MODLITWY
Ku czci Najświętszej Maryi Panny

Psalm I
Matko Chrystusowa, Najczystsza Maryja,
Ty jesteś Panią i Królowa wielką
Tyś z między ciernia prześliczna Lilia
Ty jesteś Syna i Boga Rodzicielką
W kościele boga naszego chwalebną,
I w zgromadzeniu wszystkich jego wiernych,
Ty dajesz pomoc nieszczęsnym potrzebną
Wspierasz potomków Adama mizernych.
Twe miłosierdzie wszędzie głoszą w świecie
Bóg dziełom Twoich Ra pobłogosławił,
Wszyscy zgrzeszyli w pierwszym życia kwiecie,
Przez Twego Syna Bóg świat z grzechu wybawił.
Zmiłuj się przeto nad nami o Pani,
Uzdrówże ciała i duszy choroby,
Odejmij boleść prosimy stroskani,
A na obronę złego daj sposoby.
Z padołu płaczu plemię Ewy woła,
Do Ciebie, Pani Matko Zbawiciela
Ześlij dobrego przeciw nam anioła.
Aby nas bronił od nieprzyjaciela.
W ucisku naszym zmiłuj się nad nami,
A w prawdzie swojej lud ciemny oświecaj,
Módl się do Boga za chrześcijanami,
I wszystkich Twemu Synowi polecaj.
Zmiłuj się Pani boś Ty jest nadzieją
I wszystko Światło w Tobie ufających,
Niech Cię łzy wzrusza co się z oczu leją,
O miłosierdzie i litość proszących.
Pamiętaj na nas Opiekunko świata,
Wysłuchaj nasze płacze i wzdychania.
Niech nam wiek złoty i szczęśliwe lata,
Zakwitną na tym padole wygnania.
Zmiłuj się Pani a módl się za nami,
W dobre wesela nasze utrapienia,
Zamień, zmiłuj się nad swymi sługami,
Królowo świata i waszego stworzenia.
A nie dopuszczaj byśmy ucisk srogi,
W swoich pokusach i żądzach cierpieli,
Niech się za nami mieszkaniec ubogi,
Z swego czystego sumienia weseli.

Zmiłuj się, Pani wielkiej czci i chwały,
A od wszelkiego strzeż niebezpieczeństwa
Ludzi żyjących, którzy Ci hołd słał,
Pokłon i święte czynią nabożeństwa.
Zmiłuj się, Matko Zbawiciela świata,
Dodaj pociechy w naszym utrapieniu,
A jak się skończą tego życia lata,
Pomyśl o wiecznym naszym dusz zbawieniu.
Wysłuchaj sercom proszącym skruszenia,
Matko litości i Pani Zbawienia,
Pokaż nam ludziom błędnym i strapionym,
Prawdziwą drogę do uszczęśliwienia.
Chwałą bądź Bogu, Ojcu Przedwiecznemu,
I wspólnie z Synem Duchowi Świętemu,
Jaka od wieków była i nie minie,
Niech w Trójcy Świętej Bóg na wieki słynie.

Psalm II
Matko Chrystusowa, Najczystsza Maryja wołam głosem,
Ty Mnie wysłuchasz, w języku Twej Chwały,
Rozweselisz mnie, kiedy innym losem,
Opatrzysz życia mojego stan cały.
Do Ciebie wołał kiedy serce moje,
Było w ucisku, a z Twej góry świętej.
Wysłuchałaś mnie i przez łaski Twoje,
Uszedłem kary już dla mnie wytkniętej.
My grzeszni stopy Maryi ściskamy,
Ona jest naszą Ucieczką prawdziwą,
Do nóg Jego w pokorze nisko padamy,
Bo Ona wszystkich Matką litościwą.
Ona ratunkiem dla nas nieomylnym,
Przystąpcie do Niej nabożnie, uczciwie,
Błogosławcie Ją pozdrowieniem pilnym,
Mówcie modlitwy do Niej świątobliwe.
Chwalcie Maryi Imię w głośnych pieniach,
Coście w nieszczęściach słabi i niemocni,
Przystąpcie do Niej w waszych utrapieniach,
A Jej Oblicza jasność was umocni.
Już od ryczących pożreć was gotowych,
Jesteśmy za Jej łaską wybawieni,

