
    

https://www.youtube.com/watch?v=ZUUXbc9aVv4 

 

 

 

Katowice-Osiedle Paderewskiego, przy Ko. WNMP (zdj. pw)                                        zdj. przyrody: tsw 
 

 
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą, 

Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. 
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, 

A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy. 
 

Z Godzinek 
o Niepokalanym Poczęciu 

NMP 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUUXbc9aVv4


 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZdXAvsDq_uc 

 

 

   

 

Bóg chciał,  

abyśmy mieli wszystko  

za pośrednictwem Maryi  

(św. Bernard) 

 

Dla Niepokalanej 

życie oddać –  

to szczyt miłości...  

(św. Maksymilian) 

 

 

Bogu Rodzica Dziewica, 

Bogiem sławiena Maryja! 

U Twego Syna Gospodzina, 

Matko zwolena, Maryja, 

Ziści nam, spuści nam! 

Kyrie elejson. 

 

Twego dziela Krzciciela Bożycze, 

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, 

Słysz modlitwę, jąż nosimy. 

A dać raczy, jegoż prosimy: 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt! 

Kyrie elejson 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NrhHjoyaHdo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdXAvsDq_uc
https://www.youtube.com/watch?v=NrhHjoyaHdo


    
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=laMeZ1dYz9o 

 

 
 

 

 

 

 

Maryja została zraniona  

strzałą miłości  

naszego zbawienia.  

(św. Katarzyna ze Sieny) 

 

 

Próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez Maryi! 

(św. Alfons Maria Liguori) 

 
1. Matko Najświętsza! do Serca Twego, 

Mieczem boleści wskroś przeszytego, 

Wołamy 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 Maryjo, litością słynie, 

Tyś nam pociechą w każdej godzinie. 

Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami: 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 

 

4. O Matko nasza, Matko miłości, 

Niechaj doznamy Twojej litości. 

Bośmy okryci grzechów ranami: 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 

 

5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie, 

O Matko święta, w onej godzinie. 

Zamknij nam oczy Twymi rękami: 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 

 

 

Maryjo ja Twe dziecię, 

O podaj mi Twą dłoń, 

Od złego mnie w tym świecie, 

Od grzechu, Matko chroń. 

Bądź z nami w każdy czas, 

Wspieraj i ratuj nas, 

Matko, bądź z nami, w każdy czas! 

 

O, tkliwe Twoje oczy, 

Ku dzieciom, Matko zniż, 

Gdy niemoc serce tłoczy, 

Ty je pociągnij wzwyż. 

Bądź z nami... 

 

Ty płoniesz blaskiem słońca, 

Rozpraszasz świata mrok, 

Niech w obraz Twój bez końca, 

Utkwiony mamy wzrok! 

Bądź z nami... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=laMeZ1dYz9o


 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LiZM05rcH1g 
 

 
zdj. tsw 

 

Dla Niepokalanej życie oddać - to  szczyt miłości!...  

(św. Maksymilian M. Kolbe) 

 

Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, 

Tyś przenajświętsza, niepokalana, 

Jak w pośród kwiatów wonna lilija, 

Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja! 

z pieśni Maryjnej 

https://www.youtube.com/watch?v=LiZM05rcH1g


          
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FHYnKL_2zGo 
https://www.youtube.com/watch?v=-VmzHKmbbks 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tSCd5Ie9cYE 
 

 

 

 

Maryja jest matką łaskawą i miłosierną,  

gdyż wszyscy grzesznicy mają do Niej dostęp.  

(św. Rafał Kalinowski) 

 

Służyć Maryi - to królować.  

(św. Rafał Kalinowski) 

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! 

 

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: 

 

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: 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHYnKL_2zGo
https://www.youtube.com/watch?v=-VmzHKmbbks
https://www.youtube.com/watch?v=tSCd5Ie9cYE


 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8w5jAGhDY1E 

 

 

 
 

 

Maryja jest naszą przewodniczką,  

naszą nauczycielką, naszą matką.  

(św. Jan Bosko) 

 

Uproś sercom zmartwychwstanie,  

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!   

(Kornel Ujejski) 

Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego, 

Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego, 

 

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,  

Bóg mój rozkoszą serca i weselem ducha. 

