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Już od rana, rozśpiewana

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 Boga;
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga! (2x)
 
Serce rośnij w cześć rozgłośniej, dźwięków Marii nieś krocie;
Świat w niemocy, świat sierocy, odmieniła w żywocie.
Cud, bo żywy...
 
Przez Cię czarta pycha starta i na wszystkie plemiona;
Tyś otucha znów dla ducha, Panno błogosławiona.
Cud, bo żywy...
 
O Królowo! Tyś na nowo światu rozradowaniem
Z Twej opieki na wiek wieki chwałę niebios dostaniesz
Cud, bo żywy...
 
Bądź ochłodą i osłodą, tym, co wiernie i stale
Twoje świątki i pamiątki podawają ku chwale.
Cud, bo żywy...

Odmień moją niemoc 
i samotność w źródło miłości 
- niech od rana daje ochłodę
wszystkim
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Dzisiaj pozdrawiamy

Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie
Jak Cię pozdrawiają anieli w niebie
Zdrowaś, zdrowaś Panno Maryjo
 
Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego
Tyś Królową nieba, świata całego
Tyś jest godną Maryjo tego
 
Tobie się kłaniają chóry anielskie
Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie
Ciebie prosi i plemię ludzkie
 
Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie
Bo najwyższe miejsce dała Ci w niebie
Posadziła najbliżej Siebie
 
Co za wielkie szczęście Panno dla Ciebie
Gdy Bóg Ojciec Córką mianuje Ciebie
I najwyżej wywyższył w niebie
 
Syn Ojca Wiecznego Jezus kochany
Matką Cię nazywa Panno nad pannami
Wywyższył Cię nad wszystkie stany.
 
A Duch Przenajświętszy tak Ci hołduje,
Swą Oblubienicą Ciebie mianuje,
Żeś najświętsza, serce me czuje.
 
I my też, Maryjo, k’Tobie wołamy. 
Przed Twoim obrazem wszyscy klękamy,
Wysłuchaj nas, Ciebie wzywamy.Tę
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Serdeczna Matko

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi.
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.
 
Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.
 
Matko Kościoła, wiarę daj nam żywą
Zachowaj wolność i jedność prawdziwą
Spraw niech Ojczyzna stanie się nam niebem
Potężna Bogiem i bogata chlebem.

Nie zostawiaj mnie w moim
smutku, nie zostawiaj 
w żadnej minucie - ukryj mnie 
w Swoim sercu i strzeż przed
zwątpieniem w miłość Boga
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Matko Niebieskiego Pana

Matko Niebieskiego Pana, 
Ślicznaś i Niepokalana,
Jakiej wieki, czas daleki, 
Czas nie mały i świat cały nie słyszał. (2x)
 
Wszystkie skarby, co są w niebie, wydał
Panno Bóg dla Ciebie:
Jak bogata słońca szata, 
gwiazd korona upleciona, na głowie. (2x)
 
Miesiąc swe ogniste rogi, 
skłonił pod Twe święte nogi;
Gwiazdy wszystkie asystują, 
bo Królowę w niebie czują nad sobą. (2x)
 
Przez Twą poważną przyczynę, 
niech nam Bóg odpuści winę.
Uproś pokój, Panno święta, 
boś bez zmazy jest poczęta, Maryjo! (2x)

Naucz mnie ufności i uspokój
moje serce - niech się nie lęka
złożyć w Nim całą swoją
nadzieję
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Gdy klęczę przed Tobą

Gdy klęczę przed Tobą, 
modlę się i składam hołd,
weź ten dzień, uczyń go Twym 
i we mnie miłość wznieć.
 
Ref: Ave Maria, gratia plena, 
Dominus Tecum, benedicta Tu.
 
Wszystko Tobie daję, 
każdy sen i każdą myśl, 
Matko Boga, Matko moja, 
wznieś je przed Pana tron.
 
Ref: Ave Maria...
 
Gdy klęczę przed Tobą, 
widzę Twą radosną twarz, 
Każda myśl, każde słowo, 
niech spocznie w dłoniach Twych.
 
Ref: Ave Maria...

Weź w Swoje dłonie 
każde moje słowo, każdą myśl,
każdy dzień i sen i...
uczyń go miłym Bogu
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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.
 
Ref.: 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.
 
Ref.: Matka …
 
Życie niesie za sobą cierpienie, 
zewsząd krzyże, zawody i ból,
Serce ludzkie wśród męk i udręczenia, 
ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.
 
