
W drodze do Madonny
Pieczyskiej

1.Abba Ojcze
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:

Ref.: Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba 
Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

2.Barka
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
słów Bożych prawdą. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe.
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

3.Boża radość jak rzeka
1. Boża radość jak rzeka,
Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą. (2x)

2. Boża miłość jak rzeka ...

3. Boży pokój jak rzeka ...



4.Boże w dobroci nigdy nie 
przebrany 
1. Boże w dobroci nigdy nie przebrany, 
żadnym językiem niewypowiedziany
Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien 
wszelakiej miłości, 
poszanowania, poszanowania, 
chwały, uczciwości.

2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego; 
nad wszystkie dobra Tyś u serca mego. 
Najwyższe dobro, najwyższe dobro, 
Tyś w najwyższej cenie, 
sam jeden u mnie, sam jeden u mnie, 
nad wszystko stworzenie.

5.Być bliżej Ciebie chcę 
1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój,
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża 
znój.
Ty w sercu moim trwasz,
Z miłością Stwórcy ziem
Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc 
mnie w nim.

2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy 
dzień,
za Tobą życiem swym iść jako cień.
Daj tylko, Boże dusz,
obecność Twoją czuć,
myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez 
noc,
w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
gdy czuwam i wśród snu,
czy słońce jest, czy mrok
niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, 
wzrok.

6.Była cicha i piękna jak wiosna 
1. 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.

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom
Nieśmy Go, tak jak Ona.

3. Życie niesie ze sobą cierpienie,
Zewsząd krzyże, zawody i ból,
Serce ludzkie wśród męk i udręczeń,

Ma nadzieję, że Ona wciąż czuwa i 
kocha.

7.Chrześcijanin to ja 
1. Pośród wszystkich życia trosk i 
kłopotów,
gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia,
jedna prawda niech mi świeci jak 
gwiazda,
że: chrześcijanin to właśnie ja.

Ref.: Więc żyjmy jak można najpiękniej,
czy jasne, czy szare są dni,
bo życie to skarb w naszych rękach
i przez nas ma świat lepszym być.

2. Wielka troska o budowę Królestwa,
niech już na ziemi w każdym z nas na 
zawsze trwa,
i przeze mnie także Kościół ma rosnąć,
bo: chrześciajnin to właśnie ja.

3. Może jeśli będę dobrym człowiekiem,
który chce lepszym być każdego dnia,
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
bo: chrześcijanin to właśnie ja.

8.Chwalcie łąki umajone 
1. Chwalcie łąki umajone, 
Góry, doliny zielone. 
Chwalcie, cieniste gaiki, 
Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami, 
Chwalcie z nami Panią Świata, 
Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona, 
Nad Anioły wywyższona; 
Choć jest Panią nieba, ziemi, 
Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami s1awi Maryję!

9.Cóż Ci Jezu damy
1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask 
strumienie
Z serca Ci składamy korne 
dziękczynienie.

Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz 
króluj nam
Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam.

2. W serca Twego ranie o serc naszych 
Królu
Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu.



3. Ty nas wspieraj w znoju strzeż przez
życie całe
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili 
chwałę.

10.Czarna Madonna 
1. 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.

Ref.: Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć! 2x

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci
Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce 
Oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój ,
Gdzie się człowiek schronić ma, 
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, 
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno, 
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię.

11.Do Ciebie Matko szafarko łask
1. Do Ciebie Matko szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną. 
Twa dobroć świeci nad słońca blask, 
Nadzieją Tyś nam jedyną.

Ref.: W cierpienia czas, pomocą darz, 
I nieustannie ratuj nas! 

2. Gdy Twojej chwały niebieski tron, 
Daleki duszy cierpiącej. 
Spoglądnij na nas przez obraz on, 
Pomocy Nieustającej. 

3. Twe oczy jakże łaskawe są, 
Pociąga słodycz z nich Twoja. 
Ufamy mocno, że ulżysz łzom, 
I wsparciem staniesz się w znojach.

