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Spis pieśni

Bądź zdrów, świecie, tobie daję
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność
Dla Jezusa pragnę umrzeć
Dla miłości ludu Twego
Dusze w czyśćcu upalone
Dusze rzewnie zapłakały 
Jedną garstką ziemi 
Jezu w Ogrójcu mdlejący
Już idę do grobu
Już leżę śmiercią uśpiony
Kto Maryję kocha, niech się w niej raduje
Matko Bolesna, Twe oczy zwróć
Miałem Jezusa z serca kochanego
Ogromny głosie, smutna nuta jego
O jak fałszywe wszystko na tym nędznym świecie
Płaczliwym duszom w czyśćcowych pożarach
Serdeczna Matko! opiekunko ludzi
Szczęśliwy kto sobie Patrona
Śpijże już po twoim boju
Więzień w czyśćcu zatrzymany
Witaj Królowa nieba
Wszyscy razem zaśpiewajmy
Zaczynam lament więźniów jęczących
Zmarły człowiecze! z tobą się żegnamy
Żegnam cię, mój świecie wesoły
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Bądź zdrów, świecie
Bądź zdrów, świecie, tobie daję
Na tym gdziem jest poprzestaję
Moje życie krótkie było
Oto się już zakończyło 
Dla żywota wiecznego

Pan Bóg miłosiernie sprawił
Duszę moją w niebo wstawił
Już ja więcej nie powrócę
Ani oczu na świat zwróce
Choćby cały był złoty

Choćby ziemia z cukru była
I w diament się obróciła
Co jest niebo, któż to pojmie
Jak tam miło i spokojnie
Który język wypowie

Co Bóg swoim nagotował
Kiedy niebiosa budował
Bóg zapłać rodzice mili
Coście mnie niebu zrodzili
I wieczje szczęśliwości

Moi rodzice kochani
Niech się wam serce nie rani
Wszak ja jest już syt radości
Z Jezusem na wysokości
Jakież to szczęście dla mnie
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To szczęście co mnie spotkało
Oby wam się też dostało
Lepsze w niebie pomieszkanie
Niż na ziemi królowanie
Życzę wam wszystkim tego

Ω

Chwała bądź Bogu 
w Trójcy jedynemu
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Temu, który jest w Osobach trojaki
W Bóstwie jednaki.

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina
Uproś nam łaskę u swojego Syna
I żal za grzechy, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

A ci, którzy już dni swoje skończyli
i ów straszliwy termin odprawili
Niech mają pokój, pokój pożądany
Jezu kochany!

Ω

Cokolwiek w świecie jest, 
wszystko marność
Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność,
Choćby mnie królewska doszła godność,
Wszystko zginie, świat przeminie,
Króla i Cesarza śmierć nie minie.

Nie masz już sławnego Cycerona,
Nie masz Absaloma i Samsona;
Ich to sława przykład dawa,
Że wszystko na świecie śmierci strawa.

Bym miał mądrość króla Salomona,
Bym téż był tak piękny jak Helena,
Piękność owa, mądra głowa
Od śmierci żadnego nie zachowa.

Choćbym się w cielesnéj kochał krasie,
I ona się w szpetność zmieni w czasie;
Ach! niestała piękność ciała
Wczoraj się świeciła, dziś spróchniała.

Zmieni się cielesna, śliczna barwa,
Będzie z niéj plugawa śmierci larwa,
A z pięknego nic brzydszego
Nie masz nad człowieka umarłego.

Ten, co cię za życia umiłował,
Ręce twoje mile, twarz całował,
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Już z daleka nos zatyka,
Twarz, oczy odwraca, precz ucieka.

Bym nad wszystkich ludzi był bogaty,
Drogie z srebra, złota nosił szaty,
Ze wszystkiego kosztownego
Śmierć mnie ogołoci mizernego.

Najlepiej, zaprawdę, Bogu służyć,
Chcąc w niebie stałego dobra użyć;
Niesłychane, nieprzebrane
W niebiesiech radości zgotowane.

Już ci dziękuję małżonko moja 
Jezus niech będzie pociecha twoja 
(Już ci, już dziękuję, małżonku mój,
Pan Jezus niech będzie Opiekun twój),
Za posługi, i usługi,
Któreś mi czyniła (Które żeś mi czynił) przez czas 
długi.

I was, me dziatki, Bogu oddaję,
Na zawsze się z wami tu rozstaję,
Pomagajcie modlitwami
Oraz przy Mszy świętej błaganiami.

Polecam Ci, Jezu, duszę moję,
Racz przyjąć pokorną prośbę moję,
By Cię chwalić, wiecznie sławić,
Proszę Cię, Jezu mój, racz mnie zbawić.

Ω

Czemu tak rychło, Panie, 
bierzesz mnie ze świata 
Czemu tak rychło, Panie, bierzesz mnie ze świata
(Oto jak rcyhło Pan Bóg zabiera mnie ze świata) 
Czemu tak prędko znikły moje młode lata? 