Ref: Matka …

Przynieś nam Boga, Maryjo
- niech i nasze dni zajaśnieją, 
wśród łez

02



Witaj Święta i Poczęta

Witaj Święta i Poczęta niepokalanie, 
Maryjo śliczna lilio, nasze kochanie!
Witaj czysta Panienko, Najjaśniejsza Jutrzenko.
Witaj Święta, wniebowzięta, Niepokalana!
 
Swą pięknością, niewinnością w niebie górujesz, 
w dostojeństwie i panieństwie wszystkim celujesz;
W pierwszym, Panno, momencie, Święte Twoje Poczęcie.
Jaśniejące jako słońce, Niepokalana.
 
Sam Bóg święty z Ciebie wzięty dla tej przyczyny, 
żeś się stała i została zawsze bez winy;
Tyś przed wieki przejrzana i za Matkę wybrana
Jezusowi Chrystusowi, Niepokalana.
 
Twoje państwo i poddaństwo świat, nieba Pani! 
Cesarzowie, Monarchowie Twoi poddani;
Dla Twej wielkiej godności dał Ci Bóg w Swej hojności, 
żeś poczęta zaraz Święta, Niepokalana.
 
Księżyc, słońce, gwiazd tysiące nie tak jaśnieją, 
bo przy świętym Twym Poczęciu zaraz blednieją;
Tyś nad słońce jaśniejsza i nad gwiazdy śliczniejsza.
Jako zorze w swojej porze, Niepokalana.
 
Sami Święci wniebowzięci nie wyrównają, 
Twej piękności i czystości, którąć przyznają;
Wszyscy Ci się dziwują, niewinność Twą szanują:
Żeś tak święta z Anny wzięta Niepokalana.
 
My też sławiąc, błogosławiąc, Ciebie prosimy, 
niech czystymi, niewinnymi zawsze będziemy.
Za to życie dajemy i mocno wyznajemy:
Żeś jest święta i poczęta, Niepokalana. 02



Chwalcie łąki umajone

Chwalcie łąki umajone, 
góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki, 
źródła 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.
 
Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje, 
niech z nami sławi Maryję!

Pomóż mi chwalić Boga
całym moim istnieniem
- gdy patrzę, gdy mówię 
i gdy milczę
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Cześć Maryi, cześć i chwała

Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, hołd Jej śpiesz się nieść! (2x)
 
Ten, co stworzył świat wspaniały, w Niej Swą Matkę czcił,
Jej Go ręce piastowały, gdy dziecięciem był. (2x)
 
On jak Matkę Ją miłował, w posłuszeństwie żył,
Każde słowo Jej szanował, chociaż Bogiem był. (2x)
 
Dziatki lube, jeśli chcecie błogi żywot wieść,
Dajcie, jako Jezus Dziecię, Pannie świętej cześć. (2x)
 
Czystość, cichość i pokora, to Maryi strój,
Przez nie miła niebios Córa, łask zyskała zdrój. (2x)
 
Przez nie w cudnej gwiazd koronie, Ją posadził Bóg
Na wysokim chwały tronie, wśród niebieskich sług. (2x)
 
Ten Maryi, dziatwo droga, obraz w sercu noś,
O opiekę Matki Boga zawsze kornie proś. (2x)

Ubierz mnie w czystość, 
cichość i pokorę 
- stwórz w moim sercu
Dom dla Boga
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Witaj, Gwiazdo morza

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 
Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 
Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 
Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami Swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 
O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 
Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 
Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.W
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Po górach, dolinach (Ave Maryja)

Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosi on:
Ave, ave, ave Maryja.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.
 
Bernardka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg Sam wybrał czas.
Ave... 
 
Modlitwę serdeczną szepczą usta jej,
„Zdrowaś bądź Panienko łaski na nas złej”.
Ave...
 
„Pokornej mej prośbie odpowiedź Swą daj:
„Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj”.
Ave...
 
Klęczącej Bernardce rzekła Pani ta:
„Poczęciem Niepokalanym jestem ja”.
Ave...
 
O Gwiazdo najświętsza, wiedź nas w niebios kraj,
Gdzie wieczną szczęśliwość, o Boże nam daj.
Ave...

Naucz mnie pierwszych kroków
ku Bogu i prostej modlitwy,
ufności 
i wdzięczności dziecka 02



Magnificat

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 
Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy. 
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc Swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, 
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za Swoim sługą, Izraelem, 
pomny na Swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen.

Pomóż mi przejrzeć na dobroć
Boga i naucz mnie dziękować
Mu za wszystko
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Gwiazdo jasności

Gwiazdo jasności, Panno czystości, 
Tyś jest wonny kwiat! 
Śliczna lilia, Panno Maryja, 
Módl się za nami!
 
