POWIAT ŁAŃCUCKI

M40
O D L I T W O D L I T WA
do Błogosławieni miłosierni
Wznoszę swe oczy ku górom skąd przyjdzie mi pomoc,
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć.
Ref.:
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
czyńmy jak nasz Bóg!
Ref.:
Pan Syna krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał,
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch,
Niech to widzi świat.
Ref.:

XV Powiatowa Pielgrzymka
Rowerowa
z Łańcuta na Jasną Górę
w dniach 7-12 sierpnia 2016 r.
pod hasłem
BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

ego Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele
broń nas w walce
przeciw niegodziwości
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41.
1. Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.
2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
3.I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
4.A komu noc czuwaniem jest niełatwym
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
5. Zasypia świat piosenką kołysany,
odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.
42.
1. Wyruszył kiedyś tam
Abram ze swego Ur Chaldejskiego
Bo wierzył (3x), że
Będzie taki czas i usłyszy:
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Dzień drugi - 08.08.2016
Mielec 8.30 - Winiary 17.30 trasa 70 km

Trasa:
•

•

•

•

•

Mielec (Policja przeprowadza Pielgrzymkę
do mostu na Gawłuszowice)
postój w parafii św. Wojciecha
w Gawłuszowicach (8 km 0,5 godz.)
Połaniec 10 km 1 godz.
12.00 Anioł Pański
(w Oleśnicy w prawo)
Pacanów 1,5 godz. (postój przy bazylice),
Koronka do Miłosierdzia Bożego
w Sanktuarium Pana Jezusa Konającego
w Pacanowie
Nowy Korczyn 25 km. 2godz.
(postój w Nowym Korczynie z przerwą
na zakupy 30 min.)
(w lewo - prosto) - Winiary (w prawo)
5 km 0,5godz. – ( nocleg z 8/9 sierpnia)
w Domu Dziecka w Winiarach.
21.00 Apel Jasnogórski (nieszpory)

2
Dzień pierwszy - 07.08.2016
Łańcut 8.30 - Mielec 17.30 trasa 85 km
7.00 - Zbiórka na parkingu przy kościele
pw. Św. Michała Archanioła w Łańcucie
7.30 - Msza Święta
9.15 - Odprawa po Mszy św. w kościele
Trasa:
• Łańcut - Krzemienica - Medynia Głogowska
(postój w Zagrodzie Garncarskiej ok. 30 min.)
Sokołów Małopolski 20 km - 1,5 godz.
• Raniżów (postój na skraju lasu 15 min.)
AP-Dzikowiec 20 km 1,5 godz.(skrzyżowanie
na Lepnicę – w prawo, potem w lewo,
• Ruda - Cmolas 20 km 1,5 godz. (przerwa
obiadowa obok Bazyliki Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie 1,5 godz.)
• Mielec (przez Ostrowy Tuszowskie)
25 km 2 godz. (nocleg z 7/8 sierpnia)
w Samorządowym Centrum Kultury).
21.00 Apel Jasnogórski
Uwaga: Policja przeprowadzi ulicami
Miasta Mielca Pielgrzymkę Rowerową.
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Dzień trzeci - 09.08.2016
Winiary 8.30 - Książ W.16.30 , 65 km
Trasa:
• Winiary - Czarkowy (w prawo) Koniecmosty (w lewo kierunek na Kazimierzę
Wielką, Kraków ) - Krzyż 20 km 2,5 godz.
(postój w Krzyżu na stacji paliw 30 min.).
Ewentualnie - Wiślica
• (w prawo na Jędrzejów) - Działoszyce 20 km
1,5 godz. (12.00 Anioł Pański,
w Działoszycach postój 15 min.)
• (w prawo potem w lewo na Miechów) Słaboszów 10 km 1 godz. (postój
w Słaboszowie przy kościele 1,5 godz.)
• Rzemiędzice – Książ Wielki 15 km 1 godz.
(Msza Św. przy Kaplicy Zespołu Szkół
im. Wincentego Witosa (Zamek w Książu) lub
w holu szkoły o godz. 18.00, (nocleg z 9/10
sierpnia) również w ZS
21.00 Apel Jasnogórski
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Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan!
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
Gdzie Ziemia Obiecana jest!
2. Już czekasz tyle lat,
By raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę,
Bo wierzysz (3x), że Będzie taki czas i
usłyszysz:
Ref.: Ruszaj, ruszaj …
3. Już tracisz życia sens,
Masz dość świata, ludzi, samego siebie.
I uwierz (3x), że Będzie taki czas i usłyszysz:
Ref.: Ruszaj, ruszaj …
4. Szukaj Boga wciąż,
Niech On będzie szansą dla ciebie wielką.
I uwierz (3x), że Będzie taki czas i usłyszysz
43.
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym oświetlasz drogę
Która prosto wiedzie nas.
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas.
Ref.: Łandarej - łandaoooo, łandarej-łandao
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38.
O Jezu w Hostii utajony
Moje serce Cię czuje
I choć kryją Cię zasłony
Ty wiesz, że Cię miłuję
39.
Jezu, mój Jezu
Dziś do Ciebie mówić chcę
Ty mi dajesz Swojego Ducha
Uwielbiam Cię
40.
1. Niebo już pełne gwiazd, ukołysany świat,
A ja modlitwę swą do Ciebie, Boże, ślę.
2. Dziękuję za ten dzień, za zło przepraszam
Cię,
Odtąd na zawsze już być bliżej Ciebie
chcę.
3. Niech nadchodząca noc przyniesie pokój nam,
Miłości Twojej moc ogarnie cały świat.
4. A gdy przeminie noc, niechaj jutrzejszy
dzień.
Zjednoczy wszystkich nas, Panie,. w miłości
Twej.