Za Jej pomocą od chorób morowych,
I od powietrza ludzie ocaleni.
Słuchajcie wierni, słuchaj ludu prawy
Co ci wypełniać i czynić potrzeba,
Zachowaj Boskie prawa i ustawy,
A nie zapomnij o Królowej Nieba.
Podnieście wasze serca do tej Pani,
I otwierajcie usta do chwalenia,
Wy, prawi słudzy i wierni poddani,
Bo przez Nią możem dostąpić zbawienia.
Niech się rozszerza efekt ku Niej mnogi,
Pobożnych myśli, aż z głębi serc waszych,
Bo ona wyrwie z niemocy ubogi,
Lud, a zawstydzi nieprzyjaciół naszych.
Zdjęła z serc naszych żałość i ów smutek srogi,
A uczyniła radość wiernej duszy,
Pod Jej obroną żyje człek bez trwogi,
Będąc uwolnion od piekła katuszy.
Maryja światu po smutnej żałobie,
Przyniosła owoc wiecznej szczęśliwości,
Padajcie na twarz przed Nią w Jej ozdobie,
A uwielbiajcie Stwórcę Jej śliczności.
Za Jej przyczyną śmierci niebezpiecznej,
I od srogiego powietrza zarazy,
Uszliśmy, któż więc w miłości statecznej,
Nie będzie służył Maryi bez skazy.
Chwała bądź Bogu, Ojcu Przedwiecznemu,
I wspólnie z Synem Duchowi Świętemu,
Jaka od wieków była i nie minie,
Niech Trójcy Świętej Bóg na wieki słynie.

Psalm III
Ratunkiem jesteś Matko Zbawiciela,
W naszych strapieniach i niedoli ciężkiej,
Na potłumienie dusz nieprzyjaciela,
Dodajesz wiernym pomocy zwycięskiej.
Wszyscy pobożni bądźcie w uczciwości,
I w poważaniu winnym dla Maryi,
Albowiem Ona Królową świętości,
I opiekunką ludzkiej familii.

Uciekamy się do Niej gdy kłopoty,
Uciskają nas na ziemskim padole,
Ona przez Swoje zasługi i cnoty,
Uleczy nasze choroby i bóle.
Pamiętaj, Pani, ażebyś mówiła,
Na nasze dobro i pożytek duszy,
Abyś gniew Syna Swego oddaliła,
Gdy Go do chłosty złość nasza poruszy.
Wejrzyj na nasza nędzę, Panno święta,
A omieszkaj ucisku oddalić,
Pociesz nas zawsze miłością przejęta,
Kiedy się będziem w naszym smutku żalić.
Pomnij na nędznych, Panno i ubogich,
A racz ich wesprzeć Twą świętą pomocą,
Niech okropności naszych nieszczęść srogich,
Za Twą przyczyną od Nas się odwrócą.
Racz nas wspomnieć, Panno, przy skonaniu,
Uczyń Swą łaską nasz umysł stateczny,
W miłości, w cnotach i wiary wyznaniu,
Abyśmy żywot otrzymali wieczny.
Skrop ciała nasze olejem i duszę,
Aby się obmył z nas grzech i niecnota,
Spraw, byśmy mogli zapomnieć katusze,
I ucisk tego nędznego żywota.
Wejrzyj, o Pani okiem miłosiernym,
Na serca nasze i racz niemi władać,
A nie dopuszczaj Twoim sługom wiernym,
W niebezpieczeństwa rozmaite wpadać.
Napełnijże nas, świętymi cnotami,
Niech w nas Świętego Ducha kwitną dary,
A gniew Boży nie będzie nad nami,
Niech nie doznajem Jego ręki kary.
Wejrzyj na naszą uniżoność serca,
A wyzwól z ciężkich utrapień i trwogi,
Daj nam obronę, gdy łakomy zdzierca,
Chce uciemiężyć wierny lud ubogi.
Wspomnij na Swoje miłosierdzie, Pani,
A spraw przez Swoje łaski i przyczyny,
Abyśmy na tym padole wygnani,
Pędzili życia spokojnie godziny.
Chwała bądź Bogu, Ojcu Przedwiecznemu,
I wspólnie z Synem Duchowi Świętemu,

Jaka od wieków była i nie minie,
Niech Trójcy Świętej Bóg na wieki słynie.

