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1.Błękitne rozwińmy sztandary, 
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń 
Niech w sercach zagorze znicz wiary! 
I gromka niech ozwie się pieśń! 
 
Spod znaku Maryi rycerski my huf! 

Błogosław nam, Chryste, na bój! 
Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów! 
My Polska, my naród, lud Twój! 
 
Już świta! Już grają pobudki! 
Już Jezus przybliża się ku nam! 
Żyj, święta radości! Precz smutki! 

Pan idzie i pierzcha w cień kłam 
Pan idzie! Słoneczność rozlewa się w krąg! 
Pan idzie na świata siąść tron! 
Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk! 
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon! 
Spod znaku... 
 
O, Bogarodzico Dziewico! 
Tchnij siły w mariański ten zew! 
Z otwartą stajemy przyłbicą! 
I serca Ci niesiem i krew! 
 
Siać miłość będziemy wśród burzy i słot! 
W zwycięski Ty powiedź nas szlak! 

A gdy nam tchu będzie i mocy już brak, 
Do nieba pokieruj nasz lot! 
Spod znaku...  
 



2. Gwiazdo śliczna, wspaniała,  
Częstochowska Maryja!  
Do Ciebie się uciekamy,  
O Maryja, Maryja! 

 
Słyszeliśmy wdzięczny głos,  
Jak Maryja woła nas:  
Pójdźcie do mnie, moje dzieci,  
Przyszedł czas, ach, przyszedł czas. 
 
Gdy ptaszkowie śpiewają,  

Maryję wychwalają,  
Słowiczkowie wdzięcznym głosem,  
Śpiewają, ach, śpiewają. 
 
I my też zgromadzeni  
Pokłon dajem Maryi,  
Czyste serce Bożej Matce  
Darujmy, ach, darujmy. 
 
O przedrogi klejnocie,  
Maryjo na tym świecie!  
Kto Ciebie ma, ten się z Tobą  
Raduje, ach, raduje. 
 

Jak szczęśliwy tron Boży,  
Pannie Maryi służy,  
Cherubiny, Serafiny  
Śpiewają, ach, śpiewają. 
 
O Maryja, Maryja,  
Tyś ma pomoc jedyna.  
Dusza ma się w moim ciele  
Raduje, ach, raduje. 
 
Ty się przyczyń za nami,  
O Częstochowska Pani,  
Niech się nad nami zmiłuje,  
Twój Synaczek kochany. 

 
O Ty, Pani Anielska,  
Maryjo Częstochowska,  
Prosimy Cię, dopomóż nam  
Przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka. 
 
O Maryja, Maryja,  
Nasza pomoc jedyna,  
Przyjmij to nasze śpiewanie,  
O Maryja, Maryja. 
 
A gdy będziem umierać,  
Racz, o Pani, przy nas stać,  
Ażebyśmy trafić mogli.  

Z Tobą wiecznie królować. 
 
 
 



3. 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 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: 
 
 
4. Apel Jasnogórski 

Maryjo, Królowo Polski 

Maryjo Królowo Polski, 

Jestem przy Tobie, 

pamiętam o Tobie 

i czuwam na każdy czas (2x) 

 

Maryjo, jesteśmy młodzi, 

Maryjo jesteśmy młodzi, 

już dzisiaj zależy 

od polskiej młodzieży 

następne tysiąc lat (2x) 

 

 

Maryjo, Królowo nasza, 

Maryjo, Królowo nasza, 

Ciebie prosimy, 

uświęcaj rodziny, 

uświęcaj każdego z nas (2x) 

 

 
 



 
 
5. Do Ciebie Matko, Szafarko łask,  
Błagalne pienia wciąż płyną. 

Twa dobroć świeci nad słońca blask,  
Nadzieją Tyś nam jedyną. 
 
W cierpienia czas, pomocą darz,  
I nieustannie ratuj nas. 
 
Gdy Twojej chwały niebieski tron,  

Daleki duszy cierpiącej.  
Spoglądnij na nas przez obraz on,  
Pomocy Nieustającej. 
 