12.Dzięki o Panie składamy dzięki 
Ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to,że dałeś nam wiarę.

2. Za to,że dałeś nadzieję.

3. Za to,że dałeś nam miłość.

4. Za to,że dałeś nam siebie.

5. Ty nam przebaczasz grzechy.

6. Ty nam przywracasz życie. 

7. Za to,że jesteś z nami. 

8. Tobie śpiewamy z radością.

13.Gdy idziemy poprzez świat
1. Gdy idziemy poprzez świat - chwalmy 
Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas - 
chwalmy Boga
Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy 
chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myś1.

Ref.: Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
I sam prowadzi nas.

2. Gdy nam szumi górski las - chwalmy 
Boga,
Gdy widzimy dobry film - chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne 
dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.

3. Gdy cierpienia przyjdzie czas - 
chwalmy Boga,
Kiedy wszystko złości nas - chwalmy 
Boga,
Gdy przychodzą smutne dni, przyjmij 
trudne dobro też,
Które Bóg przeznaczył ci.

14.Gdy kiedyś Pan
1. Gdy kiedyś Pan powróci znów,
Gdy kiedyś Pan powróci znów,
Abyśmy też tam byli,
Gdy kiedyś Pan powróci znów.

2. Gdy Święci swój opuszczą grób...

3. Gdy Boga tron otoczą w krąg...

4. Gdy Księgę swą otworzy Bóg...

5. Gdy po imieniu wezwie Pan...

6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg...

7. Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja...

15.Gdy szukasz Boga
1.Gdy szukasz Boga 
Popatrz na kwiaty



Popatrz na góry i ciemny las
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty
I dobrą treścią wypełnisz swój czas.

Ref,:Bo cały świat 
Jest pełen śladów Boga
I każda rzecz zawiera jego myśl
Wspaniały szczyt błotnista wiejska 
droga
To jego znak który zostawił ci.

2.Gdy szukasz Boga
Popatrz na ludzi
Spójrz jak taternik zdobywa szczyt
Popatrz jak matka w domu się trudzi
Spójrz w oczy dziecka a powiedzą Ci:

Ref.:Że każdy z nas
Stworzony jest przez Pana  
I w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg
By dobra wieść była przekazywana 
By miłość swą objawić przez nas mógł. 

16.Gwiazdo śliczna, wspaniała
1. Gwiazdo śliczna, wspaniała,
Częstochowska Maryjo
Do Ciebie się uciekamy,
O Maryjo, Maryjo.

2. Słyszeliśmy wdzięczny głos,
Jak Maryja woła nas:
"Pójdźcie do mnie, moje dzieci,
Przyszedł czas, ach, przyszedł czas."

3. Gdy ptaszkowie śpiewają,
Maryję wychwalają,
Słowiczkowie wdzięcznym głosem
Śpiewają, ach, śpiewają

4. I my też zgromadzeni
Pokłon dajmy Maryi.
Czyste serce Bożej Matce
Darujmy, ach, darujmy. 

17.Idźmy, tulmy się jak dziatki 
1. Idźmy, tulmy się jak dziatki,
Do Serca Maryi Matki.
Czy nas nęka życia trud,
czy to winy czerni brud!
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
z rzewnym sercem łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos,
odwróci bolesny cios.

2. Ach, to Serce dobroć sama,
najczulszej z córek Adama.
Jest otwarte w każdy czas,
samo szuka, wzywa nas:
"Pójdźcie do mnie dziatki moje,
wyczerpując łaski zdroje:
Kto mnie znajdzie, życie ma,
Temu Syn zbawienie da.

3. To Maryi Serca chwała,
że zgubionym Zbawcę dała.
Jemuś winien, świecie cud,
że Bóg zstąpił zbawić lud.
Pod nim Jezusa nosiła,
do Niego rzewnie tuliła,
Wychowała, by Bóg Syn
zgładził długi naszych win.

