grzeszni wzdychamy:
O furto Rajska! ucieczko grzeszników!
O Matko Boska! ratuj niewolników,
Niepokalanie poczęta!

Obróć swe oczy, pospiesz w utrapieniu,
Maryja Matko miłości;
Kto służy tobie, ten nigdy nie zginie
Broń nas od czartowskiej złości;
Pokaż łaskę swą Matko litościwa,
Najświętsza Panno bądźże szczodrobliwa,
Niepokalanie poczęta!

Masz berło w ręce znać żeś Monarchinią,
Masz w drugiej Syna swojego;
Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę,
W on dzień skonania naszego;
Niech cię chwalimy z twym Synem społecznie,
Jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie,
Niepokalanie poczęta!

Przybądź o Matko w ostatnim terminie,
Ciebie my grzeszni wzywamy,
Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie,
Niechaj przy tobie skonamy:
Ubłagaj Syna niechaj się zmiłuje,
A żywot wieczny po śmierci daruje,
Niepokalanie poczęta!
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Dobranoc Ci Matko, 
ja już idę spać  
Na dobranoc I

Dobranoc Ci Matko, ja już idę spać  
Bo jutro do pracy musze rano wstać.
Cichutko, spokojnie prześpię całą noc,
Po dniu udręczenia, Matko dobranoc. 

Dobranoc Ci Jezu,  dobranoc kochany,
Całuję i ściskam Twe Święte rany.
A kiedy już zasnę, niech me serce czuje
Że Ciebie, mój Jezu, nad wszystko miłuję.

Dobranoc Ci Matko, o jak smutno mi,
Niech mi się to zdrowie, chociaż w nocy śni.
Ten zdrowie, za którym tęskni cały świat,
Dobranoc Ci Matko, ja już idę spać.

A już po raz trzeci Matko żegnam Cię
Błogosław mi w pracy, błogosław we śnie
W pracy i modlitwie, w każdy jeden czas
Matko najświętsza pobłogosław nas.

Dobranoc Maryjo, 
ja już idę spać
Na dobranoc II

Dobranoc Maryjo, ja już idę spać
Bo jutro do pracy musze rano wstać.
Cichutko, spokojnie prześpię całą noc,
Po dniu umęczenia, Mario Dobranoc.

Dobranoc Ci Jezu, Jezu dobranoc,
Pokłon Ci oddaję, wielbię Twoją moc.
A kiedy już zasnę, niech wie serce me,
Że Ciebie, mój Jezu, miłuję i czczę.

Dobranoc Ci Matko, o jak smutno mi,
Niech mi się Twój obraz, chociaż w nocy śni.
Ten obraz, za którym tęskni cały świat,
Dobranoc Ci Matko, śpiewa siostra, brat.

Dobranoc Ci Matko, Matko jedyna,
Całuje Twój obraz, Twojego Syna.
A kiedy już zasnę, czuje serce me,
Że ja Cię o Matko bardzo miłuję.

Dobranoc Matuchno, podnieś rękę swą,
Gdy zasnę snem wiecznym, ratuj duszę mą.
Ach ratujże, ratuj grzeszna duszę mą,
Weź ją w swoje ręce, opiekuj się mną.
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Przy Twojej pomocy zszedł szczęśliwie dzień,
A blaski słoneczne przykrył szary cień.
W Twych rękach me życie i wszechświata moc,
Dobranoc Ci Matko, Matko dobranoc. 

Gdy Najświętsza Panienka 
po świecie chodziła
Pieśń apokryficzna o wędrówce Świętej Rodziny

Gdy Najświętsza Panienka po świecie chodziła
I swojego synaczka za rączkę wodziła

Gdy oboje z Józefem tu na świecie żyli
I co pracą rąk swoich synaczka żywili

Byli w mieście Nazaret tam roboty mało
I nie mieli za co żyć dziecię głód cierpiało

Ludzie z miasta Nazaret tak im doradzali
Do Jeruzalem miasta byście się dostali

Jeruzalem tak wielkie i bogate miasto
Tam byście mieli życie i roboty nadto

Ale do tego miasta jest tam bór niemały
A na pośrodku mieszka zbójnik tak zuchwały

A gdy w ten bór zajdziecie dwie drogi znajdziecie
Udajcie się na prawo bo w lewo zbłądzicie

A gdy w prawo pójdziecie bór będzie zmniejszony
Bardzo gęsta krzewina ze samej olszyny

Wtenczas deszcz zaczął padać bardzo zimno było
I dziecię im oziębło aż im się kwiliło

Usiedli pod drzewiną dziecię ogrzewali 10

Przytulili do siebie w rączki mu chuchali

Wtenczas ten zbójnik idzie usłyszał gadanie
I bardzo się zatrwożył dziwował się na nie

Przybliżył się do krzaka widzi troje ludzi
Począł z nimi rozmawiać bo go serce budzi

Mówi skądżeście ludzie i dokąd idziecie
Czy tu nocować chcecie wy tu pomarzniecie

Lecz Najświętsza Panienka w mowę się z nim wdała
O swych wielkich przypadkach mu opowiedziała

Mówi idziem z Nazaret miasteczka małego
Bo tam roboty nie ma i życia żadnego

Ale do tego miasta jest tam bór niemały
A na pośrodku mieszka zbójnik tak zuchwały

Zbójnik im odpowiada już go nie miniecie
Alboć ja jestem ten sam czy mnie wierzyć chcecie

I powiódł ich na drogę dom im pokazuje
A on chcąc iść wartować przyjść zaś obiecuje
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Jak się z kupy rozeszli w dom jego przybyli
Żony jego z pokorą o nocleg prosili

A żona odpowiada nie mogę nocować 20

Bo mam męża zbójnika poszedł bór wartować

Jak po borze pochodzi w koło obwaruje
Jak do domu powróci wam też nie daruje

Oni odpowiadają my się z nim trafili
Gdyby nam tu nie kazał to byśmy nie byli

Ale na rozkaz jego my tutaj przybyli
Byśmy nocleg dostali o niego prosili

Żona zbójcy to słysząc wymawiać przestała
Koło pieca ciepłego usiąść im kazała

Ale oni od strachu grzać się zapomnieli
I poszli na zapiecek w kąciku stanęli

A wtenczas zbójca idzie ledwo w dom wstępuje
Pyta się żony swojej czy kto nie nocuje

Nocuje troje ludzi na zapiecku stoją
Ale nic nie gadają bo się bardzo boją

Zbójnik każe swej żonie wieczerzę gotować
dla tych ludzi i pościel wygodną szykować

Jak wieczerzę odbyli szykują posłanie
A Pan Jezus zaczyna rzewliwe płakanie

Lecz Najświętsza Panienka te słowa mówiła 30

Może on tego płacze dawnom go nie myła

Żona zbójcy to słysząc szykuje wanienkę
Srebrną obmyć Synaczka Przeczystej Panienki

Gdy Najświętsza Panienka Synaczka kąpała
Zbójeckiego w kolebce płakać usłyszała

Gdy Jezusa skąpała zbójniczce mówiła
Żeby i swego syna w tą kąpiel włożyła

A zbójniczka powiada mój syn owrzodziały
Gdyby do wody przyszedł byłby płacz niemały

Lecz Najświętsza Panienka leciuchno go wzięła
I w tę kąpiel włożyła płacz uspokoiła

Ledwie w kąpiel włożony już ci uzdrowiony
I z wrzodów i skorupy cały oczyszczony

Zbójnik się przypatruje że skóra świecąca
Mówi żonie ta Pani bardzo wszechmogąca

Mówi skądeście ludzie i jakiego rodu
A żem ja was tu dostał chwała Panu Bogu

Mówi powtórnie żonie może to ci ludzie
Co za nimi to pismo na cały świat idzie

Nazajutrz rano wstawszy onych wypytuje 40

Co wy za to żądacie płacić obiecuje
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Lecz Najświętsza Panienka tak odpowiedziała
Za wieczerzę i nocleg com tu otrzymała

Zbójca im odpowiada nie pytam o to
Bo ja mam dość wszystkiego mam srebro i złoto

I poszedł po pieniądze w klin je wysypuje
A jak im tego braknie przyjść zaś rozkazuje