Psalm IV
Ja w Tobie, Pani, ufność swą pokładam,
Dla miłosierdzia i miłości wielkiej,
Przed obliczem Twym z pokora upadam,
Prosząc, zachowaj mnie od kary wszelkiej.
Osądź mnie, Pani, bo już odstąpiłem,
Od niewinności i od cnoty mojej,
Lecz, że nadzieję w Tobie położyłem,
Doznałem ratunku i obrony Twojej
W ręce Twe ciało i dusze oddaję,
I wszystko życie w dzień mój ostateczny,
Kto pod Twa świętą obroną zostaje,
Życia wiecznego pewny i bezpieczny.
Spuść na nas promień łaskawości Swojej,
I miłosierdzia okaż jawny skutek,
Wejrzyj na ziemię z góry świętej Swojej,
A osłódź nasze boleści i smutek.
Okaż nad nami cuda Twej pomocy,
Których Ci zawsze mnogo Bóg udziela,
Wszak Tyś skruszyła mnogie piekła mocy,
Zrodziwszy na świat Boga, Zbawiciela.
Ty, któraś ludziom przyniosła zbawienie,
I radość wielką dla wszystkich dusz czystych,
Oddal doczesne od nas utrapienie,
A do rozkosz wprowadź wiekuistych.
Niech wnijdzie nasza modlitwa do Ciebie,
A nie pogardzaj naszymi głosami,
Kiedy ratunku prosimy w potrzebie,
Skruszonym sercem i rzewnymi łzami.
W ręku Twych Świętych, o Panno Wielebna,
Nasze złożone jest uszczęśliwienie,
Nasz cały żywot i przeszłość chwalebna,
Szczęście zupełne i prawe zbawienie.
Przez Ciebie prosta do nieba nam droga,
Pod Twą opieką bezpiecznie spoczywać,
Niech znajdą wszyscy łaskę ci u Boga,
Kiedy w potrzebach będą Ciebie wzywać.

W każdym przypadku i w każdej przygodzie,
Niechaj znajdują potrzebny ratunek,
Ty w każdym Tobie przychylnym narodzie,
Miej wszystkich rzeczy w Swej władzy kierunek.
Albowiem jesteś roztropną Królową,
I opiekunką ludzi nieszczęśliwych,
Tyś swoich wiernych obroną gotową,
Od nieprzyjaciół i od zdrad szkodliwych.
Pokrop nas Pani, Twej łaski olejem,
Byśmy się stali Twoich względów godni,
Opatrz nas niebios drogim przywilejem,
Abyśmy żyli w pokoju swobodni.
Chwała bądź Bogu, Ojcu Przedwiecznemu,
I wspólnie z Synem Duchowi Świętemu,
Jaka od wieków była i nie minie,
Niech Trójcy Świętej Bóg na wieki słynie.

Psalm V
Ach miałem ciężkie i srogie strapienie,
Jednaj gdym wołał do Maryi Panny,
Wysłuchała mnie i na me zmartwienie,
Dała ratunek skuteczny i ranny.
Wysłuchaj, Pani me prośby i jęki,
Abym, gdy będę od Boga sądzony
Za Twą przyczyną uszedł wiecznej męki,
I w dniu ostatnim nie był zawstydzony.
Bądź pozdrowiona, Tyś jest łaski pełna,
Bóg z Tobą, miedzy niewiastami jedna,
Błogosławiona, przez którą zupełna,
Szczęśliwość ludziom i żywot się jedna,
Wstąpiłaś w niebo z śpiewaniem wesołym,
Chórów anielskich z archaniołami,
Mieszkasz z świętymi i z Swym Synem społem,
Koronowana złotymi laurami.
Obmyj nas, Pani, wszystkie nasze grzechy,
I ulecz wszystkie choroby i bóle,
Oddal strapienia a dodaj pociechy,
Na tym ziemskim wygnania padole.
Niech nas przez Cię będzie odwrócony,
Gniew zemsty Boga i surowe kary,

Błagaj majestat Jego nieskończony,
Przez Twe modlitwy, prośby i ofiary.
Niech nam przez Ciebie będą otworzone,
Sprawiedliwości i żywota bramy,
Przystąp do Pana, mów na naszą stronę,
Niech w każdej sprawie przez Cię pomoc mamy.
My się we wszystkim udajem do Ciebie,
Miej w ręku Swoim naszych spraw kierunek,
Niech będzie w każdym razie i potrzebie,
W mocy Imienia Twego nasz ratunek.
Od wszelkich nieszczęść wyzwól swoje sługi,
Spraw, żeby mieli pod Twoją obroną,
Spokojne życie, bez trwogi wiek długi,
A potem wieczność znów błogosławioną.
Niechaj przed Tobą upadają domy,
Ziemskich narodów i wszyscy królowie,
Niech Ci oddaje pokłon twór poziomy,
Niechaj Cię wielbią święci aniołowie.
Chwała bądź Bogu, Ojcu Przedwiecznemu,
I wspólnie z Synem Duchowi Świętemu,
Jaka od wieków była i nie minie,
Niech Trójcy Świętej Bóg na wieki słynie.
Hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny
Ciebie my, Matko Boga wzywamy,
Ciebie, Panno Maryjo, zawsze wychwalamy,
Ciebie czci i uwielbia cały okrąg ziemi,
Ciebie chwali, poważa wszelkie ludzkie plemię,
Tyś jest najmilszą Córką Ojca Przedwiecznego,
Tyś Matką Boga, Syna Jednorodzonego,
Tyś jest Oblubienicą Ducha Najświętszego,
Kościołem Boga w Trójcy Świętej Jedynego,
Tobie wszyscy anieli i archaniołowie,
Trony, księstwa, mocarstwa, niebiescy duchowie,
Tobie wszelakie państwa kraju niebieskiego,
Cześć chwałę oddaja bez końca żadnego,
Cherubini, Serafini chwałę czynią Tobie,
Bezustannymi głosy wykrzykują sobie:
Święta, święta Maryjo, święta Matko Boża,
Niepokalana Panno, śliczniejsza niż róża,