4. Więc do Ciebie, jak do Matki
idziem, tulim się Twe dziatk1.
Matko, ulżyj życia trud,
zmyj z serc naszych winy brud.
Ty nas kochasz, a my Ciebie,
Niech się z Tobą złączym w niebie.
Matko, kto nie kocha Cię,
Dzieckiem Twym nie zowie się.

18.Jak szczęśliwa Polska cała 
1. Jak szczęśliwa Polska cała, 
W niej Maryi kwitnie chwała, 
Od Bałtyku po gór szczyty, 
Kraj nasz płaszczem Jej okryty.

Ref.: Matko Boska, Królowo Polska, 
O Pani nasza Częstochowska.

2. W Częstochowie tron swój wzniosła, 
Wielka, można i wyniosła,
Lecz najczulsza z matek ziemi, 
Cierpi razem z dziećmi swymi.

3. Tyś cudami zajaśniała,
Swoje serce nam oddała.
Ludu Polski, dziecię drogie,
Masz tu Matkę, szczęście błogie.

19.Jak w uczniowskim zeszycie
1. Jak w uczniowskim zeszycie
jakieś trudne zadanie,
takie dziwne jest życie,
wielki znak zapytania.

Ref.: Co jest najważniejsze,
co jest najpiękniejsze,
co prawdziwe, jedyne, największe,
za co warto życie dać.

2. Każdy musi odnaleźć
swoją własną odpowiedź.
Tylko ten jest szczęśliwy,
kto dowiedział się raz.

3. Noszę krzyżyk maleńki,
jak przyjaciel jest ze mną,
Tylko jedno spojrzenie
i na pewno już wiem.

4. Kochać co dzień od nowa,
kochać co dzień goręcej,
zawsze być blisko Boga,
razem z Nim iść przez świat.



Ref.: To jest najważniejsze,
To jest najpiękniejsze,
To prawdziwe, jedyne, największe,
za to warto życie dać!

20.Jasnogórska Pani
Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą 
Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką!

1. Spójrz na polskie miasta i na 
polskie wioski,
Niech z miłości Twojej słynie naród 
polski! 

2. Daj Jezusa dzieciom i polskiej 
młodzieży,
By pragnęła wiarę w Twego Syna szerzyć!

3. Niechaj Kościół święty, dzieło Twego
Syna, 
U Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.

4. Wstaw się, o Maryjo, u Twojego Syna,
Aby Bogiem silna była nam rodzina!

5. Zstąp do naszych domów, przynieś 
pokój błogi, 
Bądź wzorem miłości i do Boga drogi!

21.Jezus jest mym Przyjacielem 
1. Jezus przez życie mnie wiedzie,  
daje mi silne swe dłonie,
Kroczy przede mną na przodzie 
i drogę wskazuje mi wciąż. 
 
Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem,
Jezus jest Obrońcą mym,
Jezus jest mym Zbawicielem, 
zawsze chcę przebywać z Nim.
 
2. On mnie obdarzył pokojem,
duszę nieczułą poruszył,
Miłość i radość dał swoją
i w serce nadzieję mi wlał.
 
3. Krzyża ciężkiego ramiona
gniotły Mu barki straszliwie,
Potem za grzechy me skonał,
bym jeszcze zbawienie mógł mieć.

22.Jezus swoją Matkę pozostawił
1. Jezus swoją Matkę pozostawił,
Byś w swym życiu miał do kogo iść,
Ona swą opieką Cię otoczy,
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl 
się
I pozostaw swoje troski Jej.
Ona z sercem Swym matczynym nieustannie

czeka,
Abyś wyznał to, co gnębi cię.

2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie,
Nikt tak kochać nie potrafi też.
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie
Jak Madonna - zresztą o tym wiesz.

Ref.: Wybierz się, wybierz się razem z 
nami
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak!
Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na 
Jasnej Górze
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.

3. Wielu ludzi tutaj przybywało,
By odszukać biegu życia treść,
A Maryja zawsze to sprawiała,
Że Krzyż Pana łatwiej było nieść.

Ref.: Wybierz się, wybierz się razem z 
nami...
Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl 
się...

23.Kiedy ranne wstają zorze 
1. Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki:
Bądź pochwalon, Boże wielki!
 