I zaraz też ta woda gdzie dziecię kąpała
Jakoby drogi balsam wonna maść się stała

Tedy żona zbójnika mądrze postąpiła
Do dzbana ją wylała w ziemię zakopała

A jak się rozejść mieli sobie dziękowali
Pan Jezus synaczkowi aż się dziwowali

Mówi rośnij braciszku a jak dorośniemy
To oboje na krzyżu pospołu pomrzemy

A rodzice to słysząc bardzo się trapili
Wszystkie swoje marności zabójstwa zarzucili

Jak syna wychowali wszystko mu oddali
Żeby siebie szanował tak mu przykazali

Gdy już umierać mieli zejść ze świata tego  50

Dali mu upomnienie nie krzywdzij żadnego

Ale po jeich śmierci łatwo mu to przyszło
I niedługo to trwało rozproszył on wszystko

I poszedł do złodziei tam z nimi targował
I z jednym go chwycili z którym on wartował

Powiesili na krzyżu naprzeciw Jezusa
Jednak tego zbójnika szczęśliwa jest dusza

I ci jego rodzice mają darowane
Kary za grzechy swoje przez to nocowanie

Kto Jezusa nocował jak po świecie chodził
Pan Jezus mu swym niebem za nocleg nagrodził

I powiedział w rozdziale że jeszcze nagrodzi
Kto takiego nocuje co po świecie chodzi

Zważcie to chrześcijanie, którzy to czynicie 57

Jako Bóg dobrotliwy niebo otrzymacie

Gdy poranna zorza ziemię 
rozbudzi
Gdy poranna zorza ziemię rozbudzi
Ptaszek pacierz kwili, to wzór dla ludzi
 Śliczna, ach śliczna jak różany kwiat
 Matko Jasnogórska niech Cię wielbi świat

Wtedy dzwony pieśni Tobie i Bogu
Dzwonią jak skowronki u niebios progu
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A ich głos spiżowy po świecie leci
Budzi świętym „zdrowaś” starców i dzieci

I święte Twe „zdrowaś” daleko płynie
Jak błogosławieństwo w polskiej krainie

I pieśń Ci radosna „Dzień dobry” głosi
Serca nasze wzmacnia ducha podnosi

Kiedy słońce cudne promienie sieje
Chwalmy Matkę Bożą – naszą nadzieję

Panno nad pannami, czystsza niż inne
Spraw serca pokorne, czyste, niewinne

By Ciebie powitać Niebieska Pani
Serca rozradować życiem znękani

Pielgrzymujem boś Ty pielgrzymowała
I swoim pielgrzymstwem nam przykład dała

Do Hebronu w góry podróż odbyłaś
I krewnej Elżbiecie świętej służyłaś

Ucieczką na Egipt Syna ratujesz
Trudy i niewczasy cicho przyjmujesz

Pustynię Arabską pieszo przebywasz
Tyle niebezpieczeństw, biedy przeżywasz

I powrót z wyganiania nie był rozkoszny
Chociaż do ojczyzny, chociaż radosny

Tyś pielgrzymowała do Jeruzalem
Wraz z Józefem świętym i Synem razem

Bezmiernej goryczy Twa podróż była
W którejś na Golgocie Syna straciła

Myśmy opuścili rodziny, sioła
Na głos Bożej Matki, który nas woła

Spieszymy z Pomorza, Śląska, Warszawy
Aby Ci przedstawić ojczyzny sprawy

Oczy napływają łzami radości
Kiedy Jasnogórska pątników gości

Przyjmuje tu wszystkich, wiedzie do Boga
Ta najlepsza Matka wszystkim nam droga

O bądź pozdrowiona od swoich dzieci
Które tu Cię wielbią już sześć stuleci.

Gwiazdo śliczna wspaniała 
Pieśń do Najświętszej Panny Maryi w obrazie 
leżajskim (fragment)

Gwiazdo śliczna wspaniała, 
któraś nam zajaśniała
I dotąd w nieszczęściach, 
wszystkich pocieszasz
Kto się Tobie oddaje
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Pójdźmy przywitać królową,  
nieba na świat królową bożą
W leżajskim na pisaku 
objawiła się przy lasku
Matka Boska Maryja

Człowiekowi prostemu, 
ale sprawiedliwemu 
Tomaszowi, Michałkowi
Z rozkazem niech to opowie 
Rządcy tego tu dworu

Zadumiały Michałek, 
ten Maryi kochanek
Nie szedł za pierwszym rozkazem, 
aż za powtórnym nakazem
Oznajmił to rządowi

Nie śmiali się dość z niego, 
mając go za głupiego
Żeby z tym więcej nie bywał, 
głupich bajek nie rozsiewał
Bo będzie ukarany

Idzie Michałek jeszcze 
trzeci na to miejsce, 
Chcąc oznajmić swoje bycie, 
że ledwie nie dostał bicie
U urzędu leżajskiego

Znowu widzi panienkę 
objaśnioną sosienkę

I Józefa tam świętego 
z aniołami stojącego
Jako przy Pani swojej

Rzekła Panna do niego: 
byłeś u rządu tego
Byłem i opowiadałem, 
ale zaraz otrzymałem
Więcej tego nie głosić

Pójdziesz mi tam jeszcze raz, 
oznajmić mu mój rozkaz
Żeby kościół wystawili, 
gdzie będą Boga chwalili
I łaski odbierali

O Najświętsza Maryja, 
już się boję iść ja
Bo mi wielce zakazano, 
by tego nie rozgłaszano
Nigdzie ani w urzędzie

Teraz będzie skazany, 
na ciebie rozgniewany
Bo się na ciebie zamierzy, 
ale cię nie uderzy
Bo mu ręka zdrętwieje

Jeszcze mało na niego, 
syn mu umarł do tego
Ale gdy oba wraz staną, 
zdrowie i życie dostaną
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To mu powiedz ode mnie

Wsadzi cię do więzienia, 
wezwiesz mego imienia
Będziesz prędko uwolniony, 
przez Anioła wybawiony
Który zawsze przy tobie

Idzie Michałek świety, 
w radości niepojęty
Stoi przed tym nieprzebłaganym, 
dzierżawy Leżajska panem
I wszystko mu opowiada

Rozgniewany ten tyran, 
zły zacięty, hardy
Porwał laskę i z obuszkiem, 
chcąc Michałka zabić duszkiem
Lecz mu ręka zdrętwiała

Jeszcze gorszy na niego 
z bólu w ręce srogiego
Krzyczy bierzcie wariata, 
pierwej niż poślę do kata
By go żywo ćwiartował

Jak szczęśliwy ten kraj 
Polski
Jak szczęśliwy ten kraj Polski
Co od niego płyną troski
Bo w tym kraju mieszka Pani
Ta Królowa my poddani
 Matko Boska Królowo
 Polska o Pani nasza Czestochowska

W Częstochowie tron wspaniały
Wystawiony dla jej chwały
Polskie ręce wystawiły 
serca polskie ozdobiły.