Kilka lat tylko żyłem, kilka dni na świecie 
Nie użyłem rozkoszy w moim młodym lecie 

Dałeś mnie był rodzicom moim ukochanym 
Teraz mnie śmierć zabiera w wieku młodocianym 

Siostra i matka z oczu obficie łzy leją
I od żalu wielkiego na poty trichleją

Mogłaś mi, śmierci okrutna, dać mi jeszcze pożyć 
By rodzice pociechy mogli ze mnie dożyć 

Lecz inaczej wyroki Boskie osądziły 
Aby zmazy grzechowe mnie nie potępiły 

Ojcze i matko droga już się żegnam z wami 
Z krewnymi kochanymi, z braćmi i siostrami 

Dziękuję wam za wszystko, coście mnie czynili 
Żeście mnie wychowali jak i też żywili 

Młodzieńcy i panienki z wami się rozstaję 
I to wam do nauki uwagi podaję 
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Wiedzcie, że do starości śmierć z kosą nie czeka 
Ale i w młodym wieku podcina człowieka 

Wy, którzy dzisiaj tutaj tu przy mnie stoicie 
Ostatnią nad mym grobem posługę czynicie 

Westchnijcie z głębi serce do Boga naszego 
Aby mnie przyjąć raczył do królestwa swego!

Ω

Dla Jezusa pragnę umrzeć
Dla Jezusa pragnę umrzeć,
Dla Jezusa ja żyję,
On mi się jeden spodobał,
Dla niego wieniec wiję.
 Zostań z Bogiem ma rodzino,
 Ja już idę do grobu,
 Bo chcę mieszkać u Jezusa
 I służyć memu Bogu.

Niech mi powie ojciec z matką,
Co mi świat da dobrego,
Jeśli opuszczę Jezusa,
A udam się do Niego.

Już opuszczam ojca, matkę
A idę do Jezusa,
Bo mi się tak słodko robi,
Aż się raduje dusza.

Bo mi się tak słodko robi,
Że na świecie nie ma nic,
A ja pragnę żyć z Jezusem,
I dla Jezusa umrzeć.

Oto miejsce utajenia,
Gdzie Pan Jezus wzywa mnie,
Oto zbliża się godzina,
W której co dzień schodzim się.

Co to znaczy, Pana nie ma,
Pewnie tylko ukrył się,
Próżno szukać go oczyma,
Pana nie ma, nie ma, nie

Cicho, cicho, ja już idę,
By pocieszyć serce Twe,
Ja cie nigdy nie zawiodę
Tylko ufaj tylko mnie.

Troski były nadaremne,
Już się zbliża szczęścia czas,
Serca nasze są niezmienne,
Już nikt nie rozłączy nas.

Płacz na ziemi, bo tam w niebie
Nie ma bólu, nie ma łzy,
Tam Pan Jezus przyjmie Ciebie,
Tam, gdzie wieczna radość lśni

Płacz na ziemi, bo łzy twoje
Anioł Boży zbierze w dłoń,
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Tam po śmierci w kwiatów zwoje,
Pan otoczy twoją skroń

Płacz na ziemi, płacz cichutko,
Niech cię słyszy tylko Bóg,
On przy tobie tak bliziutko,
Łzy swe składaj mu u nóg.

Płacz na ziemi, bo na świecie,
Płakał oblubieniec twój.
Tyś bolesnej Matki dziecię,
Więc pod krzyżem z Marią stój.

Płacz na ziemi, a gdy skończysz, 
Tej pielgrzymki krótki czas,
W wiekuistej tam krainie 
Wiecznym szczęściem złączy nas.

Ω

Dusze w czyśćcu upalone
Dusze w czyśćcu upalone
Znoszą za swe przewinienia
Łzy leją bez pocieszenia,
Żebrząc Twego użalenia
O Maryja!

Ty źródło grzechy czyszczące
Wszystkim przynoszące

Posilaj umierając
Ratuj męki ponoszące
O Maryja!

K’Tobie umarli wzdychają
Tobie ufność pokładają
Niech twarz macierzyńską znają
Niech przez Cię nieba doznają
O Maryja!

Klucz to znędzony
Więzień w czyśćcu utrapiony
Pragnie przez Cię być puszczony
Z więzienia w niebieskie strony
O Maryja!

Sprawiedliwych oświecenie
Nadzieje grzesznych wzmocnienie
Niech przez swoje przyczynienie
Gasną czyśćcowe płomienie
O Maryja!

Twe zasługi, twe przyczyny
Popłaciwszy grzechów winy
Niech wprowadzą ludzie syny
Z mąk do niebieskiej krainy
O Maryja!

Ω
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Dusze rzewnie zapłakały 
Legenda o duszach narzekających

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na groby zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Groby, groby, przyjmijcie nas, 
 Bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja.
  Witaj róża i lilija, 
  Niech się serce w nas rozwija, 
  Zdrowaś Maryja.

Groby im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały,
 Zdrowaś Maryja
  Witaj róża i lilija... 

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na góry zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Góry, góry, przyjmijcie nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

Góry im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na chmury zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Chmury, chmury, przyjmijcie nas,
 bo Pan Jezus znać nas nie chce,
 Zdrowaś Maryja

Chmury im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały,
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na lasy zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Lasy, lasy, przyjmijcie nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

Lasy im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na łąki zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Łąki, łąki, przyjmijcie nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

Łąki im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
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 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na wody zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Wody, wody, przyjmijcie nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

Wody im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I do nieba zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Niebo, niebo, przyjmijże nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

A niebo im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I do piekła zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Piekło, piekło, przyjmijże nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

A tam w piekle radzi byli, Zdrowaś Maryja
Bramy piekła otworzyli, Zdrowaś Maryja
 Dusze weszły, się przelękły, 
 potruchlały i uklękły, 
 Zdrowaś Maryja

Matka Boska usłyszała, Zdrowaś Maryja
I na Piotra zawołała, Zdrowaś Maryja
 Piotrze, Piotrze, weź te klucze, 
 wpuść do nieba wszystkie dusze, 
 Zdrowaś Maryja