Twe oczy jakże łaskawe są,  
Pociąga słodycz z nich Twoja,  
Ufamy mocno, że ulżysz łzom, 
I wsparciem staniesz się w znojach. 
 
 
6. Gwiazdo Zaranna, Obleczona w słońce,  
módl się za nami.  
Chwały Ikono, Dziewico posłuszna, 
módl się za nami. 

 
Gwiazdo Przewodnia, Służebnico Pańska,  
módl się za nami. 
Matko Żyjących, Początku Kościoła, 
módl się za nami. 
 
 
Bogurodzico, Córo Twego Syna, 
módl się za nami. 
Znaku Nadziei, Mieszkanie Mądrości, 
módl się za nami. 
 
 
7. 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. 
 
Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, 
By nas Bóg karał rózgą surowości, 
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, 
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. 
 

Ty masz za sobą najmilszego Syna, 
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna, 
Gdy Mu przypomnisz jakoś Go karmiła, 
Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła. 



 
Dla Twego Syna wszystko Bóg uczyni, 
Daruje plagi, choć człowiek zawini, 
Jak Cię cna Matko nie kochać serdecznie, 

Gdy się skryć można pod Twój płaszcz bezpiecznie. 
 
Ratuj nas, ratuj Matko ukochana, 
Zagniewanego, gdy zobaczysz Pana, 
Mieczem przebite pokazuj Mu serce, 
Gdy Syna na krzyż wbijali mordercę. 
 

Dla tych boleści, któreś wycierpiała, 
Kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała. 
Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli, 
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli. 
 
A gdy ujdziemy, gniewu, jak i chłosty, 
Pokaż nam Matko, tor do nieba prosty. 
Niechaj to serce kochamy na wieki, 
Z którego dotąd żyjemy opieki. 
 
 
8. Jak szczęśliwa Polska cała,  
W niej Maryi kwitnie chwała,  
Od Bałtyku po gór szczyty,  

Kraj nasz płaszczem Jej okryty. 
 
Matko Boska, Królowo Polska,  
O Pani nasza Częstochowska. 
 
W Częstochowie tron swój wzniosła,  
Wielka, można i wyniosła, 
Lecz najczulsza z matek ziemi,  
Cierpi razem z dziećmi swymi. 
 
Tyś cudami zajaśniała, 
Swoje serce nam oddała. 
Ludu Polski, dziecię drogie, 
Masz tu Matkę, szczęście błogie. 

 
 
9. 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. 
 
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. 
 



 
10. 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,  
upadłwszy do Twoich nóg. 

O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała: wszelkich cnót rozlewasz woń! /x2 
 
O tronie, Ty Boga wiecznego,  
o Słońce nadziei i łask,  
o Różdżko przedziwna Jessego,  
jak wielki cnót Twych jest blask. 
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam ! /x2 
 
 
11. Cześć Maryi, cześć i chwała,  
Pannie świętej cześć!  
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,  
Hołd Jej śpiesz się nieść! (2) 
 

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) 
 
 



12. 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... 
 
 
13. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Ociemniałym podaj rękę, 

niewytrwałym skracaj mękę, 
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 
 
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 
Tyleż, Matko, wycierpiała, Maryjo! 
Przez Twego Syna konanie 
Uproś sercom zmartwychwstanie, 
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 
 
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! 

 
 
14. Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, 
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. 
Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. 
Niech z miłości Twojej słynie naród polski. 
 
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, 
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. 
Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, 
By się nie wyrzekły swej niebieskiej Matki. 
 
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, 
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. 

Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna, 
U Bożego tronu wspiera Twa przyczyna. 
 
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, 



Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. 
Pomocników rzesze racz powołać, Pani. 
Niech w służbie Kościoła będą Ci oddani. 
 

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, 
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką 
 
 
15. Matko Najświętsza do serca Twego, 
Mieczem boleści wskroś przyszytego, 
Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami: 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 
 
Gdzież my o Matko, ach gdzie pójdziemy, 
I gdzie ratunku szukać będziemy? 
Twojego ludu nie gardź prośbami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 
 
Imię Twe Maryjo, litością słynie, 
Tyś nam pociechą w każdej godzinie. 
Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 
 
O Matko nasza, Matko miłości! 
Niechaj doznamy Twojej litości. 