 

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,  

łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.  

 

Przeto wszystkie narody co ziemię osiędą,  

odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. 

 

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,  

którego moc przedziwna, święte imię Jego.  

 

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,  

bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. 

 

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,  

rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.  

 

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,  

wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne. 

 

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,  

bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.  

 

Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, 

wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.  

 

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,  

Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem. 

 

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,  

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.  

 

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie 

teraz i na wiek wieków niechaj zawsze słynie wszędzie 

https://www.youtube.com/watch?v=8w5jAGhDY1E


 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ueRbIxKuF9Y 

 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gI-tJfDeEss 

 

Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa.  

Ona jest po to, aby do niego prowadzić.  

(sł. B. kard. Stefan Wyszyński) 

 

Maryja to Brama Niebios,  

przyjdzie po swoje dziecko, aby je wprowadzić do nieba.  

(św. Elżbieta Catez) 

https://www.youtube.com/watch?v=ueRbIxKuF9Y
https://www.youtube.com/watch?v=gI-tJfDeEss


 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DmF1RFVtUIw 

 

    
 

 

 

 

 

 

Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęsną 

ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską.  

(kard. August Hlond) 

 

Maryja jest pośredniczką łaski, orędowniczką,  

lekarką naszych słabości, warownią przed grzechem.  

(sł. B. Anzelm Gądek OCD) 

 

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, 

Matko,  nie opuszczaj nas. 

 

1. Matko, pociesz, bo płaczemy,     

Matko, prowadź, bo zginiemy!   

Ucz nas kochać, choć w cierpieniu,   

Ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu.   

 

2. Nie opuszczaj nas... 

Wyjednało Twe wstawienie 

Niejednemu już zbawienie, 

Kto swą ufność w Tobie łożył, 

Nowym łaski życiem ożył. 

 

3. Nie opuszczaj nas...        

I dlatego Twoje Imię,       

W sercach naszych nie zaginie,    

Będziem wołać, błagać, prosić,     

Wszędzie, zawsze cześć Twą głosić.  

 

 

Miłosierna Matko Boska, Miłosierna Matko Boska, 

Miłosierna Matko Boska, przyczyń się za nami. 

 

O, Matko Miłosierna, oto my dzieci Twoje, 

Racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje. 

  

O, Matko Miłosierna, oto my pielgrzymi, 

Prowadź nas na drogę łaski, po tej biednej ziemi.  

 

O, Matko Miłosierna, oto my tułacze, 

Otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze. 

 

O, Matko Miłosierna, oto my sieroty, 

Okaż nam Serce Matki, odziej płaszczem cnoty. 

 

O, Matko Miłosierna, oto my grzesznicy, 

Niech nam syn Twój jedyny, grzechów nie policzy.   

 

O, Matko Miłosierna, oto my Twe rodziny, 

Błogosław ojców, matki, starców i dzieciny. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmF1RFVtUIw


    
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aLQm_w-VTdg 

 

   
https://www.youtube.com/watch?v=wBX4a2vm7nQ 

 https://youtu.be/dV8mcXhUNnU 
 

 

 

 

 

Maryja, kiedy była na ziemi,  

nie wybudowała niczego,  

dała ludzkości Jezusa.  

(Chiara Lubich) 

 

Ochromiałym podaj rękę, 

Niewytrwałym skracają mękę.... 

(Kornel Ujejski) 

 

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! 

 

Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego 

Matko, módl się za nami, byśmy słowo głosili 

Chrystusa Ukrzyżowanego 

nie w mądrości słowa, ale zgodnie z krzyżem. 

  

Za nami wstawiaj się, Maryjo, 

by nie został zniweczony krzyż. 

Za nami wstawiaj się, Maryjo, 

aby został wywyższony Jezus Chrystus, Twój Syn. 

  

Krzyż jest głupstwem dla tych, co są ze świata, 

bo świat szuka mądrości, bo świat chce ujrzeć znaki. 

My głosimy Ukrzyżowanego, 

On zgorszeniem dla pogan, On jest dla nas mądrością. 

  

Za nami... 