Tyś cudami zajaśniała
Twoje serce nam oddała
Ludu Polski dziecię dorgie
Masz tą Matkę szczęście Błogie

Gdy Szwed zgłębił naszą ziemie
Mieczem zniszczył nasze plemię
Gdy płynęły Polskie strzechy
Lud od Ciebie brał pociechy

Tyś natchnęła sługę syna
Kordeckiego Augustyna
Krzyżem dziejów swych nie szczędził
Z Polski Szwedów wnet wypędził. Amen.
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Już ciebie, Matuchno, 
będziemy żegnać
Już ciebie, Matuchno, będziemy żegnać
I za Twą opiekę z serca dziękować
 Żegnaj nam, żegnaj nam
 Zostań na wieki Matką nam

Prześliczna Panienko, nieba Królowa
Racz wysłuchać naszej modlitwy słowa

Tyś najlepsza z matek świata całego
Jedyna nadziejo rodu ludzkiego

Ty nigdy nie gardzisz naszą słabością
Darzysz nas łaskami, swoją miłością

Tobie dziś, Matuchno, serca składamy
Bo nad to ofiary lepszej nie mamy

Za Twoją opiekę i łaski zdroje
Którąś tu zlewała na dzieci swoje

Żegnamy cię Matko z żalem żegnamy
O twoje wierzenie z serca składamy

Rozjaśnij, Matuchna, twoją smutną twarz
Bo przecież na ziemi tyle wiernych masz

Żeśmy biedni słabi – dobrze o tym wiesz
A więc nasz prośby przed trony Syna wznieś

Przyrzekamy dzisiaj wiernie Bogu żyć
Zwalczyć gniew, nienawiść, pod płaszcz twój się skryć

Niech ci będzie, Matko, wieczna cześć chwała
..................... na ziemie zstąpić zechciała

Gdy nadejdzie chwila, że umrzeć trzeba
Przyjdź do nas, Matuchno, prowadź do nieba

Już ci słoneczko zaszło, 
nastąpiła ciemna noc 
Już ci słoneczko zaszło, nastąpiła ciemna noc 
Więc nabożnie zaśpiewajmy Maryi na dobranoc 
 Śpiewajmy w kompanii 
 Na dobranoc Maryi 
 Matce Boskiej Częstochowskiej 
 Cześć, chwałę oddawajmy 

Dobranoc Ci Panienko, Jezusowa Matuchno
Już ci się spać zbieramy, śpiewamy w kompanii

Aniołowie w tej dobie śpiewają, Panno, Tobie
Na dobranoc pieśni grają i mile pozdrawiają

Cherubini śpiewają, Maryi cześć dają
Czyste dusze złą czystością nigdy się nie zrównają

Tobie święci i święte, niewinne męczennice
Twą niewinność wychwalają, dobranoc ci śpiewają
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Niewinni męczennicy i wyznawcy prorocy
Na dobranoc ci śpiewają Patryarchowie święci

Tobie skóry anielskie i mocarstwa niebieskie 
Na dobranoc pieśni grają i mile pozdrawiają 

Cześć, chwałę oddajmy Aniołowie śpiewają, 
Maryi cześć oddają Wszystkie duchy nigdy się 
nie zrównają 

Trony, chóry anielskie i mocarstwa niebieskie
Na dobranoc śliczna Pani, najwonniejsza lilija

O Panienko niewinna, jak różyczka przyjemna
Wszyscy ciebie pozdrawiamy na dobranoc, Maryja

Jutrzenka, księżyc i gwiazdy, Tobie ptaszyna każdy
nabożne pieśni nucą na dobranoc w pamięci

Tak ci wszystko stworzenie, co na świecie żyje
Na dobranoc Tobie, Panno, nabożnie wyśpiewują

Wszystko niebo, świat cały, morze ziemia i skały
Chwalą Ciebie, o Maryja, chce Cię wielbić tak i ja

Przed Twym obrazem, Matko, do stóp świętych padamy
Duszę świętych Tobie Panno w opiekę oddajemy

Człowiek szczęśliwy będzie we dnie i w nocy wszędzie
Gdy się Tobie ofiaruje, w twej opiece nie zginie

Józef, Maria i Jezus są patronowie moi
We dnie, w nocy i w pomocy doznajemy obrony

Anioł Boży od Boga dla człowieka nadany
...... strzeże dusze nasze wedle nas sprawowany

Gdy nas pokusy zwodzą i do grzechu przywodzą
Przez Anioła, stróża mego, na wolność zwyciężają

Już się zbliża czas rozstania
Na pożegnanie obrazu

Już się zbliża czas rozstania, 
już Maryja żegna nas; 
Zbliż się, zbliż się tu, rodzina, 
popatrz na twej matki twarz.
 
Może jeszcze zapomniałeś 
złożyć matce troski swe 
Zbliż się, zbliż się tu, rodzino, 
bo Maryja woła cię. 

Przyjdź, upadnij na kolana, 
bo Maryja woła; 
Przemów do niej swoim sercem, 
jak dzieci do matki swej. 

Gdzie odchodzisz mnie o Matko, 
ja sierotą nie chcę być, 
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Ja bym chciała całe życie z tobą, 
tak Maryjo żyć. 

Cicho, nie płacz ma dziecino, 
otrzyj z oczy łezki swe
Ja mam jeszcze inne dzieci, 
które dziś odwiedzić chcę

Troski swe coś mi złożyła, 
ukryłem ja w sercu swym; 
Cicho, nie płacz, ma dziecino, 
tyś na wieki dzieckiem mym. 

Żyj uczciwie w swoim domu, 
dobrze chowaj dziatki swe; 
Twoje życie tak przepłynie, 
niby morskie fale dwie. 

Może cię ktoś prześladuje, 
znoś cierpliwie krzyże swe; 
Stań pod krzyżem mego Syna 
i przypomnij sobie mnie. 

Ja już wiele przecierpiałam, 
miecz mi przebił serce me
Spojrzyj dziecię na me serce, 
i porównaj krzyże swe

Ja za wszystko ci dziękuję, 
że tak mile przyjęłaś mnie 
Ja zapłacę ci za wszystko, 
gdy Syn mój powoła cię. 

Nim odejdziesz, miła mamo, 
nim przekroczysz progi swe, 
Podnieś dłonie swe, Maryjo, 
pobłogosław dziatki me. 

Już twe oczy miłosierne 
pożegnają ten nasz dom, 
Już za chwilę cię zabiorą, 
najmilszą matkę mą

Ja już nie chcę żyć bez ciebie, 
weź mnie matko z sobą dziś, 
Ja już nie chcę być sierotą, 
ja sierotą nie chcę być. 

Bo sierota to ból serca; 
to, sieroto, serca łzy – 
Któż sierotę, mnie, otuli, 
któż mnie otrze z oczu łzy. 

O Maryjo, uproś Syna, 
kiedy przyjdzie śmierci czas, 
Zamkną się moje powieki, 
a Ty przychodź do mnie wraz. 

Cicho, nie płacz, ma dziecino, 
otrzyj z oczu łezki swe – 
Ja mam jeszcze inne dzieci, 
które też odwiedzić chcę
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Już się zbliża czas rozstania
Na pożegnanie obrazu

Już się zbliża czas rozstania, 
już Maryja żegna nas;
Zbliż się, zbliż się tu, rodzina, 
popatrz na swej matki twarz.

Przemów do niej swoim sercem, j
ak dziecię do Matki swej
Gdzie odchodzisz, ty o Matko, 
Ja sierotą być nie chcę

Cicho, nie płacz, ma dziecino, 
i otrzyj z oczu łezki swe –
Ja mam jeszcze inne dzieci, 
które też odwiedzić chcę

Troski swe coś mi złożyła, 
ukryłem ja w sercu swym;
Bo cie kocham, jak swe dziecię, 
tyś na wieki dzieckiem mym

Żyj uczciwie w swoim domu, 
dobrze chowaj dziatki swe;
Stań pod krzyżem swego syna 
i przypomnij sobie mnie

Ja też wiele ucierpiałam, 
gdy miecz serce przebił mnie

Spójrz dziecino na me serce
i porównaj krzyże swe 

Ja za wszystko ci dziękuję, 
żeś tak mile przyjął mnie
Ja zapłacę ci za wszystko, 
gdy Syn mój powoła cię.

Nim odejdziesz stąd, o Matko, 
nim przekroczysz progi me,
Podnieś rączkę swą, o Matko, 
pobłogosław dziecię swe

Już twe oczy miłosierne 
pożegnają ten mój/nasz dom,
Już za chwilę mi zabiorą 
najkochańszą Matkę mą

Ja już nie chcę żyć bez ciebie, 
weź mnie matko z sobą dziś,
Ja już nie chcę być sierotą, 
ja sierotą nie chcę być.

Bo sierota to ból serca; 
to, sieroctwo, serca łzy –
Któż sierotę, mnie, otuli, 
któż mnie otrze z oczu łzy.