36
33.
Boże mój Boże szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza
a ciało moje tęskni za Tobą
Jak ziemia zeschła i łaknąca wody
34.

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Tam gdzie miłość jest i dobroć,
tam gdzie miłość jest tam mieszka Bóg.
35.

Nie bój się, nie lękaj się,
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.
Nie bój się, nie lękaj się,
razem czuwajmy, razem czuwajmy.
Nie bój się, nie lękaj się,
wypłyń na głębię, wypłyń na głębię.
Zostań tu i ze mną się módl,
razem czuwajmy, razem czuwajmy.
36.

O Jezu cichy i pokorny
Uczyń serce me według serca Twego.
37.

W swe ramiona mnie weź
Mocą krzyża dodaj sił
W księgę życia wpisz mnie
Do swej chwały przyjąć chciej

Dzień czwarty - 10.08.2016
Książ Wielki 8.30 - Kroczyce 16.30 65 km

Trasa:
• Książ Wielki (obok kościoła , prosto
przez drogę wojewódzką) – Kozłów
(prosto) – Koryczany Msza Święta
polowa 20 km 2.00 godz. postój
• Żarnowiec (znak „Pilica 14” w prawo) –
Kleszczowa - Pilica 25 km 2 godz.
(w Klasztorze OO Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
1,5 godz. postój)
• (na Zawiercie potem w prawo)
- Giebło - Kiełkowice - Żerkowice
(w prawo)
• Kroczyce 20 km 2godz. (nocleg
z 10/11 sierpnia) w Kroczycach w
parafii św. Jacka)
lub przez Ogrodzieniec
• lub Pilica-Pradła-Kroczyce 30 km.
19.30 Nieszpory,
21.00 Apel Jasnogórski
i Nabożeństwo przeprośne w kościele
pw. św. Jacka w Kroczycach
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30.
1. Szedłem kiedyś inną drogą,
Czas powoli mijał mi.
Lecz spotkałem na niej Kogoś,
Kto zachwycił Sobą mnie.
Ref.: Pan powiedział: Ty pójdź za Mną
Przez zwyczajne, szare dni.
Nie bój się, Ja będę z tobą,
Niech nie będzie smutno ci.
2. Powołałeś mnie jak Piotra,
Od zwyczajnych, ludzkich spraw.
Trudna jest ta moja droga,
Lecz nie jestem sam.
3. Chcę Ci wszystko ofiarować,
Twoim wiernym uczniem być
Wszystkich kochać Twą miłością.
Panie, proszę - dodaj sił!
31.
Schowaj mnie pod skrzydła twe,
Ukryj mnie w silnej dłoni swej./x2
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z tobą wzniosę się podniesiesz mnie.
Panie Królem tyś spienionych wód,
Ja ufam Ci ty jesteś Bóg.
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Dzień szósty — 12.08. 2016
Powrót do Łańcuta (sposób powrotu
ustalony na spotkaniu wszystkich
uczestników w dniu 29.07.2016)
Co zabrać ze sobą na pielgrzymkę:
-dokument tożsamości , nr PESEL, dokument
o ubezpieczeniu
-karimatę, śpiwór (+jasiek)
-bidon!!!, kubek
-łyżeczkę, nóż (zestaw wędrownika)
-małą sakwę (podręczny bagaż przy rowerze),
pozostałe bagaże będzie wiózł samochód
-odzież na dni słoneczne i na deszcz
-buty na zmianę (sandały , klapki)
-zestaw toaletowy,
-krem przeciwsłoneczny,
-bandaż elastyczny, leki osobiste
-zamknięcie do roweru
-kask na głowę ( nakrycie głowy )
-śpiewnik
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Dzień piąty- 11.08.2016