  

Módl się za nami, byśmy niczego nie znali, 

jak tylko Jezusa Ukrzyżowanego, 

aby nasze głoszenie nie uwodziło mądrością, 

aby ukazało Świętego Ducha i moc. 

  

Za nami... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aLQm_w-VTdg
https://www.youtube.com/watch?v=wBX4a2vm7nQ
https://youtu.be/dV8mcXhUNnU


    
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q6BoNdPPgAo 

 

    
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rLcvERZqE3w 

Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy, 

I prorok zacny z wielkiemi dziwy: 

Który przez swoje znaki 

Dał wodzie winne smaki, 

W Kanie Galilejskiej. 

 

Wesele zacne bardzo sprawiono, 

Pana Jezusa na nie proszono, 

I zwolenników jego, 

By strzegli Pana swego, 

W Kanie Galilejskiej. 

 

Z wielkim dostatkiem potrawy noszą, 

Pana Jezusa aby jadł proszą: 

Wszystkiego dosyć mają, 

Tylko wina czekają, 

W Kanie Galilejskiej. 

 

Matuchna jego, gdy to ujrzała, 

Oblubieńcowi dogodzić chciała: 

Prosiła swego Syna, 

By czynił z wody wina, 

W Kanie Galilejskiej. 

  

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie 

wszystko, cokolwiek wam powie”.  

(J 2, 5) 

 

Wszyscy święci wielką czcią otaczają 

Najświętszą Pannę: każda łaska  

z niebios przechodzi przez Jej ręce.  

(św. Jan Maria Vianney) 

 

Dziewico Maryjo,  

moja jedyna nadziejo!  

(św. Teresa z Lisieux) 

https://www.youtube.com/watch?v=q6BoNdPPgAo
https://www.youtube.com/watch?v=rLcvERZqE3w


    
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Sa7BtIFEPvk 

 

       
 Kanada, Devenport, Kościół pw. Narodzenia NMP (zdj. mb) -  Izrael, Jerozolima, Bazylika Zaśnięcia NMP (zdj. jn) 

 

 

 

 

 

p. też inne miejsca w świecie z wizerunkami MB Częstochowskiej: 

http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_MB_Czestochowska.pdf  

 

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. 

 

Ref.: 

 

3. 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.:  

 
 

Maryja: Matka matek i ich dzieci.  

(Teofil Janicki) 

Ten Wizerunek jest odbiciem mojej Ojczystej Ziemi. 

(św. Jan Paweł II) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa7BtIFEPvk
http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_MB_Czestochowska.pdf


    
 

  

 

 

 

 

 

    
 

  

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=mY-HYhUhOtc 

 

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. 

 

Ref.: Matko Boska ... 

 

3. Tyś cudami zajaśniała, 

Swoje serce nam oddała. 

Ludu Polski, dziecię drogie, 

Masz tu Matkę, szczęście błogie. 

 

Ref.: Matko Boska ... 

 

 

1. Stała Matka Bolejąca 

u krzyżowych stóp płacząca,    

gdy na krzyżu wisiał jej Syn. 

Kto od żalu się powstrzyma 

mając Matkę przed oczyma 

bolejącą z Synem wraz. 

 

Ref. Matko choć miłości zdrojem 

daj mi odczuć bóle Twoje,     

bym się z Tobą smucić mógł. 

 

2. Widzi jak za grzechy ludzi 

Jezus się w boleściach trudzi, 

jakie bicze znosi On. 

Spraw, by serce me bolało, 

by radością życia całą 

stał się dla mnie Chrystus Bóg. 

 

Ref. 

Dziś jesteś dla nas bardziej Matką niż Królową, ponieważ dziś bardziej niż kiedykolwiek 

potrzebujemy Matki, którą wszystko zrozumie, otrze każdą łzę,  

każdą krzywdę wynagrodzi. Która powstrzyma nas przed utratą nadziei. 

bł. Jerzego Popiełuszki 

Ból Matki Bożej jest ogromny jak morze, 

jest Ona w nim zanurzona. 