Je jeszcze przyjdę do ciebie, 
kiedy przyjdzie śmierci czas
Zamknę ci twoje powieki, 
a ty pójdziesz ze mną wraz
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Już wychodzisz z mego 
domu matko najmilsza
Na pożegnanie obrazu

Już wychodzisz z mego domu Matko Jedyna
O Najświętsza Panieneczko juz nas opuszczasz
 Marsz, marsz, wszyscy wraz
 Bo Maryja Częstochowska oczekuje nas

Już cię teraz opuszczamy Matko Jedyna
I na ręku co ty trzymasz swojego syna

Przybyłaś tu z Częstochowy Matko Jedyna
Abyś tutaj wszystkie domy ty odwiedziła

Dziękujemy ci Matuchno, żeś do nasz przyszła
Może więcej nie ujrzymy twego oblicza

My tutaj żebymy zebrani, przed twym obrazem
Może Ciebie oglądamy ostatnim razem.

W naszym domu, o Maryja, ciebie błagamy
Ostatnim głosami do ciebie wołamy

O Maryjo, zwróć łaskawie na nas swe oczy
Broń nas od wszystkiego złego, udziel pomocy

Błogosław Matuchno dla tych, ciebie prosimy
Którzy nie mogli u ciebie być w nabożeństwa 

Bo juz nas ty opuszczasz Królowo nieba
Udzielaj nam swej pomocy, bo nam jej trzeba

Patrząc na cię ostatni raz, Matko, płaczemy
Niech twe imię wysławiamy, niech nie zaginiemy

I jeszcze teraz, Maryjo, ciebie błagamy
Weź opieką nad biednymi i sierotami

Spojrzyj teraz, o Matuchno, każdy cię prosi
Wszystkie smutki i radości tobie przynosi

Wstawi sie za nami do Syna o święta Pani
Tyś potężna nad Jezusa, proś go za nami

Upadajmy na kolana przed jej obrazem
Wołajmy „Matko Kochana” wołajmy razem

Może u nas już Maryjo nie będziesz więcej
Niech twój obraz pozostanie choć nam w pamięci

Podziękujmy dla Maryi z całego serca
Że nasze domy odwiedza Matka najświętsza

Niechajże się ta Maryja do nas uśmiecha
Niechaj słynie na świat cały z nieba pociecha

Że nasze domy opuści o święta Pani
A na zawsze pozostanie w naszej świątyni

Bo Maryja do sąsiada od nas już idzie
Niech cześć Maryi śpiewamy przez całe życie
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Kiedy Panna Maryja ten 
świat opuścić miała
Pieśń o wniebowzięciu Matki Boskiej 

Kiedy Panna Maryja ten świat opuścić miała
Całą Jerozolimę z wielkim żalem żegnała

Naprzód górę Golgotę gdzie był jej syn kochany
Umęczony ubity potem ukrzyżowany

W dzień zaśnięcia swojego wszystko opowiedziała
Miejsce męki Jezusa nabożnie całowała

Stojąc na onej górze całe miasto żegnała
I swój domek rodzinny z którego odejść miała

Żegnała i Nazaret w którym się urodziła
I miasteczko Betlejem gdzie synaczka powiła

I całą Palestynę gdzie przez życie bywała
Potem zeszła z tej góry do domu pospieszała

Weszła w komnatę swoją upadła na kolana
I serdeczną modlitwę zanosiła do Pana

Do Jezusa miłego modliła się ze łzami
Aż z rozkazu Bożego stanął przed jej oczami

Anioł Boży Gabryjel w ręku z białą liliją
I miłymi oczami cieszył Pannę Maryję

Mówiąc córko Syjonu nadszedł czas zejścia twego 10
Usiądziesz po prawicy Jezusa syna twego

Stolica wiecznej chwały dla ciebie zgotowana
I korona perłami niebieskimi ubrana

Cała Trójca Najświętsza będzie Cię koronować
Już nam Panno bez końca będziesz w niebie królować

Maryja usłyszała pożądanej nowiny
Zaraz anioł opuścił domek Matki jedyny

Wtenczas apostołowie z wielu stron świata tego
Przybyli z wolą Boga na pogrzeb Matki jego

Wtenczas Panna Maryja wdzięczne hymny śpiewała
A twarz jej przenajświętsza mienić się poczynała

Wtenczas apostołowie w wielkim smutku zostali
Kiedy Pannę Najświętszą już na ziemi żegnali

Odchodzi pocieszenie klejnot świata całego
A Eroni potężna co starła czarta złego

Róża rajska najczystsza mieni swoją ozdobę
Lilija w cieniu śmierci bierze na się żałobę

Wtenczas Jezus Najmilszy z aniołami świętymi
Zstąpił z nieba do domku Matki swojej jedynej

Pozdrowiwszy ją mile mówi córko Ewina 20

Nadszedł dzień śmierci twojej Matko moja jedyna
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Wyszła dusza Najświętsza z ciała przenajświętszego
I bezwładne zostało w rekach Piotra świętego

Zaraz Jezus do serca swojego najświętszego
Przyjął najświętszą duszę Maryi Matki jego

Aniołowie zaś święci wdzięczne hymny śpiewali
Jezusowi z Maryją w drodze asystowali

Apostołowie smutni bardzo rzewnie płakali
Odeszło pocieszenie a my smutni zostali

Do kogóż się sieroty na tym świecie udamy
Kiedy Matki Najświętszej już na ziemi nie mamy

Niewiasty zaś pobożne wziąwszy ciało Panienki
Ubrały w prześcieradło włożyły do trumienki

Wziąwszy wierni Maryję już nad grobem stanęli
Położyli trumienkę aby ciało uczcili

Wtenczas wszyscy pospołem wiernie łzy wylewali
Swoją Matkę najmilszą już na ziemi żegnali

Jedni ciało Maryi nabożnie całowali
Inni modląc się jeszcze do nieba spoglądali

A pośrodku aniołów Jezus z nieba zstępuje 30

Dusze Matki Najświętszej na swych piersiach piastuje

Przyszedł Jezus na miejsce gdzie było położone
Ciało to najśliczniejsze miało być pogrzebane

Zaraz dusza najświętsza weszła do swego ciała
Znikła z oczu patrzących i Maryja powstała

A zaraz aniołowie upadli jej pod nogi
Na swych skrzydłach słonecznych ponieśli ciężar drogi

I wdzięcznie cherubiny śliczne hymny śpiewały
Najwspanialszą Królową do nieba wprowadzały

Maryja spoglądając jako wierni zostali
Sierotami na świecie już żałośnie płakali

Podniosła rączkę swoją wszystkich błogosławiła
I o łaskę dla wszystkich syna swego prosiła

Pożegnawszy Maryję na dół oczy spuścili
Wtem prześliczną liliję w trumience zobaczyli

Wziąwszy wtedy liliję w grobie ją pochowali 39

Gdzie Maryja być miała a Bogu dziękowali

Kto Maryję kocha, 
niech się w niej raduje
Kto Maryję kocha, niech się w niej raduje,
Maryja mu drogę do nieba toruje.
 Maryjo najświętsza, my prosimy ciebie
 Po skończonym życiu przyjmij nas do siebie

Kto Maryję kocha i Maryi służy
Dobrze mu się wiedzie, choćby żył najdłużej.
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Kto Maryję kocha, niech się do niej śpieszy,
Maryja go 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 ciemnych, chorych, kulawych doktorką
I wszystkich kościołów jesteś 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 między wojskiem kulami kieruje,
Ci którzy są 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 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.

Maryjo! Przed Twym 
obrazem
Na pożegnanie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (1887)

Maryjo! Przed Twym obrazem, 
Może już ostatnim razem,
Może Cię tu nie zobaczę, 
Pozwól, niech się dziś wypłaczę.

Czy ostatni raz pod klonem, 
Stawam z sercem mym ściśnionym?
Jak syn pędzony w świat stanie, 
Przed Matką na pożegnanie.
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Matko! Ja się stąd nie ruszę, 
Ciężki ból ściska mą duszę.
Jakże się z myślą pogodzić, 
Od mej Matki już odchodzić?