2. A człowiek, który bez miary,
Obsypany Twymi dary,
Coś go `stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił.?
 
3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie.
 
4. Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże chwalili.

24.Kiedyś, o Jezu
1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie 
Brałeś dziateczki w obięcia swe. 
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię
Do Serca Twego przytul i mnie. 

2. Byłeś dzieciątkiem, Ty wielki Boże, 
W żłóbku płakałeś nad światem złym. 
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim. 

3. Kto by u siebie dziecię przyjmował, 
Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię. 
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, 
Za to Cię kochać na wieki chcę. 



25.Kochajmy Pana
1. Kochajmy Pana, bo serce Jego
Żąda i pragnie serca naszego.
Dla nas Mu włócznią boleść zadana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

2. O, pójdź do Niego, wszystko 
stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie
I swoje przed Nim zegnij kolana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

3. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy
Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy.
Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

4. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze
Obmyte we łzach, pokuty skrusze.
Już niewinności szata wam dana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana! 

26.Królowej Anielskiej śpiewajmy 
1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,
różami uwieńczmy Jej skroń,
Jej serca w ofierze składajmy,
ze łzami wołajmy doń
 
Ref.: O Maryjo bądź nam pozdrowiona,
bądź Ty zawsze Matką nam  
O Maryjo bądź nam pozdrowiona,
bądź Ty zawsze Matką nam  
 
2. Przez Ciebie o Matko miłości,
łask wszelkich udziela nam Bóg,
a my Ci hołd dajem wdzięczności,
upadłszy do Twoich stóp
 
Ref.: O Lilijo, jak żeś Ty wspaniała,
wszelkich cnót rozlewasz woń.
O Lilijo, jak żeś Ty wspaniała,
wszelkich cnót rozlewasz woń.

27.Kto się w opiekę
1.Kto się w opiekę odda Panu Swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna 
trwoga.

2.Ciebie On z łowczych obieży wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje,
W cieniu Swych skrzydeł zachowa cię 
wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

3.Stateczność Jego tarcz i puklerz 
mocny,
Za którym stojąc, na żaden strach 
nocny,
Na żadną trwogę ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

28.Liczę na Ciebie Ojcze
Ref.: Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na 
miłość Twą.
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską
dłoń.
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy 
dzień.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.

1. Zbyt dobrze wiem kim jestem, 
Pyłkiem i liściem na wietrze.
I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże,
Więc wołam w dzień i w noc.

2. Będziemy zawsze razem, 
Będziemy zawsze blisko,
Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko
Zdobędę cały świat.

3. Chciałabym jak iskierka
Świat cały sobą podpalić.
Chciałabym sercem dosięgnąć nieba,
Więc wołam w dzień i w noc

29.Matko Najświętsza 
1.Matko Najświętsza!Do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołajmy wszyscy z jękiem,ze łzami:
Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

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

3.Imię Twe,Mario,litością słynie,
Tyś nam,pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

30.Matko, Tyś naród polski
1. Matko Tyś naród polski przed wiekami
już wybrała,
Matko Tyś naród polski całym sercem 
ukochała.
Wdzięczni za Twoja dobroć przemierzamy 
wiele dróg,
Wierząc, że pełną Prawdą, pełnym życiem
jest sam Bóg.

Ref: Sześćset lat Maryjo z nami jesteś,
Z Jasnej Góry wiernie trzymasz straż,
Sześćset lat już bronisz nas od 
nieszczęść,
By nie zginął Polski naród nasz.
Chcemy prosić Cię Maryjo dzisiaj,
gdy wokoło czyha tyle burz,
zostań z nami Matko ukochana
Nie lat sześćset lecz na zawsze już.



2. Matko spójrz w nasze serca,
w których wielka wdzięczność bije,
Matko spójrz w nasze serca,
w których Chrystus, Syn Twój żyje.
Przyjmij podziękowanie młodych serc 
radosną pieśń.
Przyjmij o Matko droga,Od nas chwałę, 
Hołd i cześć.