Jezu ucieszny, w smutku pocieszny, 
Tyś jest wonny kwiat! 
Jezu najmilszy, Synu Maryi. 
Racz nas wysłuchać.
 
Matko litości, studnio słodkości, 
Tyś jest wonny kwiat! 
Śliczna lilia, Panno Maryja, 
Módl się za nami!
 
O Matko Boska, uliczko rajska, 
Tyś jest wonny kwiat! 
Śliczna lilia, Panno Maryja, 
Módl się za nami!
 
Racz nam dać Panie, w niebie mieszkanie! 
Tyś jest wonny kwiat! 
Śliczna lilia, Panno Maryja, 
Módl się za nami!
 
Śliczna lilia, Panno Maryja, Módl się za nami!
Śliczna lilia, Panno Maryja, Módl się za nami!

Módl 
się
za mnie
i
we
mnie
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Najświętsza Dziewico

Najświętsza Dziewico, Przybytku Boga z ludźmi,
Maryjo, Ziemio Święta, Panno Niepokalana,
Matko Emmanuela.
 
Anioł Pana posłany został do Maryi
I Dziewicę napełniła łaska
Słuchaj Oblubienico Chrystusa
Poczniesz i porodzisz Syna
Ty jesteś Nowym Rajem, Nową Ziemią Świętą
W Tobie bowiem zamieszkała światłość.
 
Najświętsza Dziewico...
 
Pan wejrzał na Ciebie z miłością
I Anioł dał Tobie słowo
Oto nadchodzi Bóg Prawdziwy
W Twym łonie przyjmie ciało nowego Adama
Zrodzony przez Ojca, narodzony w czasie
Bóg-Człowiek, Światłość i Życie,
Ten, który stworzył świat.
 
Najświętsza Dziewico...

Uczyń mnie łonem przebaczenia,
miłości, cichości i nieba - niech
Jezus we mnie wzrasta a ja 
niech się umniejszam - z radością

02



Jesteś cała piękna

Jesteś cała piękna
Niepokalana
Rodzisz Swego Boga
błogosławiona
 
Obleczona w słońce
Piękna i subtelna
Cicha Przyjaciółka
na mojej drodze
 
W najpiękniejszej szacie
wiodą Cię do Króla
pragnie Twego piękna
On Twym Panem jest
 
Obleczona w słońce
piękna i subtelna
Cicha Przyjaciółka
na mojej drodze

Wprowadź do mojego serca 
Króla Nieba - pomóż mi Go przyjąć
jak mojego Pana 
z miłością

02
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Litania do Królowej blokowisk

To miała być Litania Loretańska, ale gdy zacząłem ją odmawiać,
moje myśli pobiegły do zaległych rachunków, do wieży prania
i prasowania, która wyrosła w pokoju, do lustra w łazience, które
było świadkiem tylu łez… Tak, ta nadzieja jest we mnie, że zamiast
chodzić wśród gwiazd wybrałaś to mieszkanko, to właśnie, tę
klatkę, na której ciągle ktoś pali pety i wyrzuca gumę do żucia na
schody, to blokowisko z tajemnicami za tysiącami firanek i
chodzisz tak tu, otoczona siatkami z dyskontów i wszystkimi
odcieniami naszych zagubień i lęków. Także… przyjmij tę
modlitwę, Mario - Królowo Blokowisk, OK? Po prostu na inną
mnie dzisiaj nie stać. Przyjmij tę modlitwę.

02

Grzegorz z Łukowa

Ukryty po kątach sumienia, ratuj nasz dom. Chryste,
Ukochany – ratuj nasz dom
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z pokory i ciszy, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu ze wszystkich głupot, klęsk i zagubień,
Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Źródło pocieszenia, które nie przemija, 
Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Miłości w sercu Matki, 
Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Święta Panno przynieś, podaj, pozamiataj, módl się za nami
Święta wędrująca od kuchni do łazienki, módl się za nami
Święta z kłębkiem nerwów i z zapętlonym kablem od suszarki
i żelazka, módl się za nami
Święta żono z marzeniami pod magnesami na lodówce, 
módl się za nami
Święta sprzątaczko po wszystkich, módl się za nami
Święta, o której pragnienia nikt nigdy nie zapytał 
i pewnie nie zapyta, módl się za nami
Święta padnięta nad padniętymi, módl się za nami