Nie wiem, co mnie w drodze czeka
Może śmierć od złego człeka
Albo jakie złe wypadki
Chcę więc zostać tu u matki

Lecz muszę iść za mym losem
Opuścić cię rzewnym głosem
Wzniesiony przed twym obliczem
Matko, czy mnie puścisz z niczem

Czyż mnie nie dasz, o com prosił
Chcesz bym smutek stąd wynosił
Matko, czyż mam w mej potrzebie
Bez pomocy wyjść do ciebie

Chociaż jestem syn wyrodny
Czyż od matki mam wyjść głodny
Spragniony, chory, obdarty
Jak nędzarz na kiju wsparty

Pokarm, uzdrów mnie swą łaską
Odziej nowych szat przepaską
Pociesz, napój swą słodkością
Natchnij serca swą miłością

Już cię żegnam, Matko Boska
Niech ustąpi wszelka troska

Bo gdy będę kochał ciebie
Ujrzę cię po śmierci w niebie

Ach, żyć będę wciąż cnotliwie
I służyć ci szczerze tkliwie
Bym w uścisku dłoni twoich
Do niebieskich wszedł podwoi

A jeżeli w wczesnym razie
Przy cudownym twym obrazie
Klęknę, Matko, w serce moje
Wlej znów jak dziś pociech zdroje

Matko Częstochowska, 
prosimy ciebie
Matko częstochowska, prosimy ciebie
Wstawiaj się za nami w każdej potrzebie
 Przyjmij nas do siebie prosimy ciebie
 Śliczna Matko Boska Tyś Jasnogórska
 /
 Przyjm nas do siebie 
 Prośmy Ciebie wstawiaj się
 Za nami w każdej potrzebie

Ty słyniesz cudami na Jasnej Górze
Każdy tam doznawa łask w twoim obrazie

By gdyś tam przybyła, Matuchno miła
I wszystkich grzeszników do się tuliła
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Prosimy Cię Panno, przyjmijże i nas
Byśmy rozpoznali dobrze Twój obraz

Racz się, Panno, wstawić za duchowieństwem
Udzielaj nam łaski z błogosławieństwem

Bo wiemy, Matuchno, że możesz wiele
Zjednać wszystkim łaski w Twoim kościele

Twojej to pomocy, Matko, wzywamy
Wskaż drogę do nieba Ciebie błagamy

Prosimy cię Matko, prosim ze łzami
Ach raczże się wstawić za grzesznikami

Doznawamy łaski z Twojej przyczyny
Że nam Twój syneczek odpuści winy

Bądźże przewodniczką naszą, o Pani
Byśmy Twym wyrokiem byli wspierani

Bądźże nam, Maryjo, Matką Litości
Gdy nas Bóg zawoła stąd do wieczności

Matko Najświętsza 
do Ciebie biegniemy
Matko Najświętsza do Ciebie biegniemy
Szukać pociechy, bo we łzach toniemy.

 Zlituj się, zlituj nad sierotami.
 O, Matko nasza, opiekuj się nami.

Przyjmij nas biednych i przytul do Ciebie,
Którzy wzdychamy ze łzami do Ciebie.

Przyjmij nas, przyjmij, choć serca skalane,
Lecz oczy nasze łzami są zalane.

Tyś nasza Matka, a my Twoje dzieci.
Niechże glos sierot do Ciebie doleci.

Twojej litości błagamy ze łzami.
O, Matko nasza, nie pogardzaj nami.

Gdy nami wzgardzisz, do kogoż pójdziemy?
Przed kimże, przed kim w smutku zapłaczemy.

Kto nas pocieszy, kto otrze łez zdroje?
Tylko, ach, tylko - Matko, Serce Twoje.

Z ufnością spieszym do Twoich Ołtarzy.
Nie zamknij Serca, nie odwracaj Twarzy.

O, Serce Drogie! O, Nasza Słodkości!
Nie opuszczaj nas na tejże niskości.

Ratuj nas, Marjo, i bądź zawsze z nami.
Zasłaniajże nas Swoimi Rękami.
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O Maryjo Częstochowska
O Maryjo Częstochowska dzisiaj Cię witamy
My zebrane twoje dzieci do Ciebie wołamy
 O Maryjo, gdzie ty jesteś
 Co sie do nas nie odezwiesz
 A my Cię wołamy 
 Częstochowska Pani

O Maryjo, gdzie ty jesteś, co się do nas nie od-
wdziwiesz
A my Cie wołamy, częstochowska pani

Widzę ja tu o Maryjo, Twój cudowny obraz
Tylko ja bym Cię prosiła, przemów słowo do nas.

O Maryjo częstochowska, jasna górska pani
Powiedz że nam o Maryjo czy Ci dobrze z nami.

Czy się na nas pogniewałaś, o Matko jedyna
Może my Cię obrazili i Twojego Syna.

My cie dzisiaj przepraszamy o matko kochana
My przed Tobą upadamy na swoje kolana

Już niedługo ta Maryja swe dzieci policzy
I wróci na Jasną Górę do swojej kaplicy

O Maryjo czestochowska podnieś rączkę swoją
Pobłogosław te rodziny co przy Tobie stoją

O Maryjo szukam Cię 
w dawny czas
O Marya, szukam Cię dawny czas, 
Ach nie mogę Cie znaleźć, 
Po górkach i wielkich pustyniach, 
Nie mogę ja tutaj przyjść. 
 O Marya wspomóż, nie wiem sobie pomódz 
 W mej biedzie i ciężkości. 

Święta góro ja bedę pospieszać, 
Gdzie ta Matka miłości, 
Ona zwykła wszystkich nas pocieszać 
I dopomódz w ciężkości.  

O Marya, moja Matko miła, 
Chcę się dostać ku Tobie, 
Byś się, Panno, za mną przyczyniła. 
I wspomogła w potrzebie. 

O mój Boże, chcę już pokutować 
Za me grzechy i winy, 
Wszystko bedę Tobie ofiarować, 
I Panience Maryi. 

Mych rodziców, cała ich chudobę, 
Cały dom zasmucony, 
Ja im w niczem dopomódz niemogę, 
Bo siły duch zwątpiony. 
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Mych rodziców do ziemi pochował, 
Zostałem opuszczony, 
Do Maryi będę pątnikował, 
Gdyż jestem zbyt strapiony. 

Gdy rodzice moi jeszcze żyli, 
Nie wiedziałem o biedzie, 
Lecz gdy życie swoje zakończyli, 
Życie ciężko mi idzie. 

Którzy jeszcze rodzice Swe macie,
Miejcie ich w uczciwości,
Boć to ciężko być sierotą w świecie,
Nie mieć z nikąd pomocy

Gdybym ja sie mógł jako dowiedzieć,
Iże są już w radości, 
Toby było me serce wesołe, 
łże nie sa w ciężkości. 

Przyjaciele moi mi nie przają, 
Iżeni ja jest ubogi, 
I z daleka mnie wszyscy mijają, 
ach, jaki to ból srogi. 

Nie dbam o to, nic z tego nie robię, Ż
e się oni mnie wstydzą, 
Ja się, Panno, wciąż polecam Tobie, 
Niech wszyscy ze mnie szydzą 

Na nikogo nie będę narzekać, 
Panu Bogu chcę służyć, 

Jego łaski ciągle będę czekać, 
Świat bedę nienawidzać. 

Sama zazdrość panuje na świecie, 
Wy co się w niej kochacie, 
Łaski Bożej nigdy nie doznacie, 
Zamiast Boga świat macie. 

O Boże mój, ofiaruję Tobie 
Całe moje strapienie, 
Ażebym niem mógł zarobić sobie
Dla mej duszy zbawienie. 

Proszę Cię przez pięć ran Chrystusa
Które nas ucierpiał, 
Kiedy na tym świecie tu przebywał, 
Choć żadnej winy nie miał. 

Bo przy końcu żywota onego,
Na Krzyżu Go przvbili,
Jeszcze prosił Boga Ojca Swego
Za tych, co Go męczyli. 

Polecam się do pięciu ran Chrystusa, 
Umęczenia Jezusa, 
Aby dała Matka Bozka czysta, 
Czego żąda ma dusza. 