Kroczyce 8.30 - Jasna Góra 14.00, 55 km
Trasa:
• Kroczyce -Podlesie -Kotowice -Żarki 20 km
2 godz. (postój w Żarkach, przy Sanktuarium
Matki Boskiej Leśniowskiej - 30 min.)
• Przybynów - Zaborze (w lewo) Skrobaczowizna (w prawo) - Biskupice Nw Biskupice (w lewo) - Olsztyn 20 km 2godz.
(postój przy ruinach zamku 15 min.) - Kusięta
w lewo
• Częstochowa 15 km 1,5 godz. (zakwaterowanie
i nocleg z 11/12 sierpnia) u Sióstr Urszulanek
Unii Rzymskiej przy ul. 3 Maja 2/4).
• 17.00 Eucharystia w Kaplicy Różańcowej
na Jasnej Górze
• 18.30 Podsumowanie pielgrzymki w stołówce
Sióstr Urszulanek
• 21.00 Apel Jasnogórski w Bazylice Jasnogórskiej
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej
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32.
Mój Bóg jak drżący słowik w garści.
a nie ogarną Go wszechświaty.
Oddechem gasi gwiazdozbiory,
a drży w oddechu mym jak kwiaty.
Ref.: Mój Bóg wykuwa słowem wieki,
a chwila rani Go jak mieczem,
Mój Bóg straszliwy i daleki,
a bliski jak płaczące dziecię.
Mój Bóg depczący z wzgardą trony,
A kłosom zstępujący z drogi —
Jak groźny sędzia przeraźliwy,
Jak żebrak smutny i ubogi.
Ref.:
Mój Bóg nade mną ciągle stoi,
Jak cień, jedyny mój towarzysz.
Za sobą czuję Jego kroki,
I złotą glorię Jego twarzy.
I oto teraz spoza pleców,
Na dłonie moje wciąż spogląda
I jak syn błaga mnie o serce,
I jak Pan serca mego żąda.
.
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Obiekty możliwe do zwiedzania
na trasie pielgrzymki to:
- Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej,
- Sanktuarium Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie,
- drewniany kościół pw. Św. Wojciecha
w Gawłuszowicach,
- Pomnik Uniwersał Połaniecki w Połańcu,
- lub Muzeum Drogownictwa w Szczucinie,
- Sanktuarium P. Jezusa Konającego w Pacanowie,
- kolegiatę gotycką w Wiślicy z XIV w.,
- zamek w Książu Wielkim,
- Sanktuarium MB Śnieżnej w Pilicy,
- Sanktuarium MB Leśniowskiej w Żarkach,
- ruiny zamku w Olsztynie.
Można zabrać zestaw aprowizacyjny
lub zaopatrywać się na postojach:
- herbaty ekspresowe,
- gorące kubki,
- trochę słodyczy (szybkie kalorie),
- konserwy.
Koniecznie zabrać dobry humor !
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29.
1. Ja nie narzekam choć tak wiele tu nie mam,
Izdebkę małą i więcej nic,
Ale w wieczności, w mej ojczyźnie niebieskiej,
Będę miał pałac, co złotem lśni.
Ref.: Tak, ja mam pałac,
Tam poza górami,
W tym jasnym kraju,
Gdzie młodość wciąż trwa.
Gdzie łzy nie płyną,
Wszystkie troski przeminą,
Tam mi mój Zbawca koronę da.
2. Choć tutaj często, zmęczony, znękany,
I tak jak prorok pod głową mam głaz.
Ja nie narzekam, bo w niebie dostanę,
Swój własny pałac na wieczny czas.
Ref.: Tak, ja mam pałac...
3. Więc mi nie współczuj, choć wydaję się biedny,
Ja pielgrzymuję do górnych stron.
Ja szukam miasta ze złotymi bramami,
Tam ja dostanę swój własny dom.
Ref.: Tak, ja mam pałac...

