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  ARCHANIOŁ BOŻY 
1. Archanioł Boży Gabriel, 

Posłan do Panny Maryi, 

Z Majestatu Trójcy Świętej, 

Tak sprawował poselstwo k'Niej 

Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, 

Pan jest z Tobą, to rzecz pewna". 

  

2. Panna się wielce zdumiała 

z poselstwa, które słyszała. 

Pokorniuchno się skłoniła; 

jako Panna wstrzemięźliwa 

zasmuciła się z tej mowy, 

nic nie rzekła Aniołowi. 

  

3. Ale poseł z wysokości, 

napełnion Boskiej mądrości, 

rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, 

najszczęśliwszaś, Panno miła, 

znalazłaś łaskę u Pana, 

oto poczniesz Jego Syna. 

  

4. Jezus nazwiesz imię Jego, 

będzie Synem Najwyższego; 

wielki z strony człowieczeństwa, 

a niezmierny z strony Bóstwa, 

wieczny Syn Ojca Wiecznego, 

Zbawiciel świata całego". 

  

5. Temu Panna uwierzyła, 

przyzwalając tak mówiła: 

O, Pośle Boga wiecznego, 

gdy to wola Pana mego, 

toć ja służebnica Jego, 

stań się według słowa twego". 
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Czekam na Ciebie dobry Boże 
1. Czekam na Ciebie, dobry Boże, 

przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się, 

niechaj mi łaska Twa pomoże,  

chcę czystym sercem przyjąć Cię.  

 

Ref.  

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,  

przyjdź i nie spóźniaj się.  

Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,  

przyjdź i nie spóźniaj się. 

 

2. Wśród licznych trosk i niepokojów, 

kiedy już sił nie starcza nam, 

karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, 

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. 

 

Marana Tha 
Ref.  

Marana tha, przyjdź Jezu Panie,  

w Swej chwale do nas zejdź!  

Marana tha, usłysz wołanie,  

gdy się wypełnią wieki! 

 

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,  

jak dobry chleb na głodnego dłoń. 

 

2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,  

przez Ciała, Krwi tajemniczą moc. 

 

3. Gdy miłość swą okażemy w krąg, 

przychodzisz już dziś na ziemię swą. 
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Niebiosa, rosę spuście nam z góry 
 

1. Niebiosa, rosę spuście nam z góry; 

Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 

O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie 

I grzechów naszych zapomnij już, Panie! 

  

2. Niebiosa, rosę spuście nam z góry; 

Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 

Grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci 

stoim przed Tobą, jakby trędowaci. 

  

3. Niebiosa, rosę spuście nam z góry; 

Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 

O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany 

I ześlij Tego, co ma być zesłany. 

  

4. Niebiosa, rosę spuście nam z góry; 

Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 

Pociesz się, ludu, pociesz w swej niedoli, 

Już się przybliża kres twojej niewoli 

  

5. Niebiosa, rosę spuście nam z góry; 

Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 

Roztwórz się ziemio, i z łona twojego, 

Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego. 

 

Oto Pan Bóg przyjdzie 
Oto Pan Bóg przyjdzie,  

z rzeszą świętych nam przybędzie. 

Wielka światłość w dzień ów będzie  

Alleluja, alleluja. 
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Przybądź Panie bo czekamy 
1. Przybądź Panie bo czekamy 

Twego przyjścia wyglądamy,  

bo źle nam żyć bez Ciebie! 

  

Ref.  

Gotujmy drogę Panu. Prostujemy ścieżki jego, 

Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego. 

  

2. Noc minęła, dzień jest blisko, 

w jasnym świetle czyńmy wszystko, ze snu już powstać pora! 

  

Ref. Gotujmy drogę... 

  

3. Pan jest blisko, między nami, 

w tłumie ludzi gdzieś wmieszany, 

czy umiem Go zobaczyć? 

  

Ref. Gotujmy drogę... 

  

4. Pan jest blisko i te czeka, 

czy przyjdzie do człowieka, 

czy kocham Go prawdziwie? 