3. Matko Ty nas poprowadź, Pomóż prawdy
szukać dróg,
Pomóż by poprzez życie każdy z Bogiem 
kroczyć mógł.
Pomóż nam dziś Maryjo do serc ludzkich 
znaleźć klucz,
Prowadź nas i na codzień, żyć w miłości
Matko ucz.

31.Mój Mistrzu 
1. On szedł w spiekocie dnia i szarym 
pyle dróg,
A idąc uczył kochać i przebaczać.
On z celnikami jadł, On nie znał, kto 
to wróg,
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

Ref.: Mój Mistrzu, przede mną droga,
Którą przebyć muszę tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, wokoło ludzie,
Których kochać trzeba, tak jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar
Wziąć w ramiona, tak jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko,
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny 
łzy,
Bo wiedział, co to kochać i przebaczać.
I późną nocą On do Nikodema rzekł:
Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba 
szukać.

3. Idziemy w skwarze dnia i w szarym 
pyle dróg,
A On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to 
wróg,
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

32.My chcemy Boga 
1. My chcemy Boga, Panno Święta, 
O, usłysz naszych wołań głos! 
Miłości Bożej dźwigać pęta, 
To nasza chluba, to nasz los. 

Ref: Błogosław, słodka Pani, 
Błogosław wszelki stan! 
My chcemy Boga, my, poddani. 
On naszym Królem, On nasz Pan! 
My chcemy Boga, my poddani. 
On naszym Królem, On nasz Pan! 

2. My chcemy Boga w rodzin kole, 
W troskach rodziców, w dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień w pracy dniach.

3. My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

33.Naucz nas żyć
1. Cały świat jest pełny Twej miłości
I dobroci pełny każdy dzień.
Każda chwila jest pełna radości,
Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł.

Ref.: Naucz nas żyć Twoim życiem, 
Panie.
Naucz, że Drogą jesteś właśnie Ty.
Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać,
Bo Drogą, Prawdą, Życiem jesteś Ty.

2. Twej Miłości nie zamkną puste słowa,
Bo bez czynów martwe, próżne są,
Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła,
Żaden umysł nie ogarnie jej.

3. Nie odbierze nam nikt już Twej 
Miłości,
Gdy jej ducha tchnąć zechciałeś w nas.
Uweselasz dni naszej młodości,
Drogowskazem jesteś w każdy czas.

34.O Boże, Panie mój
1. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc
Spoglądam na niebo pełne gwiazd,
Wtedy myślę, czy życie to ma sens
I wołam do Ciebie, Ojcze nasz.

Ref.: O Boże, o Boże, Panie mój,
Nie pamiętaj, że czasem było źle.
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.

2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań
Przez grzechu kamienie potknę się:,
Kiedy spokój utonie w fali knowań,
Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię.

3. Życie ludzi przebiega krętą drogą,
Hen w górze cel mej wędrówki tkwi,
I choć czasem sił braknie moim nogom,
To ja dojdę, dojdę, gdy zaufam Ci.

35.O wielka Matko Boga i 
człowieka
1. O Wielka Matko Boga i Człowieka,
Tobie Ojcowie nasi ślubowali,
Twojej opiece los całego Świata
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.



Dziś wielkie hasła wcielać chcemy w 
życie,
By nie złamane było dane słowo
Chcemy wypełniać wszystkie 
przyrzeczenia,
W Twoją opiekę oddać się na nowo.

Ref.: Królowo Polski przed Twym tronem
Odnowić śluby nasze chcemy.
By jak przed laty znów powiedzieć,
Że przyrzekamy, ślubujemy:
Wolności wiary i Kościoła 
za wszelką cenę strzec będziemy.
Królowo Polski – przyrzekamy,
Królowo Polski – ślubujemy.

2. Będziemy bronić każdej polskiej 
duszy,
By daru łaski nigdy nie straciła.
Będziemy czuwać, by kołyska polska
Smutkiem i pustką nigdy nie świeciła.
Będziemy strzec ogniska domowego,
Lecz Ty nam pomóż Pani i Królowo.
Pomóż wypełnić wszystkie przyrzeczenia,
W swoją opiekę przyjmij nas na nowo.