32
2. Zabierz smutki przywróć radość
Gdy osłabniemy pomóż wstać
Byśmy innym nieść pomogli
Ciężar Krzyża przez ten świat
3. Gdy odejdziemy, już do Pana
Niech nie płacze po nas nikt
Bo my przecież z Nim być chcemy
W Jego Prawdzie wiecznie żyć
28.
1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje
miej w sobie ufność, nie lękaj się.
A kiedy gniew świat ci przesłoni
i zazdrość jak chwast zakiełkuje.
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
Ref: Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę.
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
2.Poprowadź jak jego prowadzisz,
przez drogi najprostsze z możliwych
i pokaż mi jedną, tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę
i karmić się będę nim co dzień,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

M O D L I T WA
d o Świętego Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele
broń nas w walce
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha,
bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg
pokornie prosimy,
a Ty Książę Wojska Niebieskiego
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Ref.: Do Częstochowy prowadzisz nas,
Do Częstochowy przez pola, las.
Do Częstochowy przez znój i trud,
Przez skwarne słońce i przez chłód.
Do Częstochowy wiedzie nasz szlak,
By Ci Maryjo powiedzieć TAK,
By na Twą miłość odpowiedź dać,
By przy Twym boku Mario stać.
2. Ty wiesz Maryjo, że z utęsknieniem,
Każdy co roku sierpnia wyczekuje.
Ty wiesz najlepiej z jaką radością,
Każdy do Ciebie Matko pielgrzymuje.
Bo przez dni kilka Ty nam pozwalasz,
Zapomnieć troski, zapomnieć łzy.
Bo przez dni kilka pielgrzymowania,
Liczysz się tylko Maryjo Ty.

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.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie
Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
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ŚPIEWNIK
Powiatowej Pielgrzymki Rowerowej
z Łańcuta na Jasną Górę
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 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.

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.