Bośmy okryci grzechów ranami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 
 
A gdy ostatnia łza z oka płynie, 
O Matko świata w onej godzinie 
Zaniknij nam oczy Twymi rękami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 
 
 
16. O Wielka Matko Boga i Człowieka, 
Tobie ojcowie nasi ślubowali, 
Twojej opiece los całego świata, 
Oraz Ojczyzny naszej powierzali. 
 

Dziś wielkie hasła chcemy wcielać w życie, 
By niezłamane było dane słowo. 
Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia, 
W Twoją opiekę oddać się na nowo. 
 
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. 
 
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. 
 
Królowo Polski przed Twym tronem… 
 
 

17. My chcemy Boga, Panno święta! 
O, usłysz naszych wołań głos! 
Miłości Bożej dźwigać pęta, 
To nasza chluba, to nasz los. 
 
Błogosław słodka Pani! 
Błogosław wszelki stan! 
My chcemy Boga! My poddani! 
On naszym Królem, On nasz Pan 
 
My chcemy Boga w rodzin kole, 
W troskach rodziców, dziatek snach. 
My chcemy Boga w książce, w szkole, 
W godzinach wytchnień, w pracy dniach. 

 
My chcemy Boga w naszym kraju, 
Wśród starodawnych polskich strzech. 
W polskim języku i zwyczaju, 
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech. 
 
 
 
18. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico!  
Błagamy Ciebie, Święta Dziewico,  
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,  
Módl się za nami, Zdrowaś Maryja! 
Wśród czystych duchów w obliczu Pana  
Tyś Przenajświętsza Niepokalana, 

Jak pośród kwiatów wonna lilija, 
Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja! 
 
 
19. Jezus swoją Matkę pozostawił, 
Byś w swym życiu miał do kogo iść, 
Ona swą opieką Cię otoczy, 
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś. 
 
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. 
 

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. 



 
 
 
20. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 

 
Jutrznia 
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, 
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. 
 
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, 
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. 

Chwała Ojcu, 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. 
Hymn 
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa, 
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa! 
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, 
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z 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. 
 
K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko, 
W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
 
Módlmy się:  
Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, 
która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem 
miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów 
naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem 
rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da 

Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i 
Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.  
W.: Amen. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
K.: Błogosławmy Panu, 
W.: Bogu chwała. 
P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. 
W.: Amen. 
 
   
Pryma 
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 
 

Hymn 
Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony, 
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. 
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, 



Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona. 
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami; 
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami. 
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, 

Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. 
K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym, 
W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska... 

 
Tercja 
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 
 
Hymn 
Witaj arko przymierza, tronie Salomona, 
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona. 
Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca, 
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca. 
Brama 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. 
 
K.: Ja mieszkam na wysokościach, 
W.: I tron mój w słupie obłoku. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska... 
   
Seksta 
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 
 
Hymn 
Witaj świątynio 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 nie dotkniona. 
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, 
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona. 
 
K.: Jak lilia między cierniem, 
W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska... 

   
Nona 
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 



 
 
Hymn 
Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, 

Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. 
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, 
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała. 
O mężna białogłowo, Judyt wojująca. 
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca. 
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, 
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła. 

 
K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja, 
W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska... 
 
Nieszpory 
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 
 
Hymn 
Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, 
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało. 

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, 
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony. 
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, 
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje. 
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi, 
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi. 
 
K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca, 
W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska... 
 

Kompleta 
Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,  
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. 
 
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 
 
Hymn 
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. 
Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, 

Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. 
 
K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje, 
W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie. 



K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska... 

 
Ofiarowanie Godzinek 
Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie 
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie; 
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, 
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była. 
 

Antyfona 
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała. 
K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była. 
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. 
 
Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, 
Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich 
grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko 
miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, 
ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i 
Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i 
doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana 
Maryjo!  
W.: Amen. 

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi 
swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla 
przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do 
siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.  
W.: Amen. 
 