Gdy do nieba wstępowały, Zdrowaś Maryja
Ach, jak wielką radość miały, Zdrowaś Maryja
 Że się nigdy nie rozstaną, 
 na wieki w niebie zostaną, 
 Zdrowaś Maryja

Jeszcze większą radość miały, Zdrowaś Maryja
Gdy do nieba wstępowały, Zdrowaś Maryja
 Gdy widziała Króla Nieba,
 już im więcej nic nie trzeba,
 Zdrowaś Maryja

Wszyscy razem hymny głoszą, Zdrowaś Maryja
I ze łzami Boga proszą, Zdrowaś Maryja
 Byśmy w pobozności żyli
 i do nich się przybliżyli,
 Zdrowaś Maryja

My grzeszni ciebie prosimy, Zdrowaś Maryja
Serca nasze oddajemy, Zdrowaś Maryja
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 Witaj róża i lilija,
 niech się serce w nas rozwija,
 Zdrowaś Maryja

Ω

Jedną garstką ziemi 
Jedną garstką ziemi gdy przysypan będę
Wnet boleści życia i cierpień pozbędę

Jedna garstka ziemi niech mi będzie święta
Niech klątwa grzechowa będzie z niej odjęta

Jedna garstka ziemi za wszystko mi stanie
Za nią wieczne szczęście, wieczne królowanie

wszyscy co się zwiecie przyjaciółmi memi
Wrzućcie mi życzliwie każdy garstkę ziemi.

Jedną garstką ziemi gdy mnie przysypiecie
Wszystkie me niedole skończą się na świecie

Jedna garstka ziemi lekarstwem na rany
Nie cierpi, nie jęczy ziemią przysypany

Nic nas nie zaboli, nic nas nie zasmuci
Gdy nam dłoń przyjazna garstkę ziemi rzuci

Jedna garstka ziemi, dziedzictwo człowieka
Każdy w dół swój wpadnie, choć przed nim ucieka

Niech cię nie zasmuca podziemne więzienie
Frasuj się jedynie o duszne zbawienie

Jedna garstka ziemi wszystkim jednakowa
Lecz nie jednakowe tajemnice chowa

Jedna garstka ziemi wiedzie do żywota
Jedna garstka ziemi pcha w piekielne wrota

Jedna garstka ziemi jest hasłem zbawienia
Jedna garstka ziemi hasłem potęnienia

Czyliście królami, czyście ubogimi
Każdemu z was rzucą jedną garstkę ziemi

Czy jesteś w rozkoszach, czy cię boleść tłoczy
Jednakową ziemi przysypią ci oczy

Jedna garstka ziemi nikogo nie minie
Ona wszystko kończy na tej łez dolinie

Czemuż się człowiecze tym trapisz i smucisz
Ze ziemi powstałeś i do ziemi wrócisz

Poza ziemią życie i niebo wspaniałe
Poza ziemią szczęście osiągniesz i chwałę

Ω
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Jezu w Ogrójcu mdlejący
Jezu w Ogrójcu mdlejący,
Krwawy pot wylewający:
Dusze w czyśćcu omdlewają,
Twej ochłody wyglądają, O Jezu!

Przez twój pot o Jezu drogi!
Wyzwól dusze z męki srogiej:
Potu krwawego strumienie,
Niechaj zaleją płomienie, O Jezu!

Przez twe Jezu dyscypliny,
Któreś cierpiał dla dusz winy;
Niech z rózg krwią twoją zbroczonych,
Spłyną krople na strapionych, O Jezu!

Królu w cierniowej koronie,
Przez ukłute twoje skronie,
Wyrwij z czyśćca do korony,
Którzy żebrzą twej obrony, O Jezu!

Krzyż okrutny dźwigający,
Po trzykroć upadający;
Przez ten ciężar krzyża twego,
Wyzwól z ognia czyśćcowego, O Jezu!

Jezu z sukien obnażony,
I na krzyżu rozciągniony;
Dusze z czyśćca wyglądają,
Ręce ku tobie ściągają, O Jezu!

Jezu z krzyżem podniesiony,
Między łotry policzony,
Policz dusze między święte,
Przez twe bole niepojęte, O Jezu!

Niechaj z boku przebitego,
Z serca twego zranionego,
Spłyną do czyśćca strumienie,
Na dusz wiernych ochłodzenie, O Jezu!

Jezu do grobu złożony,
Maścią drogą namaszczony,
Wypuść te dusze z więzienia,
Niechaj dostąpią zbawienia, O Jezu!

Przez twą Chryste srogą mękę,
Podaj duszom w czyśćcu rękę,
Wyciągnij je do swobody,
Policz między świętych trzody, O Jezu!

Wprowadź do rajskiej wieczności,
Do niebieskiej szczęśliwości,
Gdzie Święci, Święty! śpiewają,
Trójcę świętą wychwalają, O Jezu!

Ω
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Już idę do grobu
Już idę do grobu smutnego, ciemnego
Gdzie będę spoczywać ||2 aż do dnia sądnego

Gdzie możni królowie swe kości składają
Książęta, panowie w proch się obracają

W tę podróż odchodzę, nie biorę nic z sobą
W postaci okrytej śmiertelną żałobą

Tylko cztery deski, licha biała szata
Toć cała wysługa mizernego świata

Już słońce i księżyc świecić mi przestaną
Robactwo, zgnilizna te przy mnie zostaną

Gdzie mądry Salomon podział się z mądrością
gdzie Krezus, Aswerus z swoją wspaniałością?

Gdzie Samson tak silny, gdzie mężna Judyta
Gdzie mocny Herkules? niech się, kto chce, pyta!

W jaskinię podziemną śmierć wszystkich ukryła
Toć samo dziś ze mną nędznym uczyniła.

