
Idźmy tulmy się jak dziatki, do serca Maryji Matki.
Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud.
Idźmy idźmy ufnym krokiem,
Z rzewnym sercem, łzawym okiem.
To Serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios.
             Ach, to Serce, dobroć sama najczulszej z córek Adama,
             Jest otwarte w każdy czas, samo szuka, wzywa nas:
             Pójdźcie do Mnie, dziatki moje,
             Zaczerpnijcie łaski zdroje;
             Kto mnie znajdzie, życie ma, temu Syn zbawienie da.

O Pani nasza, o Matko Droga
Nadziejo życia i światło łask

Salve Regina, Salve Regina
Matko Jezusa, Ty króluj nam. (bis)

Matko cierpiących, Niepokalana
Dla nas grzeszników, pomocą bądź ! ...

Dziewico czysta, łask pośredniczko
My Cię prosimy, przygarnij nas  !...

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.
Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię.
O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe! (bis)

[pobłogosław mnie]
Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe.
Biednym, smutnym, zrozpaczonym -
Ty dajesz łaski swe!    Matko...

Wędrujesz o Matko po świecie
W fatimskiej figurze od lat.
Do dzieci swych chętnie przybywasz
By w duszach zostawić swój ślad. /bis/

Ten ślad, który pełen jest mocy
Do walki z szatanem i złem.
I sercom więzionym wśród nocy
Zwiastuje radosny już dzień. /bis/

I ciągle z Fatimy nas wołasz
Podając różaniec do rąk.
By serca w modlitwie jednoczył
I pomógł przed Boży dojść tron. /bis/

Już od rana rozśpiewana, chwal, o duszo, Maryję!
Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom,
co dzień w niebo niech bije!
   Cud bo żywy, nad podziwy,  Jej wielmożność u Bóga.
   Panna czysta, Matka Chrysta,  przechwalebna, przebłoga.
Serce rośnij w cześć rozgłośniej, dźwięków Marii nieś krocie,
Świat w niemocy, świat sierocy,
odmieniła w żywocie. Cud bo żywy...

Maryjo ja Twe dziecię
1.Maryjo ja Twe dziecię, o podaj mi swą dłoń,
Od złego mnie w tym świecie,od grzechu Matko broń.
Ref. Bądź z nami w każdy czas,wspieraj i ratuj nas.
        Matko, Matko bądź z nami  w każdy czas.
2.O, tkliwe Twoje oczy, ku dzieciom Matko zniż
Gdy niemoc serce tłoczy, Ty je pociągnij wzwyż.  Ref.

Daj mi Jezusa, o Matko moja,
na krótki życia ziemskiego dzień.
W każdym cierpieniu i w życia znojach,
pragnę tej siły, co płynie zeń.
O daj mi, daj, Jezusa daj!

O złóż Go, Matko, do serca mego,
co pragnie służyć Mu dzień i noc.
Ja żyć nie mogę bez Pana swego,
bo On mi daje wytrwania moc.
O daj mi, daj, Jezusa daj!

O daj mi, Matko, Jezusa Serce,
daj Jego Ciało i Jego Krew.
Niech mnie ratuje w każdej rozterce,
niech rzuca w duszę swej łaski siew.
O daj mi, daj, Jezusa daj!
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O Maryjo, przyjm w ofierze, co Ci dzieci znoszą szczerze:
Serca swoje, myśli swoje i łez żalu czyste zdroje.
Wszystkie smutki i tęsknoty, nie z przymusu, lecz z ochoty,
Wszystkie smutki i tęsknoty, nie z przymusu, lecz z ochoty.

Chociaż Panią nazywamy, lecz jak Matkę Cię kochamy;
   Jako Pani cześć oddając, jako Matkę Cię wzywając.
       Pani świata, rządź sługami! Matko, zlituj się nad nami!
       Pani świata, rządź sługami! Matko, zlituj się nad nami!

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry
Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok.
Nie potrafię podziękować za Twe serce,
Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.

Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną.
W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną.
Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach,
Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień.

Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce,
Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe.
Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie,
Z Tobą, Matko, tak radosne serce me.  Jesteś tuż...