3. Przy Twoim boku chcemy, o Maryjo
Walczyć z wadami Polskiego Narodu.
Aby pod każdym dachem, każdą strzechą
Nie było płaczu i nie było głodu.
Chcemy żyć zawsze w zgodzie i w pokoju
Chcemy, by miłość wokół panowała.
Chcemy Maryjo, aby Polska cała
W Twoją opiekę dzisiaj się oddała.

36.Pobłogosław Jezu Drogi 
1. Pobłogosław Jezu Drogi
Tym, co serce Twe kochają
Niechaj skarb ten cenny, drogi
Na wiek wieków posiadają.

2. Za Twe łaski dziękujemy,
Które serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy,
By nas serce Twe kochało.

3. Trzykroć święte serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

4. Nie opuszczaj nas, o Panie!
Odpuść grzesznym liczne winy,
Daj nam w serce Twego ranie
Błogosławieństw zdrój jedyny.

37.Po górach, dolinach 
1. Po górach, dolinach rozlega się 
dzwon, 
Anielskie witanie ludziom głosi on:

Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja,

Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo 
w las, 
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał 
czas.

3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:
"Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas 
zlej".

38.Pozdrawiam Ciebie Matko 
1. Pozdrawiam Ciebie Matko
Mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie Pani,
Nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię Królowo,
W swe dłonie weź nasz los.
I wspieraj byśmy zawsze
Nieśli miłości ton.

Ref.: Ave Maryja - woła cały świat.
Ave Maryja - Matko Boga i nas.

2. Niech w sercach naszych zabrzmi
Dla Ciebie Ave pieśń 
Niech maj trwa dla nas zawsze,
W nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie pozdrowień Ave 
moc.
Ty naszym hymnem stań się,
Promieniem naszym bądź.

39.Przyjdź Duchu Święty 
1. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę,
O to dziś błagam Cię
Przyjdź w swojej mocy i sile 
Radością napełnij mnie.

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci
Przyjdź jako ślepemu wzrok
Przyjdź jako moc w mej słabości 
Weź wszystko co moje jest.

40.Radość tchnij 
1. Radość tchnij, w serce me, bym Cię 
chwalił
Radość tchnij, proszę, w serce me!
Radość tchnij w serce me, bym Cię 
chwalił,
bym Cię zawsze chwalił, Panie mój!     

Ref.: Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu, który Królem jest!
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu cały dzień!

2. Pokój tchnij w serce me, bym 
odpoczął!
Pokój tchnij, proszę, w serce me!
Pokój tchnij w serce me bym odpoczął!
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię!



3. Miłość tchnij w serce me, abym 
służył,
miłość tchnij, proszę, w serce me!
Miłość tchnij w serce me, abym służył!
Bym swą służbą także chwalił Cię.

41.Serdeczna Matko 
1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi
Niech Cię płacz sierot do litości 
wzbudzi.
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się, zlituj, niech się nie 
tułamy.

2. Do kogóż wzdychać mamy nędzne 
dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.

3. Zasłużyliśmy, to prawda, przez 
złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości,
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

42.Ty wskazałeś drogę do miłości 
1.Ty wskazałeś drogę do miłości,
Ty Panie.
Ty zmieniłeś świat Swym 
zmartwychwstaniem,
Ty Panie.
Panie, tylko Ty jeden wiesz, co w mym 
sercu dzieje się.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.

2.Ty oddałeś życie za nas wszystkich,
Ty Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski,
Ty Panie.
Panie, u Twych stóp cały świat,
Ty wiesz, co czeka nas,
tylko Ty, Panie, tylko Ty.
U Twych stóp cały świat, 
Ty wiesz, co czeka nas.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. 

43.Uczyńcie, co wam mówi Syn
1. Usłysz Bożej Matki głos,
Która wzywa dzisiaj nas.
Chce u Syna znów wyprosić
Cud przemiany serc.