Już od was odchodzę i żegnam się z wami
Ojcza, matko razem z bracimi i siostrami

Żegnam się z córkami, syny i wnukami/pasierbami
Z całą familiją i z przyjaciołami

Żegnam się już z Tobą, małżonko/-u kochana/-y
Dziękuję, żeś była / Dziękuję ci, żeś był 
 w życiu mem wybrana/y.

Ja cię tu oddaję Boskiej Opatrzności
A sam już / sama odchodzę do strasznej wiecz-
ności

Żegnam się dziś z wami, wy zdrowi zostajcie
A o duszy mojej nie zapominajcie

Łaskawym sąsiadom dziękuję stokrotnie
Że tu na mój pogrzeb przybyli ochotnie

Niech wszystkim Bóg płaci zdrowiem i fortuną
Wspiera i nagradza niebieską koroną

Otrzyjcie łzy z oczu, utajcie żałości
Życzcie mi pokoju w niebieskiej światłości

Ω

Już leżę śmiercią uśpiony
Dla małżonków w średnich latach

Już leżę śmiercią uśpiony/a
W ciemnéj trumnie położony/a, Maryja

Ciało skrzepłe odpoczywa,
Zmartwychwstania oczekiwa
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Dusza którąś stworzył Panie,
I drogąś dał cenę za nię;

Do Ciebie już uleciała
Wieczny wyrok otrzymała
 
Choć w méj umiéram młodości,
I w grób kładę młode kości

Nie żałuję tego wcale,
Świętą wolę Boską chwalę!

Nie masz tu szczęścia trwałego,
Ni wesela statecznego

Prace, choroby, starania,
Bole, smutki, do skonania

Już dziękuję - tobie miła (kochanemu),
Coś małżonka moją była, (Mężowi pozostałemu)

Za miłości twojéj czyny
Aż do ostatniéj godziny

Dziatki (dziecię) ukochane moje,
Polecam w staranie twoje

Żono ma (mężu mój) i twéj miłości,
Gdyż ja pójdę do wieczności

Rodzice moi kochani,
Niech się wam serce nie rani,

Dziękuję za miłowanie,
Za rodzicielskie staranie

Bracia, siostry, przyjaciele,
Których kochałem (kochałam) tak wiele,

Przebaczcie me ułomności,
Bo już idę do wieczności.

Już tu z Bogiem zostawajcie,
Na mą duszę pamiętajcie;

Proszę Jezu, z Twéj miłości,
Przyjmij mnie do Twéj radości

Ω

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 go/ją do siebie

Kto Maryję kocha i Maryi służy
Dobrze mu się wiedzie, choćby żył najdłużej.

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

Ω

Matko Bolesna, 
Twe oczy zwróć 
Matko Bolesna, Twe oczy zwróć 
Ku mojej nędzy, niedolę skróć,
Ty znasz, co boleść, co skargi, szloch.
Przed Tobą Matko korzę się w proch.

Tyś bowiem siedmiu doznała ran,
Kiedy na krzyżu, konał nasz Pan.
Całe Twe życie bolesna nić,
Kielich goryczy musiałaś pić.
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Spójrz na mą boleść co serce drze,
Jak łzy zraszają źrenice me,
Ucz mnie cierpliwie tu znosić ból,
Prowadź przez próby do niebios pól.

Gdy w mojej duszy wre krwawy bój,
Ty moje rany litośnie gój,
Wlej w nie balsamu niebiański dar,
Miłości Bożej zapal w niej żar.

Przez twe boleści coś wycierpiała
Wstawi się za nami naszego Pana
Niech nam nie będzie sędziom straszliwym
A tylko Ojcem bądź litościwym

Jezu miłosierny błagamy ciebie
Przyjmij te dusze, przyjmij do siebie
Niech cię ona wielbi chórem anioła
Matką Niebieską, naszą Królową

Jakżeś matuchno pod krzyżem stała
I na syneczka z żalem patrzałaś
Jak on umiera za grzechy me
Te miecz boleśnie przebił serce twe

Tyś bowiem matko o wiele cierpiała
Jak żeś na łonie syna trzymała 
Łzy wylewałaś, rzewnie płakałaś
A rany jego tak całowałaś

Ty wiesz Matuchno, jaki ból cierpiałaś
Gdy ciało syneczka w grobie składałaś

Z żalu płakałaś i mdlałaś 
Jak żeś się z syneczkiem tak rozestałaś

Odszedł nam braciszek / odeszła nam siostra 
 na wieczne czasy 
Już go na ziemi nikt nie zobaczy
On już nie powróci z Góry Syjonu
Bo go Bóg powołał do swego tronu

Matuchno Boga, prosimy ciebie
Przyjdź nam z pomocą w każdej potrzebie
W smutku, w utrapieniu i w chorobie
A w godzinie śmierci był nam w obronie

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
A światłość wiekuista niech nie ustanie
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niech nie ustanie

Ω

Miałem Jezusa 
z serca kochanego
Miałem Jezusa z serca kochanego
Który mi kołatał ||2 w drzwi serca mego
 Maryja przy śmierci
 Maryja w potrzebie
 Maryja jest dzisiaj ||2
 Na twoim pogrzebie
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 /
 Jezu nasz kochany
 My prosimy ciebie 
 Po skończonym życiu ||2
 Przyjmij go/ją do siebie
 Przyjmij go/ją do siebie
 Niech odpocznie sobie
 U matki na łonie ||2
 Ciało w ciemnym grobie

Wolałem je służyć światu obłudnemu
Niżeli otworzyć ||2 Jezusowi memu

Biada mnie na świecie człekowi nędznemu
Nie służyłem z młodu Panu Bogu memu

Szczęśliwy to człowiek, szczęśliwego rodu
Ten który z młodych lat służył Panu Bogu

Ma Pan Jezus nad nim wielkie pocieszenie
Panienka Maryja ze świętymi w niebie

Idźcie precz ode mnie złe nieszczęsne chęci
Niechajże mnie zły duch do siebie nie nęci

Oj nęci mnie nęci, serce mi cukruje
Marności światowe wciąż mi obiecuje

Proszę cię Mój Jezu poprzez rany twoje
Raczże mi odpuścić wszystkie grzechy moje

Piotr Święty po trzykroć zaparł ci się ciebie
Przecież go Mój Jezu przyjąłeś do siebie.