  

Ref. Gotujmy drogę.. 
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Spuście nam na ziemskie niwy 
1. Spuście nam na ziemskie niwy 

Zbawcę z niebios, obłoki, 

Świat przez grzechy nieszczęśliwy. 

Wołał w nocy głębokiej; 

Gdy wśród przekleństwa od Boga 

Czart panował, śmierć i trwoga, 

A ciężkie przewinienia 

Zamkły bramy zbawienia. 

  

2. Ale się Ojciec zlitował 

nad nędzną ludzi dolą, 

Syn się chętnie ofiarował, 

by spełnił wieczną wolę; 

zaraz Gabryel zstępuje 

i Maryi to zwiastuje, 

iże z Ducha Świętego 

pocznie Syna Bożego. 

  

3. Panna przeczysta w pokorze 

wyrokom się poddaje, 

iszczą się wyroki Boże, 

Słowo Ciałem się staje. 

Ach! Ciesz się, Adama plemię, 

Zbawiciel zejdzie na ziemię; 

drżyj, piekło, On twe mocy 

w wiecznej pogrąży nocy. 

  

4. Oto się już głos rozchodzi: 

wstańcie, bracia, uśpieni! 

zbawienie nasze nadchodzi, 

noc się w jasny dzień mieni. 

Precz odtąd dzieła niecnoty, 

wylęgnione wśród ciemnoty: 

niech każdy z nas w przyszłości 

zbroję wdzieje światłości. 
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Zdrowaś bądź, Maryja 
1. Zdrowaś bądź, Maryja 

Niebieska lilia, 

Panu Bogu miła, 

Matko litościwa 

Tyś jest nasza ucieczka 

Najświętsza Maryja. 

  

2. Maryja wielebna, 

ukaż drogę pewną 

przykazania Twego 

Boga wszechmocnego, 

On ci wszystka nadzieja 

zbawienia naszego. 

  

3. Łaskiś pełna Pańskiej, 

czystości anielskiej, 

Pannaś nad pannami 

Święta nad świętymi. 

O najświętsza Maryja, 

módl się dziś za nami. 

  

4. Pełna wszech światłości, 

wielkiej pokorności, 

bez grzechuś poczęła, 

Wielką sławę wzięła, 

przez Twoje narodzenie 

wziął świat pocieszenie. 

  

5. Pan stworzył Adama, 

ojca wszystkich ludzi, 

z niego Ewę matkę, 

co zgrzeszyli jabłkiem, 

aleś Ty naprawiła, 

czym Ewa zgrzeszyła. 

  

6. Z Tobą był Duch Święty, 

Syn Boży poczęty 

w Twym żywocie czystym, 

Trójcy Świętej miłym, 

i z Ciebie się narodził 

obyczajem dziwnym. 

  

7. Błogosławionaś Ty 

nad wszystko stworzenie, 
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Pan Bóg wszechmogący 

dał przez Cię zbawienie, 

Jezus, Syn Twój, odkupił 

wszystko ludzkie plemię. 

  

8. Tyś jest litościwa, 

Matko nasza miła, 

jaśniejsza nad słońce 

w najświętszej zasłudze. 

W Twojej-ci są obronie 

wszyscy grzeszni ludzie. 

  

9. Między niewiastami, 

czystymi pannami, 

Tyś sama najczystsza, 

Królowo anielska! 

Nie była Panu Bogu 

żadna nad Cię milsza. 

  

10. Błogosławion Owoc 

żywota Twojego, 

Jezus miłościwy, 

Syn Boga żywego; 

bądźże Jemu cześć, chwała 

z dobrodziejstwa Jego. 

  

11. Twoje zmiłowanie, 

Jezu Chryste, Panie, 

daj ludowi Twemu 

tu dziś zebranemu. 

Przez zasługi Matki Twej, 

donieść w chwale wiecznej. 

  

12. Amen wszyscy rzeczmy, 

wierni chrześcijanie, 

cośmy się tu zeszli 

ku chwale tej Pannie. 

Zachowaj nas od złego 

Twoimi prośbami. 

 