Ref.: Uczyńcie, co wam mówi Syn,
Przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się Słowo Boże stanie
Ciałem w każdym z was.

2. Bóg ukochał w Synu świat,
Chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować

Bogu w sercu dom.

3. Serce ludzkie dręczy głód,
Ciągle szuka, gdzie jest Bóg?
Naucz, Matko, jak powtórzyć
Betlejemską noc.

44.Uśmiech
1. Uśmiechaj się rano, uśmiechaj 
wieczorem,
Uśmiechaj się cały dzień!
Do wróbli na dachu, do życia, do słońca
I do nas uśmiechaj się!

Ref.: Uśmiech najkrótszą, najprostszą 
jest drogą
Do szczęścia, do ludzkich serc.
Świat się piękniejszy otworzy przed 
tobą,
Gdy tylko uśmiechniesz się.

2. Uśmiechaj się zawsze do każdej 
przeszkody
W słoneczny i szary dzień,
Do ludzi zmęczonych i do niepogody,
I do nas uśmiechaj się.

3. Uśmiechaj się jasno, gdy wszyscy się
śmieją
I także gdy płyną łzy.
Uśmiechaj się co dzień z radością, 
nadzieją
Do nowych, do lepszych dni.

45.W drogę z nami 
1.W drogę z nami wyrusz Panie
Nam nie wolno w miejscu stać
Gdy zbłądzimy podaj rękę
Gdy upadniemy pomóż wstać 

Ref.: I do serca Swego prowadź, prowadź
Sam

2.Zabierz smutki przywróć radość
Gdy osłabniemy pomóż wstać
Byśmy innym nieść pomogli
Ciężar Krzyża przez ten świat

3.Gdy do Pana odejdziemy
Niech nie płacze po nas nikt
Bo my przecież z Nim być chcemy
W Jego Prawdzie wiecznie żyć 

46.Weź w swą opiekę nasz Kościół 
święty 
1. Weź w swą opiekę nasz Kościół 
święty,
Panno Najświętsza, Niepokalana!
Niechaj miłością każdy przejęty
Czci w nim Jezusa, naszego Pana. (2x)
 



2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego
Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
Niech się do Pana modli za niego,
Od złej przygody niechaj go broni. (2x)
 
3. I kraj nasz cały, i lud Twój wierny
Tobie, Maryjo, dziś polecamy.
Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,
Którego przez Twe Serce błagamy! (2x)

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

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

3. 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!

48.Zawitaj Królowo różańca 
świętego 
1. Zawitaj Królowo różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj bez zmazy, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad Pannami, Święta nad 
Świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.
Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!

3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo 
ogrodowa,
Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa.
Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!

4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo 
morska,
Anielska Królowa, śliczna Matko Boska.
Raju rozkosznego, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!

5. Chwała bądź Maryi na niebieskim 
tronie,
Która w różańcowej królujesz koronie.
Święta nad Świętymi, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!

49.Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico 
1. Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
błagamy Ciebie, święta dziewico,
niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
módl się za nami Zdrowaś Maryjo!

2. Wśród czystych duchów, w obliczu 
Pana
Tyś przenajświętsza, niepokalana. 
Jak pośród kwiatów wonna lilija, 
jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryjo!

3.Ty, coś karmiła świata zbawienie, 
Ty nam, jak matka, daj pożywienie, 
Niech brak żywności nas nie zabija, 
Broń nas od głodu, Zdrowaś Maryja! 

4.Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, 
Przez te łzy gorzkie, Matka jedyna, 
Oddal śmiertelność, co lud zabija, 
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja. 

5.Ty, coś płomieni innych nie znała, 
Tylko miłością Bożą pałała.
Spraw, niechaj pożar dom nasz omija, 
Broń nas od ognia, Zdrowaś Maryja. 

6.Ty w całym życiu łagodna, cicha, 
Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha.
Niech duch niezgody nas nie rozbija, 
Broń nas od wojny, Zdrowaś Maryja. 
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