Tylko nań wejrzałeś on krwawe łzy leje
Już ci serce jego od żalu truchleje

Maria Magdalena też wiele zgrzeszyła
Przecież łaski twojej Jezu dostąpiła

Jeno Ci upadła pod twe święte nogi
Grzechyś jej odpuścił, zbawicielu drogi

Oj Najświętsza Panno, ucieczko jedyna
Przyczyń się za nami do swojego syna

Do syneczka swego dla nas łaskawego
Ażeby nie karał człowieka grzesznego

Ale by łaskawie przyjął go do nieba
Ten który króluje już na wieki w niebie.

Ω

Ogromny głosie, 
smutna nuta jego
Ogromny głosie, smutna nuta jego,
Która wynika z ognia czyśćcowego,
Tak dusze smutne w czyśćcu narzekają,
Które zostają.

Każdy śmiertelny co się na świat rodzi,
Umierać musi, a dusza odchodzi,
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Ale nie wiemy gdzie się obróciła,
Dokąd trafiła.

Wszystkie bogactwa tutaj pozostaną,
Komu innemu w ręce się dostaną,
Nic tam nie weźmie dusza w drogę sobie,
Gdy ciało w grobie.

Które już wkrótce w ziemię się obróci,
Dusza zaś w czyśćcu żałosną pieśń nuci,
Śmierć naznaczona od Boga każdemu,
Człeku nędznemu.

Niech monarchowie miasta swe budują,
Niech je murami zewsząd ocyrklują,
Za nic u śmierci mury i parkany,
I mocne ściany.

Idzie we świetle przez pańskie pałace,
Drzwi nie odmyka ani też kołacze,
Nabawi tylko smutku i żałości,
Gdzie się zagości.

Niechaj postawią zamki niezdobyte,
Niechaj fortece stawią znamienite,
Śmierć złotem miesza marmurowe gmachy,
I złote dachy.

Czasu pewnego nie powie nikomu,
Ani we dworze ani w prostym domu,
Idzie przez wartę choć i żołnierz stoi,
Nic się nie boi.

Śmierć w ogniu w morzu na powietrzu złowi,
Trudno przed śmiercią skryć się człowiekowi,
Wszędy cię porwie do grobu powlecze,
Nędzny człowiecze. 

Ω

O jak fałszywe wszystko 
na tym nędznym świecie

O jak fałszywe wszystko na tym nędznym świecie, 
nie masz tu nic stałego, wszyscy o tym wiecie.

Świat wiele obiecuje, rozkosze cukruje, 
a na koniec każdemu ciemny grób gotuje.

I ja na sobie samej dziś tego doznałam, 
oto z rodziną moją już się rozestałam.

Bóg to wszystko tak zrządził, mądrze rozporządził 
i dotąd mi na świecie żyć tylko przysądził.

Żegnam cię [mój małżonku], przejęty żałobą. 
Już z boskiego rozkazu rozłączam się z tobą.

Dziękuję ci z miłego towarzystwa twego, 
gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego.
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Żegnam was, dziatki moje, z wami się rozstawam, 
Bogu was pod opiekę ojcowską oddawam.

Na [ojca] pamiętajcie, Jezusa błagajcie 
i przykazania święte wierni zachowajcie.

Żegnam was, krewni moi, przyjaciele, 
żyłem z wami w przyjaźni i zgodnie lat wiele.

Śmierć ten węzeł rozcięła, od wszystkich mnie 
wzięła, 
bo taka wola Boga Odwiecznego była.

Żegnam was, sąsiedzi i was też, sąsiadki, 
śmierć mnie nieubłagana zaskoczyła zdradki.

Dziękuję wam za szczerość, za wszelaką miłość, 
daj Boże, byście wieczną osiągli szczęśliwość.

Żegnam cię, zwierzchność moja, duchowa i 
świecka, 
żegnam cię, mój pasterzu, ja - twoja owieczka.

Dzięki za nauczanie i napominanie, 
oddajęć i za moje zbawienne staranie.

Żegnam cię, praco moja, moje pomieszkanie, 
w którym mi było miłe z wami obcowanie.

Niech w nim święta swoboda panuje i zgoda, 
a niech się w nim nie stanie żadna zła przygoda.

Żegnam was wszystkich wespół, którzy tu stoicie, 
ciało moje na cmentarz martwe prowadzicie.

Światu nie zaufajcie, na śmierć pamiętajcie, 
na wieczność poglądając, grzeszyć zaniechajcie.

Jeślim kogo obraził, odpuśćcie mi, proszę, 
wszak ja już do Sędziego mój dekret odnoszę.

Ach, mój Jezu kochany, wspomnij na Twe rany, 
niech mi każdy występek już będzie zamazany.