Chwały Syna Twojego pełne całe nieba,
Wszystek świat nie ogarnie j Jej Tak jak trzeba,
Matką Cię Boga wielbi chór Twych służebników,
Proroków, Apostołów, mnóstwo męczenników,
Wyznawcy, panny, wdowy wszyscy Święci społem,
Chwały Twe wyśpiewują swym głosem wesołym,
Wszyscy Cię wyznawają Matką Stwórcy Swego,
Rodzicielką Jezusa, Pana Najwyższego,
Nauczycielką cnoty a zwłaszcza pokory,
Królową nieba ziemi, głoszą wszystkie chóry,
Ciebie Kościół powszechny w całym świecie głosi,
Wielbi Cię i wysławia, nad niebo wynosi,
Żeś Matką Majestatu Boga Najwyższego,
I świętą Rodzicielką Króla Niebieskiego,
Pani słodka, pobożna wszelakiej czci godna,
Nie była żadna do Ciebie podobna,
Tyś jest Furtą do raju o Pani Anielska,
Przez Ciebie otworzona nam brama niebieska,
Tyś źródłem miłosierdzia i wszelkiej litości,
Tyś matką łaskawości, Żywotem słodkości,
Pośredniczką wśród Boga i człeka nędznego,
Wspomożenie ubogich, Ucieczką grzesznego,
Posiłkiem wojujących, Światłem przyciemnionych,
Szafarką darów nieba i łask niezliczonych,
Zwyciężycielka czarta, hardości jego,
Panią świata, Królową nieba wysokiego,
Tyś po Bogu jedyną Nadzieją mej duszy,
Przez Cię pewne zbawienie każdy sobie tuszy,
Pociechąś utrapionych i portem tonących,
Ostatnim najpewniejszym ratunkiem ginących,
Tyś matką wszystkich świętych i błogosławionych,
I weselem mieszkańców w niebie umieszczonych,
Ty mnożysz sprawiedliwych w Tobie ufających,
Cnotliwych doskonalisz, nawracasz błądzących,
Patriarchów Nadziejo, Proroków Sprawdzenie,
Apostołów mistrzyni, prac ich nagrodzenie,
Świętych ewangelistów, Cna Nauczycielko,
Męczenników Odwago i Umocnicielko,
Przykładzie cnót wyznawców, panienek Ozdobo,
Każdy iśc się spodziewa do nieba za Tobą,
Ty Panno dla zbawienia człeka wygnanego,
Raczyłaś przyjąć w żywot Swój Syna Bożego,

Przez Cię jest zwyciężona wszelka czarta siła,
Tyś nam zamknięte bramy nieba otworzyła,
Ty po prawicy Ojca siedzisz z Synem Swoim,
Bądźże mocną obroną nędznym sługom Twoim,
Gdy żywych i umarłych Syn Twój sądzić będzie,
Racz przebłagać gniew Jego, staw nas w prawym rzędzie,
Ciebie upraszamy wspomóż swoje sługi,
Których Syn Twój Krwią Swoją zmazał grzechów długi,
Spraw to, żebyśmy w liczbie Świętych zapisani,
Na wieczną śmierć nie byli od Boga skazani.

Salwen
Racz zbawić lud swój Pani, racz nas błogosławić,
Racz nas Swoje poddaństwo w chwale wiecznej stawić,
Ty nas strzeż, Ty rządź nami podług woli Twojej,
Spraw niech Bogu służymy taki jako przystoi,
Niech Cię, Pani, każdego dnia błogosławimy,
I zawsze aż na wieki chwalimy, wielbimy,
Racz nas strzec, święta Pani, od grzechu wszelkiego,
Niech przez Cię miłosierdzia doznamy Boskiego,
Zmiłujże się nad nami, zmiłuj dobra Pani,
Niech Twego miłosierdzia i łask doznamy,
W Tobie samej po Bogu ufność pokładamy,
Że przez Cię miłosierdzie Boskie otrzymamy,
Tobie my cześć powinną, chwałę oddajemy,
Spraw Panno, niech Cie wiecznie i w niebie chwalimy,
W Tobie ufność, Maryjo, niech się spodziewamy,
Że za Twoją przyczyną niebo pozyskamy.