26.
31
1. Czy chłodno, czy wiatr - jedziemy przez świat
Na drodze nam nikt nie staje.
Me troski, przykrości nieznane w miłości,
Więc dołącz się do nas i jedź.
Jedź z nami, Jedź przyjacielu,
Nasza droga dobra jest.
Ta droga nas wszystkich prowadzi do celu,
Gdzie Zbawca nas czeka nasz Pan.
2. Czy deszcz, czy pogoda - nam sił nie jest
szkoda,
Na drodze nam nic nie staje.
Nam smutki i troski rozprasza w miłości,
Więc dołącz się do nas i z nami chodź
3. Do Matki jedziemy, swe troski niesiemy,
Bo ona wysłucha nas.
Ma serce gorące i nas kochające,
Więc dołącz się do nas i jedź.
27.
1.W drogę z nami wyrusz Panie /C a
Nam nie wolno w miejscu stać /d G
Gdy zbłądzimy podaj rękę /C a
Gdy upadniemy pomóż wstać /d G
Ref.: I do serca/x2
Swego prowadź/x2 prowadź nas.
I do Matki, /x2
swojej prowadź/x2 Prowadź nas.

NIESZPORY

29

12
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych 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.
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.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

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 pokoju,
Chcemy, by miłość wokół panowała,
Chcemy, Maryjo, aby cała Polska
W Twoją opiekę dzisiaj się oddała.
25.
1. Z całego serca i z całej duszy
Chcemy Maryjo Tobie podziękować.
że pozwoliłaś w swojej dobroci,
Do Twej stolicy dzisiaj pielgrzymować,
Ze pozwoliłaś zostawić wszystko,
By tylko z Tobą, dni kilka być
I tylko Tobą, Matko się cieszyć,
I tylko Tobą dni kilka żyć.
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24
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 wypełnić 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.

KOMPLETA
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Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych 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.
Hymn
Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej stronie 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.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
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21.
1.Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
i we mnie miłość wznieć.
Ref.:
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu. /2x
2.Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron!

Ref.: 2x
3.Gdy klęczę przed Tobą,
widzę Twą radosną twarz
Każda myśl, każde słowo,
niech spocznie w dłoniach Twych.
22.
1.Maryjo, ja Twe dziecię,
o podaj mi Twą dłoń!
Od złego mnie w tym świecie,
Od grzechu, Mario, chroń.
Ref.: Bądź z nami w każdy czas,
wspieraj i ratuj nas,
Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas!
2.O tkliwe Twoje oczy ku dzieciom, Matko zniż
Gdy niemoc serce tłoczy Ty je pociągnij wzwyż.
Ref

1
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Matki Świat - Hymn Pielgrzymki Rowerowej
1.Jest taki świat w którym każdy odżywa od nowa
To Matki Dom , Jasna Góra, Polaków Królowa
I słońca blask który złoci promieniem twe drogi
Wijące się pośród lasów, aż w Matuchny progi
Ref: W drodze do Matki odnajdziesz
Ścieżki i szlaki przetarte
W twoich wierzeniach dziecinnych
Którymi żyłeś od lat „bis”
2.Są takie dni gdy zostawiasz rutynę i zbytek
I kręcisz tam gdzie wysoko na wzgórzu jest skryte
Oblicze Jej tak tajemne a jednak przyjazne
Przygarnie cię i wysłucha co dla ciebie ważne
Ref:
3.Jest tyle spraw, które pragniesz powierzyć Jej
trosce
Więc korzysz się u Jej stóp, świętych szat - Matki
Boskiej
Jej dobroć tak jak oliwa i balsam z Niej spływa
Krzepnie moc, wiara - natura się staje wrażliwa
Ref:
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27
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: Boże, któryś przez Niepokalane
Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu
przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez
wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej
śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował,
nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez
Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje
na wieki wieków. W. Amen.
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2.
Duchu Święty przyjdź /4x
Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas.
3.
Duchu miłości wylewaj się na nas
z przebitego serca
Jezusa, Jezusa!

4.
Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją
modlitwę, /B Es B/
Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. /c F B/
Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by
widziały, /F B Es B/
Otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. /c F
B/
Duchu Święty, Ożywicielu - przyjdź! /F/

23.
1. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry,
Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok,
Nie potrafię podziękować za Twe Serce,
Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.
Ref. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną,
W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną.
Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych
ramionach.
Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień.
2. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce,
Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe.
Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie,
Z Tobą, Matko, tak radosne serce me!
3. Choćby chmury przysłoniły Cię, Maryjo,
I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz,
Wiem, że Serce Twe i oczy zawsze żyją,
Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem,
że trwasz.