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

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

Do Twej dążym kaplicy, co z brzegu czeka nas,
Wśród wichru nawałnicy, w pochmurny słotny czas.
Byśmy tam wciąż dążyli i nigdy nie zbłądzili,
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

Jak cudnie w zmierzchu cieni, Twój obraz sercu lśni !
Wód kryształ się rumieni, na nim Twój promień drży.
O Jutrznio powstająca, o Gwiazdo z chmur świecąca,
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.
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Pójdź do Jezusa, do niebios bram,
w Nim tylko szukaj pociechy tam.
On nas napoi Krwią Swoich ran,
On Ojciec, Lekarz, Pan!

Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj Jezu, uczyń z nami cud:
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
o Jezu, pociesz nas.

Że w Hostii jesteś, daj nam to czuć,
nadzieję w sercu omdłoną wzbudź,
daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas,
o Jezu pociesz nas!   Słuchaj Jezu...



Po całej ziemi brzmi: Ave Maria.
Wszystkie ludy i narody Cię sławią Maryjo.
Już dwa tysiące lat
chronisz w swych dłoniach świat.  Ave Maria.

Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Która wiedzie nas do Boga w Jego raj.

Maryja, Ave Maryja.
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszym był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci Swe.

Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Matko, przyjmij błaganie, pociesz nas.

Wy jesteście na ziemi światłem mym, (bis)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
i chwalili Ojca, który w niebie jest.

Matko pomóż na ziemi światlem być, (bis)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
i chwalili Ojca, który w niebie jest.

Królowej Anielskiej śpiewajmy!
Różami uwieńczmy Jej skroń.
Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń.

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam! (x2)

Przez Ciebie, o Matko miłości,
łask wszelkich udziela nam Bóg.
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
upadłszy do twoich nóg....

Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce,
gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie,
wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię,
byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym
dzieckiem być, o pozwól, Czarna Madonno, w
ramiona Twoje się skryć.

W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła,
bo dla wszystkich swoich dzieci, Ona czułe serca ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Madonno, Czarna Madonno...

Fatimska Pani, najlepsza Matko,
Pod Twą obronę, grono Twych dziatków
Los swój zawierza świątyni tej.
A Ty w opiece Swojej nas miej. (bis)

Strzeż nas Maryjo, gdy życia burze
Nie dadzą zaznać pokoju dłużej.
Niech Twoja łaska  w godzinie złej
Spiera i chroni, a będzie lżej. (bis)

Kiedy pożoga w duszy zagości
Ugaś ją, Matko, źródłem miłości.
Co mocno bije zdrojem Twych łask
Uchroń od zguby w niedoli czas. (bis)

    A gdy nadejdzie śmierci godzina,
Uproś nam, Matko, u Twego Syna
Mieszkanie w Niebie na wieczny czas.
Niechaj się z Tobą raduje wraz. (bis)
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Jezusa ukrytego, mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.
Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

Tu Mu ciągle Hosanna, śpiewa Anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są.
Niechże z Nim przebywanie, będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy;
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone
Chwalcie cieniste gaiki, żródła i kręte strumyki.
     Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami.
     Chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.
Ona dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.
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Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryjo,
do Ciebie się uciekamy, O Maryjo, Maryjo!
      Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas:
Pójdźcie do Mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach
przyszedł czas.
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Matko Najświętsza, do Serca Twego,
mieczem boleści wskroś przeszytego,
wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
i gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Bądźźe pozdrowiona Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

Bądźźe pozdrowiony Anielski Chlebie,
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!
Witaj Jezu...

Bądźźe pozdrowiony Branku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się zroży...

44 Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej,
Wielbimy cud: Żeś się pokarmem stał,
Żeś nam Swe Ciało dał, Żeś skarby łaski zlał
Na wierny lud.

Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych, zraniły Cię:
Włócznią, co w boku tkwi, otwierasz Serca drzwi,
By w Twojej boskiej Krwi, obmyły się.

Serce Twe Jezu, miłością goreje,
Serce Twe w ogniu miłości topnieje,
a nasze serca zimne jak lód,
i próżny dla nich Twej męki trud.

  Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie,
  poznamy Serca Twego kochanie ?
  Kiedyż Twa miłość rozpali nas ?
  O dobry Jezu, czas to już czas.

Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu
Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie,
Twemu Sercu, o mój Jezu.

Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu,
włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie,
Twemu Sercu, o mój Jezu.