Amen, teraz wszyscy zaśpiewajmy, 
Na cześć, Maryi Pannie, 
Na kolana wszyscy popadajmy, 
Dajmy pokłon i pienie. 
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O Matko Boska Gidelska
O Matko Boska Gidelska
Tyś jest Pani Archanielska
Wielkieś cuda uczyniła
Żeś się w roli objawiała

Objawiłaś się na roli
Pracowitym wieśniakowi
Który orał w par bydlęty
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 ci go 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

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 im uchodziła
Tutaj być nie pozwoliła

Dwa razy im uchodziła
A 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
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O prześliczny obrazie 
na miejscu takowym
Pieśń o Matce Boskiej Studziańskiej

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

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

Posłuchajcie ja was 
proszę o wojnie tureckiej
Legenda o cudzie i zwycięstwie 
króla Sobieskiego pod Wiedniem

Posłuchajcie ja was proszę o wojnie tureckiej
Trzysta lat temu minęło jak z królem Sobieskim

A w niedzielę bardzo rano płynęły okręty
I na tym miejscu stanęły gdzie był obraz święty
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A w niedzielę bardzo rano bramy otworzyli
Zaraz do miasta do Wiednia Turcy przystąpili

O Wiedniu o Wiedniu już cię teraz mamy
Już was tu nikt nie obroni tylko ten nad nami

I przyjechał pan turecki monstrancyje zdjęli
Siedemdziesiąt zakonników pod klasztorem ścięli

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 płynęła strumieniami z okien na ulice
Turek ze wszystkich stron świata strzelał w kamienice

I już wszyscy potrwożeni już we krwi stanęli
I o pomoc Matki Bożej gorliwie prosili

I 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

I powstał król Sobieski który krzyżem leżał
By na Turka poganina czym 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
Że ci słońce będzie świecić dłużej trzy godziny

A mówiłam ja do ciebie żem prosiła syna
Że ci słońce będzie świecić zbijesz poganina

O Przenajświętsza Panienko dopomóż mi sama
Bo ja już idę wojować na Turka pogana

A Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
I o pomoc swego syna o pomoc prosiła

A Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
I z 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
Poprzysięgli że nie przyjdą do Polski wojować

Różaniec my odmówili 
Różaniec my odmówili 
Matkę Bożą pozdrowimy
O Maryjo prośmy Ciebie
Wyszukaj nam miejsca w niebie
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A na niebie gwiazdka nowa
Żeś przecudna jest królowa
Na niebie się ukazała
Różaniec mówić kazała

Dzieci moje mnie słuchajcie
Różaniec mój odmawiajcie
Różaniec to ma ozdoba
Najlepiej mi się podoba

Maryjo sam Bóg w niebie
Upodobał sobie ciebie
Niebo ziemia się zachwyca
Żeś przecudna jest dziewica

O Maryjo róży kwiecie 
Najpiękniejsza z róż na świecie
Proś za nami syna swego
Jezusa pana naszego

O Maryjo nasza pani
Błagamy ciebie ze łzami
Całym sercem Cię prosimy
Wysłuchaj o co żebrzem

O mój Jezu ukochany
Przez twe boleście i rany
Przyjmij nas grzesznych do siebie
Byśmy cię chwalili w niebie.

Różańcowa Pani 
nieba ziemi
Różańcowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
 Do Ciebie się cały świat ucieka,
 Przez różaniec Twej pomocy czeka,
 Różańcowa Dziewico Maryjo!

Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem:
Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.
 Do Ciebie się cały świat ucieka...

Mówisz, że chcesz dla nas być obroną
I ratować dusze, które toną.
 Do Ciebie się cały świat ucieka...

Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,
Więc żądałaś po trzykroć pokuty.
 Do Ciebie się cały świat ucieka...

Bernadecie wskazałaś różaniec,
Że dla grzesznych, to obrony szaniec.
 Do Ciebie się cały świat ucieka...

Tajemnice Różańca Świętego
Zdepczą wroga zbawienia naszego.
 Do Ciebie się cały świat ucieka...

Wtedy Serce Twe zatryumfuje,
Ludzkość całą Ono uratuje.
 Do Ciebie się cały świat ucieka...
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Smutny dzień nastaje, 
smutna ta nowina
Pieśń o matce Boskiej bolesnej

Smutny dzień nastaje, smutna ta nowina
Smutna to dla serca matuchny godzina

Wiatrem opisuje w mieście Jeruzalem, 
Zdjęta ta Panienka, Zdjęta wielkim żalem. 

Szła Panna z kościoła,z Jerozolimskiego, 
Zginął Jej Synaczek,nie spostrzegła tego. 

Poszłabym ja szukać, sama nie wiem kędy, 
Już mnie nocka zaszła, już ciemno wszędy. 

Trzeba się zapytać Anioła świętego, 
Jeżeli nie widział Synaczka mojego. 

Gabrielu święty, Sługo Boży wierny; 
Zaginął mi Synaczek w sposup niepojęty

Nie turbuj sięMatko, nie turbuj się wiele, 
Znajdziesz Ty Synaczka Bożego w kościele. 

Doktorów nauczał na środku kościoła, 
Pismo im tłumaczył od niechrzęści zdoła

Zaledwie to dziecię lat 12 miało
A mądrych doktorów już nauczać miało

Idzie ta Panienka z tymi radościami, 
Znalazła Synaczka między doktorami. 

Synu mój, Synu! Synu mój jedyny!
 Zraniłeś mi serce teraz tej godziny.

Nie tyle Ty, Matko, żalu będziesz miała, 
Kiedy Mnie Ty będzieszz krzyża zdejmowała.

Wolałabym Synu, ja z Tobą umierać, 
Niżeli raz zpod krzyż na ciebiospoglądała.

A razem nie będziesz matko umierała
Tylko mnie Ty z krzyża piastowała

Ojcze z nieba Boże, usłysz naszą mowę
Pociesz ratuj w smutkach, każdą białą głowę.

Studziańska Matko 
Świętej Rodziny
Wezwanie do Matki Boskiej Studziańskiej 

Studziańska Matko Świętej Rodziny
Z Panieńskiej Góry Ciebie prosimy
Obejmij sercem lud Twój oddany
O to Cię Matko nasza błagamy

Tyś naszą Matką Nieznamierowską
Upraszaj dla nas Opatrzność Boską
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Abyśmy wszyscy za Twą przyczyną
Stali się jedną wielką rodziną

Studziańska Matko Świętej Rodziny
Z Panieńskiej Góry Ciebie prosimy
Obejmij sercem lud Twój oddany
O to Cię Matko nasza błagamy

Ta salatyńska szczęśliwa 
wioska
Historia cudownego objawienia Matki Boskiej

Ta salatyńska szczęśliwa wioska
gdzie się objawiła ta Matka Boska
Dwojgu pastuszkom z zacnej rodziny
Które serduszka miały bez winy

Kiedy swe krówki w pole wygnały
Pieśń Matki Boskiej ciągle śpiewały
Boga tam nigdy nie obraziły
Ładnie i skromnie tam się bawiły

Pewnego ranka gdy wstało słońce
Nagle ktoś stanął przy nich na łące
Stała tam pani pięknie ubrana
Była to Maria Niepokalana

Dzieci na widok ten osłupiały
Gdy jasność wielką przy niej ujrzały

Jasna i piękna na twarzy była
Lecz łzy jak perły z oczu roniła

Mnie się nie bójcie moje dziateczki
Jesteście blisko ku swej mateczki
Która tu do was z nieba zstąpiła
By grzesznym niebo swe otworzyła

Cudowne słowa z jej ust płynęły
Dzieci z podziwem na nią patrzyły
Koronę miała z gwiazdek na głowie
Asystowali jej Aniołowie

Widzicie dziatki co się to dzieje
Na widok serce moje truchleje
Ludzie o syna mego nie dbają
Drugi raz na krzyż go przybiją

Kiedy te słowa do nich mówiła
Z bólem serdecznym z cicha załkała
Pastuszki także się rozpłakały
Gdy śliczną panią płakać ujrzały

Powtórzcie wszędzie te moje słowa
Że wam mówiła Maria Królowa
By ludzie z grzechów dusze obmyli
O wybaczenie syna prosili

On by znieważył z nieba świat cały
Lecz modły wiernych go powstrzymały
Ze łzami przyjdźcie o wybaczenie
Dla was tu spokój w niebie zbawienie
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Kiedy wyrzekła ostatnie słowa
Znikła im z oczu Maria królowa
Pastuszki stały jakby olśnione
Patrzą gdzie poszła i w którą stronę

Kiedy swe krówki z pola zagnały
Niezmierną radość w serduszkach miały
Że będą ludziom opowiadały
O cudzie Marii że ją widziały

Ludzie gdy słowa te usłyszeli
Zaraz do księdza o tym znać dali
Władze duchowne ten fakt zbadały
O cudzie Marii wnet rozpisały

Lecz wyobraźmy sobie tę Panią
Przez nasze grzechy łzami zalaną
Ona serdecznie o to prosiła
Powiedz owieczko któraś zbłądziła

Otrzyjmy Marii łzy jej płynące
Obmyjmy my też winy szkodzące
Ta salatyńska Panna Maryja
Będzie z pomocą wszystkim spieszyła

Tu jest miejsce nawiedzenia
Tu jest miejsce nawiedzenia, tu Maryja woła nas,
Przyjdźcie do mnie moje dzieci, przyszedł czas
ach przyszedł czas.