18.

25

1. Matko Tyś naród polski przed wiekami juz 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 juz bronisz nas od nieszczęść,
By nie zginął Polski naród nasz.
Chcemy prosić Cię Maryjo dzisiaj,
gdy wokoło czycha tyle burz,
zostań z nami Matko ukochana
Nie lat sześćset lecz na zawsze już.
19.
1.Gwiazdo zaranna /E A E cis/ obleczona w
słońce /fis/
módl się za nami /C H7 E/
2.Chwały ikono Dziewico posłuszna
módl się za nami
3. Gwiazdo przewodnia Służebnico Pańska
módl się za nami
Matko żyjących Początku Kościoła
módl się za nami
4. Bogurodzico Córo Twego Syna
módl się za nami.
5.Znaku nadziei Mieszkanie Mądrości
módl się za nami
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16.
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)
17.
Maryjo śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi ,
tyś świata królową tyś gwiazdą na niebie
ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron ..
Ref.... Maryjo Ave Maryja
u Boga nam wybłagaj zdroje łask .
by świat lepszy był by w miłości żył
o Maryjo miej w opiece dzieci swe..
Maryjo śliczna Pani świat dziś czuje
na swych ustach gorzkie łzy w sercu ból ,
smutek , żal a w oczach wciąż strach ,
usłysz Pani błaganie pomóż nam …
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5.
1. Ofiaruję Tobie Panie mój,
Całe życie me, cały jestem Twój,
Aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.
2.Przed Twój Święty Ołtarz Panie mój,
Niosę wino, chleb, Ty przemieniasz je
W Krew i Ciało.
Chlebem Życia karmisz cały świat
Za ten życia dar dziękuję Ci.
3. Ty w ofierze swojej Panie mój,
Cały dajesz się, cały jesteś mój,
Aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz
Miłość Twoja niech umocni mnie.
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Za wszystko Panie dziękuję Ci:
2.Gdy mi mówiono, że jesteś Boże w niebie
Gdy poznawałem, co dobre a co złe
W dziecinnych słowach mówiłem: Kocham
Ciebie
I powtarzałem modlitwy słowa te
3. Więc przyjm, o Boże, mych modlitw dziękczynienie
Bo jakże często wdzięczności jest w nich brak
Mądrości życia jest widzieć sens cierpienia
Dlatego Boże śpiewam Tobie tak
13.
Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie.
14.
Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę...
2. Za to, że dałeś nam miłość...
3. Za to, że dałeś nam siebie...
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8.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
On teraz biegnie, by spotkać mnie.(x2)
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud,
On chce Chlebem nas na karmić
By nasycić życia głód.
9.
1. W kruszynie chleba, Panie, jesteś
schowany Ty, wielki Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować siebie nam.
2. W tych kroplach wina Twoja krew
przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
by odkupić nas od zła.
3. Ty, Panie, miłością jesteś.
Ty, Panie, kochasz nas
i proszę Ciebie, by tak było
wciąż przez wiele lat, przez wiele lat.
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6.

1.Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy,
wszystko, co mamy,
choć i tak, to od wieków jest Twoje.
2.Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole radość i szczęście,
trudy i znoje, choć i tak
to od wieków jest Twoje.

7.
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.
4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
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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!

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: zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
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10.
Ref.: Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.
1.Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
Ref.: Panie dobry jak chleb...
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
Ref.: Panie dobry jak chleb...
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem
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11.
Uwielbiam imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu chcę wyznać że
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
12.
1.Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie
Wszystko co mam od Ciebie przecież jest
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję
Dziś tymi słowy wyrazić tylko chcę
Ref.: Za każdy dzień, za nocy mrok
Za radość mą, szczęśliwy rok
Nawet za chmurne deszczowe dni
Za wszystko Panie dziękuję Ci
Nawet za chmurne deszczowe dni
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