(św. Edyta Stein) 

https://www.youtube.com/watch?v=mY-HYhUhOtc


    
zdj. tsw 

https://youtu.be/LFhTMa8dav4 

 

 

 
 

zdj. pw 

 

 

1. Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał,  

ręce i nogi srogi gwóźdź rozdzierał; 

Daj śmierć szczęśliwą, na krzyżu rozpięty,  

Baranku święty! 

 

2. Pragnę umierać wraz z Tobą i w Tobie,  

w wspólnej boleści, w smutku i żałobie,  

ucieczką pewną będą mi Twe rany,  

Jezu kochany. 

 

3. Bolesna Matko Najwyższego Boga,  

gdy mnie śmiertelna opanuje trwoga, 

bądź mi w zbolałym Sercu litościwym  

portem szczęśliwym! 

 

 

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 dziatki. 

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. 

 

https://youtu.be/LFhTMa8dav4


 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=46YOWkPDg7U 

 

 
 

 

 

 

 

Jezus wskazał Maryję jako Matkę każdemu człowiekowi; 

każdego jej powierzył;  

tak jakby każdy człowiek był Jej dzieckiem, Jej synem albo córką. 

(św. Jan Paweł II) 

 

Ona dała nam Jezusa. Poprzez radosne macierzyństwo 

stała się pośredniczką w zbawieniu ludzkości. 

(św. Matka Teresa z Kalkuty) 

 

 

Na JUTRZNĘ 

 

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą, 

Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. 

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, 

A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy. 

Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu, 

I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu: 

Jak była na początku i zawsze i ninie, 

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu 

NMP 

 

HYMN na JUTRZNIĘ 

 

Zawitaj Pani świata, niebieska królowa, 

Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa. 

Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości, 

Pani na pomoc świata spiesz się, zbaw nas złości. 

Ciebie Monarcha wieczny, od wieków swojemu, 

Za matkę obrał Słowu jednorodzonemu: 

Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, 

I powietrze i wody stworzył przeźroczyste. 

Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie, 

Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie. 

 

V. Przejrzał ją Bóg i wybrał ją sobie, 

R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego. 

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 

 
Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

https://www.youtube.com/watch?v=46YOWkPDg7U


 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5p-SrN8zM88 

 

 
 

 

 

 

 

Jeśli Ją wzywacie, gdy cierpicie pokusy,  

ta pełna czułości Matka pospieszy  wam z pomocą. 

(św. Jan Maria Vianney) 

Jeśli chcemy pomagać innym, nie możemy osiągnąć 

sukcesu bez pomocy Matki Chrystusa i naszej, Maryi. 

(bł. Stefan Wyszyński) 

 
 

Na PRYMĘ 

 

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, 

A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy. 

Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu, 

I równemu im w Bóstwie Duchowi świętemu: 

Jak była na początku i zawsze i ninie, 

Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

 
 

HYMN na PRYMĘ 

 

Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły, 

Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły. 

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, 

Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona. 

Tyś matką wszech żyjących, tyś jest świętych drzwiami, 

Nowa gwiazdo z Jakóba, tyś nad Aniołami. 

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, 

Bądź chrześcijan ucieczką, i port nieomylny. 

 

V. Sam ją stworzył w Duchu świętym, 

R. I wylał ją na wszystkie dzieła rąk swoich. 

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

https://www.youtube.com/watch?v=5p-SrN8zM88


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przybądź nam miłościwa Pani… jak na PRYMĘ 

 

HYMN na TERCJĘ 

 

Witaj arko przymierza, tronie Salomona, 

Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. 

Tyś krzak Mojżeszów Boskim ogniem gorejąca, 

Różdżko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca. 

Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, 

Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. 

Przystało, aby cię Syn tak zacny od winy 

Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej. 

Który ciebie za matkę obierając sobie, 

Chciał by przywara grzechu nie postała w tobie. 

 

V. Ja mieszkam na wysokościach, 

R. I tron mój w słupie obłoku. 

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

 

 

Przybądź nam miłościwa Pani… jak na PRYMĘ 

 

HYMN na SEKSTĘ 

 

Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego, 

Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego. 

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, 

O palmo cierpliwości, o cedrze czystości! 

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, 

Święta i pierworodną zmazą niedotkniona. 

Miasto pańskie i brama na wschód wystawiona, 

Wszelkąś łaską, jedyna Panno napełniona. 