Ω

Płaczliwym duszom 
w czyśćcowych pożarach
Płaczliwym duszom w czyśćcowych pożarach
Przy najświętszej mszy, świętych ofiarach
Przybądź, prosimy, i dodaj ratunku
Wybaw ich z ognia i ulżyj frasunku. 
O Maryja!

Z ciebie, jak z źródła, płyną strumienie
By w nich obmyte miały zbawienie
Dusze zmarłych, podaj mi rękę
Niech nie przechodzą na dalszą mękę. 
O Maryja!
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Do ciebie, Panno, zawsze wzdychają
Przez cię wolności zawsze żądają
Racz im to sprawić, a do widzenia
Boga i siebie – puść ich z więzienia. 
O Maryja!

Rozkaż znędznionym niebo otworzyć
Nie chciej ich więcej w tych ogniach trwożyć
Niech po tych mękach na wieczne gody
Wnijdą zażywać miłej swobody. 
O Maryja!

Ty tych sióstr, braci jesteś patronką
Tyś ich nadzieją, Tyś opiekunką
Ty o ich duszach to masz staranie
Żeby ich wieczne uszło karanie. 
O Maryja!

Błogosławiona przez Twe zasługi
Ożyw umarłych, zniósłszy ich długi
Niech dusze ich w wiecznej radości
Odpoczywają z Twojej litości. 
O Maryja!

Ω

Serdeczna Matko! 
opiekunko ludzi
Serdeczna Matko! opiekunko ludzi,
Niech cię płacz sierot do litości wzbudzi:
 Zrób, Maryjo zrób, dla tej duszy grób
 Zrób Maryjo miejsce w niebie u Jezusa stóp

Wygnańcy Ewy do ciebie wołamy,
Zmiłuj się zmiłuj, niech się nie tułamy.

Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki,
Tylko do ciebie ukochanej matki:

U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.

Zasłużyliśmy to prawda przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości:

Lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy kto się do matki uciecze.

Ty masz po sobie i Ojca i Syna,
Snadnie go twoja przejedna przyczyna:

Pokazawszy mu piersi i wnętrzności,
Łatwo go skłonisz Matko łaskawości.

Dla twego serca wszystko Bóg uczyni,
Daruje plagi choć człowiek zawini:



38 39

Jak cię cna Matko nie kochać serdecznie,
Gdy się skryć możem pod twój płaszcz bezpiecznie.

Ratuj nas ratuj Matko ukochana,
Zagniewanego gdy obaczysz Pana:

Mieczem przebite pokazuj mu serce,
Gdyć Syna na krzyż wbijali morderce.

Dla tych boleści któreś wycierpiała,
Kiedyś pod krzyżem Syna twego stała:

Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli,
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

A gdy ujdziemy tak gniewu jak chłosty,
Pokaż nam Matko tor do nieba prosty:

Niechaj to serce, z którego opieki
Dotąd żyjemy, kochamy na wieki.

Ω

Szczęśliwy kto sobie 
Patrona
Szczęśliwy kto sobie Patrona
Józefa ma za Opiekuna
Niechaj się niczego nie boi

Gdy święty Józef przy nim stoi
 Nie zginie

Idźcie precz marności światowe
Boście wy do zguby gotowe
Już ja mam nad kanar słodszego
Józefa Opiekuna mego
 Przy sobie

Ustąpcie, szatańskie najazdy
Przyzna to ze mną człowiek każdy
Że choćby i samo powstało
Piekło się na mnie zbuntowało
Nie zginę

Gdy mi jest Józef ulubiony
Obrońca od każdej złej strony
On ci mnie ze swojej opieki
Nie puści, i zginąć na wieki
Nie mogę
 
Przeto cię upraszam serdecznie
Józefie święty! bym bezpiecznie
Mógł mieć zgon i lekkie skonanie
I grzechów moich skasowanie
Przy śmierci

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego
Stawić się wielce straszliwego
Bądźże mi Józefie przy sądzie
Kiedy mnie Bóg sądzić zasiądzie
Patronem
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Odpędzaj precz nieprzyjaciela
Duszy mej spraw oskarżyciela
Kiedy mnie skarżyć, prześladować
Będzie chciał, chciejże mnie ratować
O Święty!

Józefie! oddal czarta złego
A Boga na mnie zagniewanego
Przejednaj o co cię serdecznie 
Upraszam, bym mógł z tobą wiecznie 
Królować

Ω

Śpijże już po twoim boju
Śpijże już po twoim boju, 
chrześcijanie ukochany!
Śpijże – odpocznij w pokoju, 
z pętów świata rozwiązany
 Śpijże aż Bóg wszystkich ludzi
 Z grobów swoich znowu wzbudzi

Jużeś teraz uwolniony 
od frasunków i trudności
Któremiś był udręczony 
w ziemskiej twojej doczesności

Niech ci chojnie Bóg nadgrodzi, 
coś ucierpiał w doczesności

Niech cię mile Bóg ochłodzi, 
za twe krzyże we wieczności

Jako Jezus z grobu swego 
żywy wyszedł a wspaniały
Tak ty wyjdziesz i tu z tego 
na głos Boski zmartwychwstały

Za krótki czas i my k’tobie 
będziemy też przyłączeni
Spać w pokoju z tobą w grobie 
jakeśmy tu zgromadzeni
 Aż nas Bóg wszystkich ludzi
 z grobów naszych znowu wzbudzi

Ω

Więzień w czyśćcu 
zatrzymany
Więzień w czyśćcu zatrzymany
Prosi na Jezusa rany. O Jezu!
Ratuj z ognia moją duszę,
Bo ja bardzo cierpieć muszę. O Jezu!