Nigdy tego nikt słyszał, i nie widział cały świat,
By po Polsce wędrowała, Matka Boża róży kwiat.

Więc do ciebie, jak do Matki, wszyscy razem tu-
lim się
Matka Boska Częstochowska, Ty nad nami zlituj 
się

Ty nikogo nie ominiesz, i odwiedzasz dzieci swe,
I tak oni Cię miłują, tylko ranią serce Twe.

Pobłogosław nas Maryjo, ratuj wspomóż dziecię swe,
Bo za wszystkich Syn Twój cierpiał, i cierpiało ser-
ce Twe.

Z całym sercem upadamy, do Twych Matko świę-
tych stóp,
Daruj nasze przewinienia i miej nas za swoich sług.

Zaszło słońce za górami, ziemię tuli cicha noc
Tobie Matko Jezusowa nucą wszyscy dobranoc

Kiedy cicha nocka minie i zaświta biały dzień 
Niech cię wita niebo ziemia i Aniołów miła pieśń

Cóż nas żegnasz, Matko nasza, cóż odchodzisz od 
nas w dal
... zostaje nam po Tobie, wielki smutek, wielki żal
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Tu na świętej Jasnej Górze
Tu na świętej Jasnej Górze
Matka Boska wzywa nas
Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie wszyscy
Tu nas czeka pełna łask
 Cud bo żywy, nad podziwy,

Witaj nam Matko Kościoła 
Jasnogórska pełna łask
Witaj nam, Królowo Polski
......... że jesteś wśród nas

Matko Boska Częstochowska
Jaśniejąca w kręgu gwiazd
Już sześć wieków tutaj świecisz
Już sześć wieków bronisz nas

Stąd nawiedzasz nasze domy
Błogosławiąc dzieci swe
I naprawiasz grzeszne serca
I do Boga wznosisz je

Matko Boska Częstochowska
Jasnogórska Pani łask
Pielgrzymujesz wciąż po Polsce
Wśród aniołów z miast do miast

I nawiedzasz nasze wioski
Idąc pośród polnych dróg
I z Syneczkiem na swym ręku
Błogosławisz kraj i lud

My do ciebie, naszej Matki
Kornie dziś tulimy się
O Mateńko ukochana
Weź w opiekę dzieci swe

O Mateńko najłaskawsza
Racz udzielić nam swych łask
By w pokorze i miłości
Tobie służył każdy z nas

O Mateńko, rozpal serca
I złóż je u syna nóg
Aby odtąd dla nas wszystkich
Był zbawiciel Jezus Bóg

Aby Bogu-Ojcu Stwórcy
W imię Syna serce nieść
Wielbić go i kochać wiecznie
Składać dzięki, hołd i cześć

Aby i Ducha Świętego
W Trójcy Świętej wiernie czcić
Aby słuchać natchnień jego
Według woli bożej żyć

Przyjmij serca pieśni modły
Życie nasze, ból i trud
A tym którzy obojętni
Nawrócenia uczyń cud

I nie pozwól, o Maryjo
Wyrwać Boga z polskich dusz
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I broń Matko nas od złego
Kary i dziejowych burz

Pani nasza jasnogórska
Sześćset lat tu już twój tron
Sześćset lat tu płyną modły
Płyną pieśni, dzwoni dzwon

Zadumana tu spoglądasz
Sześćset lat na dzieci swe
Tu przez Twoje święte dłonie
Tu na ziemi łaski śle

Sześćset lat tu czynisz cuda
Dla ciał chorych, serc i dusz
O cudowna jasnogórska
Różo najpiękniejsza z róż

Tu królujesz polskiej ziemi
Garniesz dzieci pod swój płaszcz
I Papieża powołałaś
Z Polski, bo tak kochasz nas

O Królowo Jasnogórska
Najłaskawsza, dzięki ci
Za opiekę Twą nad Polską
Za Twą miłość, ból i łzy

O cudowna, ukochana
Matko zawsze z nami bądź
O Królowo nieba, ziemi
Z Synem swoim światem rządź

Wierni chrześcijanie 
pozdrówmy Maryję
Wierni chrześcijanie pozdrówmy Maryję
Zaśpiewajmy wszyscy taką melodyję
 Witaj zawitaj Pani anielska
 Matko Jezusowa, ranna jutrzenko
 Śliczna panienko, Niebieska Królowa

Bóg Ojciec Cię wybrał za córkę jedyną
Syn Boży ukochał za Matkę kochaną

Duch Święty spoczywał na ramionach Twoich
Wielce się zakochał w świętych cnotach Twoich

I święci prorocy o tym powiadali
Że przez Cię Maryja kacerstwo się zwali

Święci Patryarchy cierpliwie czekali
Żeby twój dzień święty rychło oglądali

Niebo się smuciło, świat narzekał cały
Że żaden nie mógł przyjść do niebieskiej chwały

Ojciec się zmiłował przez Syna swojego
Zesłał tu Anioła z nieba wysokiego

Gdy Anioł Gabriel z tym poselstwem przyszedł
Te słowa mówił Boga Ojca poseł
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O jak Maryja nad tym się zdumiała
Nad temi słowami, które usłyszała

Anioł do niej mówi - nie martw się Maryja
Bo to wola Ojca, żeby matką była

Więc się też Maryja k’tem słowom skłoniła
Że to wola Ojca, żeby matką była

Zaraz ją Duch Święty mocą swą swoją uczcił
Syn Ojca wiecznego w żywot jej wstąpił

Jaka radość w niebie i nam też na ziemi
Iże przez Maryję zaczęte zbawienie

Józef i Maryja cnotliwie mieszkali
Przy pracach swe życie cnotliwie kochali

O jakże się Józef nad tem radował
Gdy Pannę Maryję w ciąży pomiarkował

Anioł Józefowi tę nowinę głosi
Że Panna Maryja Boga w sobie nosi

Winszuję Ci Panna święta
Winszuję Ci Panna święta,
Żeś bez zmazy jest poczęta,
O Maryo! cześć Ci, chwała!
Żeś tak czysta piękna cała.

 Pozdrowienie, Maria Panna 
 pozdrowienie tu na ziemi z Aniołami
 Pozdrowienie w ciemnym grobie
 Pozdrowienie ze świętymi

O Maryo, nawet w Tobie, 
Sam Bóg upodobał Sobie, 
Niebo, ziemia się zachwyca, 
Żeś tak czysta jest Dziewica.

Matko odwiecznego Słowa, 
Serca Jezusa Królowa, 
Moje ciało, duszę, życie, 
Poświęcam Ci całkowicie.

Jesteś Matką, jam Twe dziecię, 
Nie opuść mię na tym świecie, 
Strzeż przy zgonie, niechaj w niebie, 
Umiem tam wiecznie chwalę Ciebie.