V. Jako lilija między cierniem, 

R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi. 

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

 

Przybądź nam miłościwa Pani… jak na PRYMĘ 

 
 

HYMN na NONĘ 

 

Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, 

Dawidowa, basztami i bronią zmocniona. 

Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, 

Przez cię władza piekielnych mocarzów stajała. 

O mężna biołogłowo, Judyt wojująca, 

I Abizag prawego Dawida grzejąca. 

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, 

Nam Zbawiciela świata Marya powiła. 

 

 

V. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja, 

R. A zmaza pierworodna nigdy w tobie nie była. 

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

 

Przybądź nam miłościwa Pani… jak na PRYMĘ 
 

HYMN na NIESZPOR 

 

Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione 

Słońce dziesięcią linii, gdy Słowo wcielone. 

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, 

Niezmierny od Aniołów jest coś umniejszony. 

Słońca tego promieńmi Marya jaśnieje, 

W poczęciu swem jak złota zorza światłem sieje. 

Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi, 

Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi. 

 
V. Jam sprawiła na niebie aby wschodziła światłość nieustająca, 

R. I jako mgła okryłam wszystką ziemię. 

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINKI ŚPIEWANE (przykłady): 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w6WOOqNEmPo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wT3ZTu9BP4E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CFhjy_ZNaC4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjRZTbtt0I4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=itm4wp7-f1c  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCssTub_G-8  

 

 

 

Na KOMPLETĘ 

 

Niech nas Pani twą prośbą do siebie nawróci 

Jezus, Syn Twój, a swój gniew niech od nas odwróci. 

Przybądź nam miłościwa itd. jak na Prymie. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

 

 

HYMN na KOMPLETĘ 

 

Witaj matko szlachetna w panieńskiej czystości, 

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. 

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, 

Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie. 

O rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, 

O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących. 

Bramo rajska, niemocnych zdrowie, w twej obronie, 

Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. 

 

V. Olej wylany o Maryja Imię twoje, 

R. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie. 

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 

R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

 

Polecenie GODZINEK 

 

Z pokłonem Panno święta ofiaruję tobie, 

Te godzinki ku większej czci twej i ozdobie: 

Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła, 

A przy śmierci nam słodką Maryją przybyła. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

 

ANTYFONA 

 

 Tać jest różdżka, w której ani sęk pierworodny, ani skaza uczynkowej winy nie postała. 

 

V. W poczęciu twojem Panno niezmazanaś była, 

R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. 

 

Módlmy się. 

 Boże któryś przez niepokalane Panny Maryi poczęcie, godne Synowi twojemu mieszkanie zgotował: prosimy 

cię; aby jakoś ją przez śmierć tegoż Syna przejrzaną od wszelakiej zmazy zachował, takeś nam też za jej przyczyną 

niepokalanemi przyjść do siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki 

wieków. R. Amen. 

 

Z Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu NMP 

https://www.youtube.com/watch?v=w6WOOqNEmPo
https://www.youtube.com/watch?v=wT3ZTu9BP4E
https://www.youtube.com/watch?v=CFhjy_ZNaC4
https://www.youtube.com/watch?v=AjRZTbtt0I4
https://www.youtube.com/watch?v=itm4wp7-f1c
https://www.youtube.com/watch?v=JCssTub_G-8


 
zdj. KJ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQAUuTLwm5Q 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Maryja - Matka świętej radości i boleści.  

(sł. B. Anzelm Gądek) 

 

MODLITWA NAJCICHSZA 

  

Ty jesteś siewna, Tyś jest różańcowa, 

Ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz – 

Ty jesteś Panna polna, Ty jesteś łąkowa – 

Gwiazdo zaranna! Przewodniczko łodzi! 

Tobie przydrożne kapliczki stroją dziewczyny, 

Tobie śpiew wieczorny rodzi łąka 

Gałązko ciszy ugornej, Pąku wierzbiny – 

drżąca słońcem na wietrze sinym. 

Ty jesteś, z obrazów Madonno, najpiękniejsza Panna, 

Ty jesteś kwietna, Ty jesteś przedziwna, 

pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem zaranna, 

Ty jesteś wzniosła jak Góra Oliwna. 