Za wszystkie dni i momenta
Życia mego i talenta. O Jezu!
Tam rachunek pokazano
Na ciężkie męki mnie dano O Jezu!
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Ogień w czyśćcu bardzo ostry
Otoczył mnie ogień bystry. O Jezu!
Zewsząd ogień srodze pali,
Nikt się nade mną nie żali. O Jezu!

Kiedym się z światem rozstawał,
Wtenczas mnie każdy żałował. O Jezu!
A gdym skonał, choć widzieli,
O duszy mej zapomnieli. O Jezu!

Córki, syny, co płakali
Gdy mnie do grobu chowali. O Jezu!
A teraz mnie zaniedbali
Duszy mojej zaniechali. O Jezu!

Siostra z bratem chodzi stroną,
Chociaż mi rekwijem („Requiem”) dzwonią. O Jezu!
I „Requiem” wygłaszają,
O duszę moją nie dbają. O Jezu!

Miły Jezu, cóż takiego
Nie masz przyjaciela mego. O Jezu!
Żeby mię teraz ratował
W mękach czyśćcowych salwował. O Jezu!

Córki, syny nie ratują
Bracia, siostry też nie dbają. O Jezu!
Przyjaciele, inni krewni
Nikt o duszy mej nie wspomni. O Jezu!

Mają z Pisma ogłoszenie
Jak w czyśćcu palą płomienie. O Jezu!

Trza za moment grzechu płonąć
I w łzach gorzkich długo tonąć. O Jezu!

Dekret Boski nie w przemianie
Co mnie dziś, tak się wam stanie. O Jezu!
Uważaj każdy żyjący
Na ogień w czyśćcu gorący. O Jezu!

Przez Twą, Jezu, srogą mękę
Podaj duszom w czyśćcu rękę. O Jezu!
Wyciągnij je zranionemi
Z czyśćca rękami Twojemi. O Jezu!

Wprowadź z Twej świętej miłości
Do niebieskiej wesołości. O Jezu!
Niech się cieszą z Tobą, Panem,
Aż na wieki wieków. Amen. O Jezu!

Ω

Witaj Królowa nieba
Witaj Królowa nieba i Matko litości!
Witaj nadziejo nasza, w smutku i żałości.

Ktobie wygnańcy Ewy wołamy synowie,
Ktobie wzdychamy płacząc z padołu więźniowie.

Orędowniczko nasza, racz swe litościwe
Oczy, spuścić na nasze serca żałośliwe.
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I owoc błogosławion żywota twojego,
Racz pokazać po zejściu z świata mizernego.

O łaskawa! pobożna! o święta Maryja!
Niechaj wszyscy zbawieni będą grzeszni i ja.

O Jezu! niech po śmierci ciebie oglądamy,
O Maryja! uproś nam czego pożądamy.

Ω

Wszyscy razem 
zaśpiewajmy 
Wszyscy razem zaśpiewajmy
Drogi bracie tobie 
Spoczywasz po swojej pracy
W swoim skutnym grobie

Dom twój cały i rodzina
przejęta żałobą
Ostatni raz drogi bracie
Żegnamy się z tobą

Niech ci kwitną wieczność
Lilije i róże
Już twe dzieci sierotami
Choć zostały duże

Niech Bóg chojnie cię nagrodzi
Twe prace, kłopoty
Niechaj codzień ich pociesza
Dom twój i sieroty

Nie ufajmy nigdy temu
Żeśmy jeszcze młodzi
Gdy się najmniej spodziewamy
Śmierć w ten czas przychodzi

Niech ci ziemia lekką będzie
Pokój, światłość wieczna
Wstaniesz bracie z grobu tego
Na sąd ostateczny

To ci jeszcze jedno powiem
Żebyś ty był w niebie
Już nie przyjdziesz bracie do nas
My pójdziem do ciebie

Króluj w niebie drobi bracie
Z tym Jezusem Panem
I Maryją, matką Jego
Na wiek wieków. Amen

Ω
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Zaczynam lament 
więźniów jęczących
Zaczynam lament więźniów jęczących,
W czyścowych mękach pokutujących:
Słuchaj, żyjący człowiecze,
Co za ogień straszny piecze
Przewiniających.

Ojciec i Matka jak stal się pali,
Na syny, córki z płaczem się żali,
Że nie masz politowania,
By ich z ciężkiego karania
Wyratowali.

Ojcze i Matko, twe dziecię jęczy;
Któż go, jeżeli nie wy, wyręczy?
Wspomnijcie na swe kochanie,
Sam żal niech politowanie
W sercach wymęczy.

Bracie i siostro, z jednych wnętrzności!
Kędy jest afekt wspólnéj miłości?
Podaj rękę miłosierną,
Ugaś gorączkę niezmierną
Aby z litości.

Mężu kochany! jam żoną twoją,
Wszakżeś pociechą był w życiu moją;
Ściągnij rękę miłosierną,

Do wiecznego twoję wierną
Dźwignij pokoju.

Żono kochana! wspomnijże sobie:
Jam przyjacielem był szczerym tobie;
Nie żałujże dać ratunku
W moim bólu i frasunku,
Wspomóż mnie w grobie.

Wy przyjaciele, mili kumowie,
Współtowarzysze i sąsiadowie!
Dajcież nam poratowanie,
Co mnie dziś, to się wam stanie,
Wierzcież méj mowie.

Zostały po mnie konie i woły,
Szaty, budynki, spichrze, stodoły;
Co było z mego starania,
Dajcież do poratowania
Aby na poły.