Litania do Królowej blokowisk c.d.
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Matko zagubionych wirtualnie i całkiem normalnie, 
módl się za nami
Matko szlochających nocą w łazience, módl się za nami
Matko dzieci nad wściekłymi urwiskami buntów i roszczeń,
módl się za nami
Matko upadających pod ciężarem rachunków, 
módl się za nami
Matko tych, którym wszystko leci z rąk, módl się za nami
Matko nienadążających za nowinkami ze świata i z podwórka,
módl się za nami
Matko ludzi z pustymi kieszeniami, módl się za nami
Matko zmuszona wymyślać obiady z niczego, 
módl się za nami
Matko samotna z dwoma, najwyżej trzema znajomymi 
na krzyż, módl się za nami
Matko w długiej kolejce do lekarza, za długiej, módl się za nami 
Matko domowego kościoła z poplamionym obrusem i litanią
wątpliwości i znudzeń, módl się za nami
Matko z niespodziankami w pieluchach, módl się za nami
 
Pielęgniarko na intensywnej terapii sumienia, módl się za nami
Lekarko o świcie trzeciego dnia dyżuru pod rząd, 
módl się za nami
Przyczyno uśmiechu pod plastrem złamanego serca, 
módl się za nami
 
Bramo nieba z ornamentem ze zmarszczek, módl się za nami
Gwiazdo porannych pobudek i kanapek do szkoły, 
módl się za nami
Pani wieży prania i prasowania, módl się za nami
Różo herbaciana, z zapachem dobrych wspomnień 
i chwili wytchnienia, módl się za nami
Jedyne zwierciadło, które nie odwraca wzroku od twarzy 
bez masek, módl się za nami



Litania do Królowej blokowisk c.d.
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Kładko przerzucona nad przepaścią rozpaczy, módl się za nami.
Gołąbko z dobrą wiadomością po kolejnej kłótni, 
módl się za nami
Skarbnico pocieszeń, łatająca dziury kompleksów i strat, 
módl się za nami
Powierniczko tajemnic wykrzyczanych przez sen, 
módl się za nami
Uzdrowienie chorych słów i chorego milczenia, 
módl się za nami.
Ucieczko z niewoli narzekań i smutku, módl się za nami.
 
Święta tuląca gorączkę myśli, módl się za nami
Święta tuląca cierpienie męża, żony, rodzica, dziecka, wdowy,
dziadka, przyjaciela, módl się za nami
Święta tuląca niepewność, zgryzotę i brak widoków na sens,
módl się za nami
Święta tuląca połamanych na duchu i ciele, walących głową 
w mur i wypadających na każdym życiowym zakręcie, 
módl się za nami.
 
Domie z resztką nadziei za firanką, módl się za nami
Domie z pustą lodówką i uśmiechem na jutro, módl się za nami
Domie na uboczu kariery, ze skrzynką pełną nadziei, 
módl się za nami
 
Królowo wylanych na zbity pysk za prawdę lub brak znajomości,
módl się za nami
Królowo wyśmianych za resztę wiary na ustach, 
módl się za nami
Królowo różańca z łez, módl się za nami
Królowo z powiekami na zapałki, módl się za nami
Królowo w kuchennym fartuchu i w kapciach nie do pary,
módl się za nami
 



Litania do Królowej blokowisk c.d.
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Grzegorz z Łukowa

Królowo przygarbiona siatami z dyskontów, módl się za nami
Królowo bezrobotnego zapatrzonego w gazetę trzymaną do góry
nogami, módl się za nami
Królowo z długami szykowanymi w prezencie dla dzieci 
a może i wnuków, módl się za nami
Królowo cudem żyjąca od pierwszego do pierwszego, 
módl się za nami
Królowo za nikogo wzięta i potraktowana jak powietrze, 
módl się za nami
Królowo tych ostatnich, ciamajd, bankrutów i frajerów, 
w których tylko ty widzisz aniołów, módl się za nami
Królowo pokoju z kuchnią i małą łazienką, z widokiem na
wszechświaty z blokowisk, módl się za nami
Królowo historii bohaterów codzienności po lewej i prawej
stronie Wisły, módl się za nami
Królowo na kwarantannie miłości niekochanej od kiedy tylko
pamięć ludzka sięga, módl się za nami
 
Cichy Baranku, który spłaciłeś moje długi, odnajdź mnie, Panie.
Pokorny Baranku, który wziąłeś moją winę na siebie, 
pomóż mi to zobaczyć, Panie.
Prosty Baranku, który nie masz do mnie o nic pretensji, spraw,
żebym i ja nie miał już ani jednej. Do nikogo. Także do siebie.
 
K. Módl się za nami, Królowo każdego kwadratowego metra.
W. Abyśmy się stali łonem dla czułej i pokornej 
miłości Boga do wszystkich.
 
Amen
...
Amen
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