Tyś Częstochowska i Tyś Ostrobramska, 

Tyś Kalwaryjska i Tyś jest przydrożna – 

na małych jasnaś z dzieciństwa obrazkach – 

a Tyś strapiona! Panno pobożna. 

Ty jesteś śnieżna, boś Ty oczyszczona – 

Tyś jest gromniczna i Tyś jest bolesna – 

Tyś na osiołku w ucieczce strudzona, 

Ty jesteś ludzka  -  a Tyś niedoczesna. 

Tyś jest najświętsza i Ty jesteś dobra, 

Ty jesteś polska - a Tyś jest królewska. 

Szczęśliwy, kto jaką lepszą część Ciebie obrał, 

Domie złoty! Sierocych ros Bramo niebieska! 

 

JÓZEF ANDRZEJ FRASIK    * 1910 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQAUuTLwm5Q


 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMmzv_0rYsk 

 

 

    
 

 

 

 

ZDROWAŚ MARYJO 

  

Zdrowaś Maryjo łaski Krynico 

Żywico wyschłych dusz – 

Na Tobie płaszcze gwiazd Bożych świecą 

Pod Tobą pachną wichrzyce mórz – 

Aniele Stróżu Polskich Podziemi 

Patronko naszej krwi 

Racz nam tułacze losy odmienić 

Na pokój wszystkich dni 

Święta Maryjo Matko Jezusa 

Panienko z polskich chat 

Cudna Pasterko lniana i bosa 

Wodząca ludzki świat – 

Upuść błękity szczęścia na ziemię 

Uśmiech promienny daj – 

Rozdaj, o, rozdaj cudowną siebie 

Na nasz Walczący Kraj... 

Niech nam się według łask Twoich stanie 

Królowo Polskiej Korony Amen 

 

TADEUSZ STAICH 

 
 

 

 

Maryja pierwsza uczestniczyła w paschalnym 

misterium Chrystusa. Pierwsza chrześcijanka. 

Ona ma na imię PIERWSZA. 

(Andrzej Madej OMI) 

Wielkość Maryi leży w Jej pokorze. 

(św. Matka Teresa z Kalkuty) 

Jedna dziewica przegoniła nas z raju, dzięki 

interwencji drugiej odnaleźliśmy wieczne życie. 

(św. Jan Chryzostom) 

https://www.youtube.com/watch?v=gMmzv_0rYsk


 
 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jrfab31uCHc 

 

    
 

 

 

 

Jezus nie może odmówić Maryi tego, czego 

Ona pragnie, ponieważ Ona jest Jego Matką 

i siedzi po Jego prawicy jako królowa. 

(bł. Jan z Ruysbroeku) 

Maryja chroni oddanych sobie 

 we wszystkich potrzebach, ale chroni 

ich szczególnie w godzinie śmierci. 

(św. Jan Bosko) 

Bóg przyjął przyzwolenie Maryi 

Dziewicy, które Ona sama mu dała. 

(św. Augustyn) 

 

MODLITWA DO N. MARYI PANNY 

  

Z otchłani ziemskiej, o Mario! do Ciebie 

Na skrzydłach duszy modlitwę mą niosę; 

Gwiazdo zaranna co świecisz na niebie, 

Kwiecie, co kwiatom ziemskim zsyłasz rosę, 

Różo duchowa, szczycie rajskiej wieży, 

Niech Ciebie moja modlitwa dobieży. 

Modlitwa moja, Mario, jest łzą samą, 

Łzą wypłakaną w noc żalem trapioną! 

Otwórz jej niebo - boś jest niebios bramą, 

Skłoń do niej serce - boś grzesznych obroną; 

Anielską ręką zdejm z niej grzechu zielsko, 

Boś jest najczystszą królową anielską! 

Tak łzą obmyta z mętów tego świata, 

Niech ma modlitwa upadnie przed Tobą! 

Odźwierna niebios niech do Cię kołata, 

Niech wzruszy skruchą, rozbroi żałobą, 

Niech świadczy wszystkim dniom mego żywota 

I niech Cię wzywa jak matkę sierota! 