Przez Twą pobożną przyczynę, 
Niech nam Bóg odpuści winę; 
Uproś łaskę, Panno święta, 
Boś bez zmazy jest poczęta.
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Witaj witaj ach zawitaj 
Matko Częstochowska
Powitanie Obrazu

Witaj witaj ach zawitaj
Matko Częstochowska
Witamy cię Matko droga
Pani Jasnogórska

Przybyłaś do nas Matuchno
W te ubogie progi
Będziesz tu z namy przebywać
Przez dwanaście godzin

Rozglądnij się Matuchno 
po ubogiej chacie
Czy to może być właściwe 
Matko miejsce dlacie

Zwróćmy się wszyscy do
Matki my ubodzy ludzie
Boona nikim nie gardzi
Do każdego idzie

Witamy cię Matuchno 
Żeś do nas przybyła
Prośmy cię serdecznie 
Byś błogosławiła

Przybyłaś do nas matuchno
Z samej Częstochowy

Idziesz do każdego domu 
Nie robisz wymowy

Oo Matuchno ukochana 
Noś syneczka swego
By nas nigdy nie odmówił 
Błogosławieństwa swego.

Już nadeszła ta godzina
Przywitania twego
Przybyłaś do nas Matuchno
Już do domu mego

Witamy cię o Matuchno
Jeszcze raz witamy
Z bólem serca o Maryjo
Bo ciebie wołamy

Przebacz matko ukochana
Nie pamiętaj złego
Wstawiaj że się Ty za nami
U syneczka swego.

Dzisiaj my się o Matuchno
W twą opiekę dali
Dopomuż nam o Maryjo
Byśmy w niej wytrwali

Otrzyj łzy z oczu płynące
Pocieszaj w cierpieniu
Byśmy mogli wzywać Ciebie
Tu na ziemi w niebie.
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Witaj, witaj a zawitaj, 
Panienko Piekarska 
Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie Piekarskiej

Witaj, witaj a zawitaj, Panienko Piekarska
Witaj, witaj a zawitaj, Pani Archanielska
 Ślicznaś, piękna i przyjemna, 
 Panienko piekarska
 Bądźże od nas pozdrowiona 
 Jezusowa Matko

Zjawiłaś się Panno święta, w piekarskim kościele
Idzie, ach idzie grzeszników do Ciebie tak wiele

Prosimy byś nas raczyła do łaski swej przyjąć
Nie dajże nam Panno święta na wieki zaginąć

O jak wielkie, niezliczone cuda pokazujesz
Bo grzeszników choć największych do siebie 
przyjmujesz

Kiedy się oni do Ciebie Panno, uciekają
Tobie Panno aż do śmierci służyć obiecują

Idą ślepi, trędowaci, idą i kulawi
Ciebie Panno Święta prosić o swe pierwsze zdrowie

Nie wypuszczaj nas od siebie i w smutku odchodzić
Ale też nas w prośbach naszych, racz Panno wygodzić

O Ty Matko Jezusowa, bądźże pozdrowiona
Któraś jest w wielkiej godności u swojego Syna

Raczże się teraz za nami przyczynić do Niego
Gdy Ty chcesz, On nie opuści człowieka grzesznego

O łaskawa, o miłosna Panienko Piekarska
Słynie już po całym świecie. Twoja wielka łaska

Daj żeby na serca padła Twoim służebnikom
Udzielże choć iskreczkę i nam też grzesznikom

Pójdźmy tedy nie mieszkajmy, Pannę przywitajmy
Zdrowaś bądź Panno Marya, tak Jej zaśpiewajmy

Rada ta Panna usłyszy, takie pozdrowienie
Zjedna Gna wespół wszystkim grzechów odpusz-
czenie

Wszyscy wespół głosem jednym chwalmy tę Pa-
nienkę
Że jest Panna po porodzie u Boga za Matkę

Wszyscy w Niej ufność miejmy: Ta nas nie opuści
Ale do Syna swojego da nam przystęp bliski

Łaskę Twoją wszystkim pokaż, Panienko Piekarska
Twarzy Twojej nie odwracaj, o Matuchno Boska

Bo nas inszy już nie przyjmie, jeśli nas odrzucisz
Ale mamy tę nadzieję, że nas nie opuścisz
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Dodaj nam, Panno, pomocy, boć nam jej potrzeba
Ubłagaj Synaczka swego, bo się na nas gniewa

Pokażże mi swoje piersi, których On pożywał
Prośże za nami Panienko, by święty pokój dał

Witam ja cię, o Maryja
Witam ja cię, o Maryja, o matuchno przemiła
Dziękuję ja ci serdecznie, żeś dziś do mnie przybyła

O Maryjo Częstochowska, niech ci będzie cześć 
chwała
Bo ja ciebie tak prosiła, byś u mnie nocowała

Jaką ty tu wielką radość, Matuchno, mi sprawiła
Kiedyś z cudownym obrazem do mnie, Matko, 
przybyła

Ja ci serdecznie dziękuję, o Jasnogórska Pani!
Ale je bym cię prosiła, byś pozostała z nami

Bo ja nie mam swojej matki, moja mama w grobie śpi
Ale ja bym cię prosiła – moją matką jesteś ty

Ja cie serdecznie dziękuję, żeś ty przybyła do nas
Bo ja z radości przyjęłam ten twój cudowny obraz

Módlcie się, wy dzieci moje, bo tu przyszła Maryja
Jaką ona wielką radość w naszym domu sprawiła

Jaką ja mam wielką radość, serce me się raduje
Bo Maryja Jasnogórska w moim domu nocuje

Zapada zmrok, już świat 
ukołysany
Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.

I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

A komu noc czuwaniem jest niełatwym
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

Zasypia świat piosenką kołysany,
odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.



76 77

Z dawna Polski Tyś 
Królową
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Ociemniałym podaj rękę, 
Niewytrwałym skracaj mękę, 
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! 
Przez Twego Syna konanie 
Uproś sercom zmartwychwstanie, 
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Miej w opiece naród cały, 
Który żyje dla Twej chwały, 
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 

Żyła żona uczciwa, 
a pobożną tak była
Legenda o marnotrawnym bednarzu

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 hulaszej 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 ani grosza pieniędzy

W domu brakło i chleba, wszystko co miał wyprzedał
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

Diabeł rzekł mu „gdy dasz mi, o czym nie wiesz w 
swym domu
Ja ci oddam, patrz oto, te pieniądze i złoto”

Ma pieniędzy ukazał, bednarz już się raduje
Nieszczęsnemu diabłowi w rewers dług swój 

Gdy juz diabeł miał kartę, bednarzowi tak rzecze
Teraz żona twa zległa – dasz mi synka człowiecze

Przyjdź tu jutro z twą żoną, a niech synka przyniesie
W czas mnie rano znajdziecie na tym miejscu w lesie

Bednarz do domu wrócił, nie oznajmił nic żonie
Aż nad ranem dopiero swą małżonkę ocucił

Wstań, rzekł, prędko, weź dziecię
Dużo złota, pieniędzy ktoś nam dzisiaj przyniesie
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Posłuchała małżonka, wzięła synka do łona
I różaniec odmawia, i w las spieszy zdziwiona

Gdy juz w duży las weszli, napotkali kaplicę
Wystawili ją ludzie, by czcić Bogarodzicę

Do kapliczki tej wchodzi, 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 Królowę
Poznał kto to przychodzi, w przerażeniu zwisł głowę

Wstrząsł się cały i z dala zaczął 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 gęstwinę, bednarz złoto zaś schował
Przenajświętszej Rodziczce z żoną mile dziękował

Wrócił do domu z żoną, społem zbożnie już żyli
Pannie Marii różańce codzień wierni mówili

Hymn za dusze zmarłych z Litanii do Trójcy Przenajświętszej

Dla miłości ludu Twego
Dla miłości ludu Twego
Trójco święta , z czyśćcowego
Wyzwól z ognie Twoje sługi
Przez wszystkich świętych zasługi

Wspomnij Jezu na Twe rany
Dla dusz tych ukrzyżowany
I dźwignij jak zranionemi
Z częśćca rękami swojemi

O Marjo dobrotliwa
Matko wszystkich litościwa
Módl się do Boga za nimi
Srogie męki cierpiącymi

Ω
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