Ty sobie czynisz wszelkie wygody,
A mnie tu trudno o kroplę wody;
Pijesz wino, jész przysmaki,
Posil zgłodzone żebraki
Kroplą ochłody.

Nie miéj jałmużny za szkodę sobie,
Będzie zasługą i tobie w grobie;
Co ty zmarłym w kościół rzucisz,
Z tego pewnie nie zasmucisz
Dusze w téj dobie.
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Czyli szelążkiem, czyli skibką chleba
Z rąk twych podaną, komu potrzeba,
Czyli Mszą świętą zakupioną
Możesz duszę udręczoną
Wkupić do nieba.

Panie nad pany! przez święte rany,
Schyl kielich Krwi Twéj za nas wylany
Z Twego Serca Najświętszego,
Przygaś ognia czyścowego,
Jezu kochany!

Najświętsza Panno! wejrzyj swém okiem,
Zaléj nam czyściec łez twych potokiem,
Duszę pomiędzy ogniami
Zasłoń twojemi piersiami
Jako obłokiem.

Anieli święci i Patronowie!
Nuż sprawcie naszéj spoczynek głowie;
Teraz ojcowskiéj opieki
Niech doznamy z waszéj ręki,
Ognia więźniowie. Amen.

Ω

Zmarły człowiecze! 
z tobą się żegnamy

Zmarły człowiecze! z tobą się żegnamy,
Przyjmij dar smutny, który ci składamy:
Trochę na grób twój porzuconej gliny
Od twych przyjaciół, sąsiadów, rodziny.

Powracasz w ziemię, co matką twą była,
Teraz Cię strawi, niedawno żywiła:
Tak droga każda, którą nas świat wodzi,
Na ten ubity gościniec wychodzi.

Niedługo bracie (siostro), z tobą się ujrzymy,
Jużeś tam doszedł, my jeszcze idziemy,
Trzeba ci było odpocząć po pracy:
Wstaniesz coś pędził tu żywot tułaczy

Boże! ten zmarły w domu Twym przebywał,
U stołu Twego jadał, Ciebie wzywał,
Na Twej litości polegał bezpieczny:
Daj duszy jego odpoczynek wieczny.

Ω
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Żegnam cię, 
mój świecie wesoły
Żegnam cię, mój świecie wesoły,
Już idę w śmiertelne popioły; 
Rwie się życia przędza, śmierć mnie w grób zapędza,
Bije pierwsza godzina.

Żegnam was, rodzice kochani
Znajomi, krewni i poddani:
Za łaskę dziękuję, z opieki kwituję,
Bije druga godzina.

Żegnam was, mili przyjaciele
Mnie pod głaz czas grobowy ściele:
Już śmiertelne oczy sen wieczny zamroczy,
Bije trzecia godzina.

Żegnam was, królowie, książęta
Cieszcie się w swém szczęściu, panięta:
Już służyć nie mogę, wybieram się w drogę,
Bije czwarta godzina.

Żegnam was, mitry i korony
Czekajcie swoich rządców, trony:
Ja w progi grobowe zniżać muszę głowę,
Bije piąta godzina.

Żegnam was, pozostali słudzy
Tak moi, jako też i drudzy:

Idę w śmierci ślady, bez waszej parady,
Bije szósta godzina.

Żegnam was, przepyszne pokoje
Już w wasze nie wnijdę podwoje:
Już czas mej żałobie dał gabinet w grobie,
Bije siódma godzina,

Żegnam was, pozostałe stroje
Już o was bynajmniej nie stoję:
Mól będzie posłanie, robak kołdrą stanie,
Bije ósma godzina.

Żegnam was, wszystkie elementa
Żywioły, powietrzne ptaszęta:
Już was nie obaczę, w dół grobowy skaczę,
Bije dziewiąta godzina.

Żegnam was, niebieskie planety
Do swojej dążyć muszę mety:
Innym przyświecajcie, mnie dokonać dajcie,
Bije dziesiąta godzina.

Żegnam was, najmilsze zabawy
Wewnętrzne i powierzchowne sprawy:
Już nie wolno będzie, jeść, pić na urzędzie,
Intraty rachować, szkatuły pakować
Bije jedenasta godzina.

Żegnam was godziny minione
Momenta i dni upłynione:
Już zegar wychodzi, indeks nie zawodzi, 
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Do wiecznego spania śmierć duszę wygania,
Bije dwunasta godzina.

Ω

Żegnaj nam, żegnaj, 
matko ukochana 
Żegnaj nam, żegnaj matko ukochana
Ty z nami już nie możesz być
Z całego serca tyś umiłowana
Dziś nam twe serce już przestało bić

Zgasłaś nam matko jak gwiazdy na niebie
A nam pisane jeszcze dłużej żyć
Nie przyjdziesz do nas, tylko my do ciebie
Bo taka kolej dalej musi być

Już zamkłaś oczy swoje zatroskane
Co niecierpliwie spoglądały w dal
Złożyłaś ręce swoje spracowane
A nam pozostał w sercach smutek żal

Bo ty juz teraz spoczniesz w ciemnym grobie
I już na wieki tutaj będziesz spać
My, droga mamo, przyrzekamy tobie
Że o ten grób twój zawsze będziem dbać

Ω

Krzyża się nie boję
Modlitwa

Krzyża się nie boję, krzyża się nie lękam
Ja pod krzyżem stoję ||2 i pod krzyżem klękam

Krzyże się nie boję, krzyż moje zbawienie
Kto się krzyża boi ||2 ten ma potępienie

Ω

Dla miłości ludu Twego
Hymn za dusze zmarłych z Litanii do Trójcy 
Przenajświętszej

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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Ω