O! Matko moja! o nic Cię nie proszę, 

Bo znasz tajniki mej duszy najskrytsze: 

Znasz wszystkie chęci, które w sercu noszę. 

Od ludzkich pragnień Twe łaski obfitsze, 

Więc to mi tylko użycz łaską swoją, 

Co zgodne z Niebios i co z wolą Twoją 

 

WŁADYSLAW BEŁZA 1847 - 1913 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrfab31uCHc


    
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBkPHPv3wZs 

 

 
 

 

 

 

Ty jesteś Matką sprawiedliwości 

i usprawiedliwionych, Matką pojednania 

i pojednanych, Matką zbawienia 

i zbawionych. 

(św. Anzelm z Canterbury) 

Zanim Maryja przyjęła Jezusa  

do swego łona,  

miała Go już w swej duszy. 

(św. Leon Wielki) 

Powinniśmy chwalić i wielbić Tę, 

którą wieńczy grzeszników 

tu na ziemi i w niebie. 

(św. Rafał Kalinowski) 

 

Jakkolwiek to nad rozum, o Maryjo Panno,  

Godna jest iżbyś Duszom pięknie dobrych ludzi,  

Była Matką, co Boga z łona swego budzi,  

A jaśnieje czystością słodką, nienaganną.  

 

Jakkolwiek to nad rozum, o Panno Maryjo,  

Niechaj Twego Poczęcia Nieskalane Dziwo  

Przyświeca znojom Duszy gwiazdą miłościwą,  

Kojące Tajemnice niechaj się w nim kryją.  

 

Podle krzyża Chrystusów Radość nienaganną,  

Płakałaś w czystej Duszy, o Synu wiedząca,  

Że jeno ludzkim oczom zaszedł, na wzór Słońca,  

Jakkolwiek to nad rozum, o Maryjo Panno.  

 

Zaiste i w Niebiosa przeczystą liliją  

Byłaś wzięta przez Syna iżbyś zasiadała  

Z Nim na Stolicy wiecznej i przeto Ci chwała,  

Jakkolwiek to nad rozum, o Panno Maryjo… 

 

Józef Ruffer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBkPHPv3wZs
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https://www.youtube.com/watch?v=q6BoNdPPgAo 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

W 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II 

 

Totus Tuus - Maryja, 

lot zbrodniczej kuli został zakłócony, 

tiarę świętość spowija, 

a Papież w Niebo wyniesiony. 

 

Teofil Janicki 

Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, 

abyś cały swój Naród ogarnęła  

Twoim macierzyńskim sercem.  

Dodawaj mu odwagi i siły ducha,  

aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, 

jaką przed nim stoi. 

(św. Jan Paweł II) 

Śmiało wyznać możemy, że wszystko, 

cośmy mieli dobrego, wielkiego, sławnego, 

Bóg nam dał przez ręce Maryi. 

(abp Józef Bilczewski)) 

https://static.dw.com/image/41730807_303.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=q6BoNdPPgAo


    
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rLcvERZqE3w 

 

 

 
zdj. i dobór cytatu: tsw 

 

 

Przyzwyczaili się Polacy ze wszystkim 

przychodzić na Jasną Górę, 

aby mówić o wszystkim swojej Matce... 

(św. Jan Paweł II) 

Byłaś Maryjo z naszym narodem 

i zwyciężałaś jako Królowa. 

Ale też byłaś i cierpiałaś jako Matka. 

(bł. Jerzy Popiełuszko) 

 

Matka Boska Zielna 
 

Szumiącym łanem pachnących zbóż 

Kwiatów naręczem, pieśnią skowronka 

W bezkresie nieba omodlona 

Matko Boska Zielna, bądź pozdrowiona. 

W sierpniowy słoneczny poranek 

Na Twe ołtarze przynosimy żniwny dar 

Z ojczystych łanów zebrany, 

Złociste brzemienne kłosy chlebem pachnące, 

Kwiaty i zioła rozkwiecone, 

Barwami tęczy grające. 

 

W dniu Twego święta, o Matko nasza, 

Do Twego tronu modlitwy ślemy. 

Błogosław rolniczej pracy 

Na tej ojczystej, rodzinnej ziemi, 

Nad którą zapach żniwny 

Jak kadzidło z naszą modlitwą 

i uwielbieniem 

W niebo ulata, uświęć nasze dary, 

Matko Boska Zielna, 

Matko Wniebowzięta. 

 

Anna Łękawa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rLcvERZqE3w


 
zdj. tsw 

zob. ogród w: Majdan - Wspólnota Rodziny Matki Bożej Bolesnej 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85D8CNVA5yg 

 

 

 
zdj. tsw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iE06WfxmQhM 

 

 

 
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! 

http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Majdan_RMBB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=85D8CNVA5yg
https://www.youtube.com/watch?v=iE06WfxmQhM


    
 

 
mem: tsw 

 
MOJA MADONNA 

 
Tak wiele jest modlitw i zdjęć, 

tak wiele figurek, obrazów 
a we mnie tkwi od dawna chęć 

napisania Ci Matko 
tak od siebie... 

„kilka wyrazów...” 
Wyrazić przez nie mam ochotę 

wdzięczności swej 
i miłości 

przywiązania 
polskiego dziecka 

do Marii Królowej Polski! 
Lecz i Tej z Madjugorie 

i z Ostrej Bramy 
i z Piekar Śląskich, 
tych koło mnie?! 

Gdzie na pielgrzymki pieszo 
chodziłam... jako dziewczę małe 

i serce dawałam Ci CAŁE! 
Tyś i Gromniczna 
i Śnieżna przecie! 

I  kocha Cię każde Twego Syna dziecię. 
I Siewna i Pszeniczna. 

Rankiem po rosie chodzisz... 
I Zielną jesteś i Jagodną. 
I pocieszysz z kapliczki 
turystkę przygodną.... 

 

 

Wreszcie Czarną Madonną: 
Tą z Jasnej Góry 

i Tą z bawarskiego Altötting 

i Montserrat i z  Bistrici... 
jesteś, gdzie Dominikanie, 

franciszkanie, 
i tam gdzie jezuici. 

Ale dla wszystkich jesteś: 
Nieustającej Pomocy 
I Głowa Twa Króluje, 

na tle gwiazd wśród ciemnej nocy. 
I jesteś Łaskawa 

i Wspomagasz Wiernych 
I wiedziesz nas do Bram Nieba, 

ściskając naszą rękę 
gdy sił nam więcej potrzeba. 
Mamą jesteś dla wszystkich, 

którym tej ziemskiej brakuje?! 
Dlatego Matko MOJA 

twe ręce ŚWIETE CAŁUJĘ.... 
I Ciebie czczę Matko Rycerzy 

Matko Niepokalana 
Przed którą z Ojcem Kolbe 

Uginam swe kolana 
Królowo Różańca Świętego 

Z uśmiechem na twarzy 
wstawiaj się za nami 

u Twego Syna, 
niech nas łaskami obdarzy 

 

tsw - 3 maja 2007 
 



 
mem: tsw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jdy-tiwPD5o 

 

 

 
zdj. pw (kapliczka przy Ochronce Charytatywnej w Świętochłowicach-Chropaczowie); mem: tsw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jdy-tiwPD5o


 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNM9AYYaXYY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OggoeByxrDg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7npj2Xerzw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqelQBZArQo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovl8yXNzAjE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2vRIOaWOP0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=807jCaxmAOI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uhNf7RGXxqs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbWxN32aIlU 

 

   

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 

 

  

Matka Boża ucieczką: grzeszników, 

wdów i w bólu pogrążonych, 

chorych do łóżek przytroczonych, 

sierot, skrzywdzonych i pątników. 

    (Teofil Janicki) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNM9AYYaXYY
https://www.youtube.com/watch?v=OggoeByxrDg
https://www.youtube.com/watch?v=e7npj2Xerzw
https://www.youtube.com/watch?v=gqelQBZArQo
https://www.youtube.com/watch?v=ovl8yXNzAjE
https://www.youtube.com/watch?v=q2vRIOaWOP0
https://www.youtube.com/watch?v=807jCaxmAOI
https://www.youtube.com/watch?v=uhNf7RGXxqs
https://www.youtube.com/watch?v=sbWxN32aIlU
http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/

