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Pieśni ku czci NMP z Rokitna

O Matce Cierpliwie Słuchającej

Lubuskiej ziemi Pani i Władczyni, 
przez znak obrazu obecna trzy wieki.
Do Ciebie z wiarą przychodzą pielgrzymi, 
doznając Twojej szczególnej opieki.

Refren: O Rokitniańska Patronko nasza,
u Syna Twego łaski nam upraszaj. (2x)

Matko Cierpliwie Słuchająca ludzi,
o dusz zbawienie bardzo zatroskana.
Jednoczysz z Bogiem i sumienie budzisz, 
upraszasz łaski u Chrystusa Pana.

Refren: O Rokitniańska Patronko nasza…

Ogarniasz sercem młodzież oraz dzieci, 
rodziny nasze, chorych i cierpiących.
Każdego pragniesz umocnić, pocieszyć
i bierzesz wszystkich pod Twoją obronę.

Refren: O Rokitniańska Patronko nasza…
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Oazą jesteś o Królowo nasza,
u której pielgrzym znajduje wytchnienie.
Tu człowiek w drugim zauważy brata, 
odszuka drogę, łaskę i zbawienie.

Refren: O Rokitniańska Patronko nasza…

Matko nasza Rokitniańska

Matko nasza Rokitniańska,
Pozdrawiamy Cię dziś.
Ty jesteś Królową naszą,
hołd wszyscy składamy Ci.

Refren: O, Pani nasza, weź nas w obronę,
z pieśnią niesiemy Tobie koronę.

Patronko diecezji naszej,
Ty słuchasz naszych próśb.
Ciebie błagamy z wiarą:
polecaj Bogu swój lud.

Refren: O, Pani nasza, weź nas w obronę…
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Wsłuchana w głos swoich dzieci
wznieś na nas zbolały wzrok,
racz ujrzeć wierny Ci zastęp
Twych synów i córek krąg.

Refren: O, Pani nasza, weź nas w obronę…

Pragniemy Ciebie wysławiać
i wspólnie przy dłoni dłoń
pokutą, modlitwą, ofi arą,
koroną uwieńczyć Ci skroń.

Refren: O, Pani nasza, weź nas w obronę…

My pielgrzymi polskiej ziemi

My pielgrzymi polskiej ziemi
do Twych stóp garniemy się,
aby złożyć, Matko, dzięki
za trzy wieki troski Twej.

Refren: Bądź Królową poprzez wieki,
poprzez cierniste życia dni.
Niech wciąż święte Twe Oblicze
w naszych duszach blaskiem lśni.
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Wielu ludziom załamanym,
lecz gdy wielbią imię Twe,
Dajesz siłę i wytrwanie
i osuszasz smutku łzę.

Refren: Bądź Królową poprzez wieki…

Jesteś, Matko, zatroskana,
wzrok Twój sięga w głębię dusz.
Tyś gotowa nam pomagać
wyjść zwycięsko z życia burz.

Refren: Bądź Królową poprzez wieki…

Naucz, Matko, dzielić chlebem
sprawiedliwie każdy stan.
Ucz miłować się wzajemnie,
niech króluje w sercach Pan.

Refren: Bądź Królową poprzez wieki…

Pieśń do Patronki odnowy

Niech rozbrzmiewa cześć i chwała
na piastowskiej starej ziemi.
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Bo w Rokitnie pozostała
Matka Boża z dziećmi swymi.

Refren: O Matko Boża, łask Pośredniczko, 
bądź u Chrystusa Orędowniczką.

Pod opieką Twą, Królowo, 
chcemy wielbić Syna Twego.
Życie w diecezji odnowić,
w serca wlać ducha Bożego.

Refren: O Matko Boża…

Niechaj dzieci rozmodlone 
z życiem wiążą prawdy wiary. 
By z Chrystusem zjednoczone
zdolne były do ofi ary.

Refren: O Matko Boża…

Spraw, by młodzież, Matko Droga, 
zło przez dobro pokonała.
By kroczyła Bożą drogą, 
czyste serca zachowała.

Refren: O Matko Boża…
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Matko, pomóż, by rodzina 
Duchem Świętym umocniona,
Żyła w łasce Twego Syna
i w miłości zjednoczona.

Refren: O Matko Boża…

Ucz nas, Matko, by poczęte 
życie ludzkie ukochano.
Uważając je za święte,
bo przez Boga darowane.

Refren: O Matko Boża…

Weź w opiekę wszystkich ludzi,
O Matko pięknej miłości.
Do życia w łasce pobudzaj, 
prowadź drogą do wieczności.

Refren: O Matko Boża…

O Rokitniańska Matko ukochana

O Rokitniańska Matko ukochana, 
przed Tobą zginam pokornie kolana.
Pełen ufności przed Tobą dziś staję, 
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pod Twą opiekę serce me oddaję.

Staję przed Tobą bardzo zasmucony, 
szukam pociechy, bezpiecznej obrony.
Zwróć na mnie oczy łaskawe dziś swoje, 
na biedną duszę, smutne serce moje.

Rozpal, Maryjo, w sercu wiarę żywą, 
ożyw nadzieję, daj miłość prawdziwą. 
Pokaż Maryjo, gdzie zbawienna droga, 
która prowadzi do nieba, do Boga.

Wzmocnij me serce w walce z pokusami, 
utwierdź mą duszę swoimi łaskami.
Uświęć me serce, proszę Cię serdecznie, 
abym mógł Boga w niebie chwalić wiecznie.

Otocz opieką

Otocz opieką, Matko kochana, 
wspieraj wierzący lud.
Tyś Pośredniczką od Boga dana, 
broń nas od nieszczęść dróg.

Refren: O Rokitniańska Władczyni, 
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o pomoc błagamy Cię.
Tyś łaski jest rozdawczyni, 
do nieba prowadzić chciej!

Otocz opieką, Matko Jedyna, 
oddal cierpienia cios.
Dajże nam łaski od swego Syna, 
zmieńże nasz smutny los.

Refren: O Rokitniańska Władczyni…

Otocz opieką, Królowo Droga, 
słaby i grzeszny lud.
Ten, który odszedł od Pana Boga, 
w sercach dokonaj cud.

Refren: O Rokitniańska Władczyni…

Otocz opieką wśród przeciwności, 
uświęcać serca chciej.
Zaprowadź, Matko, nas do wieczności, 
obfi te łaski zlej!

Refren: O Rokitniańska Władczyni…
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Przed obliczem Twym, Królowo

Przed Obliczem Twym, Królowo,
Staje grono Twoich sług,
Aby prosić o przemianę
Naszych chwiejnych serc i dusz.

Refren: Rokitniańska Matko Boża,
Bądź pomocą w każdy czas,
Przewodniczką do zbawienia,
Pośredniczką Bożych łask.

Życie nasze bojowaniem
O zwycięstwo dobra w nas
Oraz troską o wytrwanie
W łasce Bożej w każdy czas.

Refren: Rokitniańska Matko Boża…

Trzeba co dzień nam wybierać,
To co większą wartość ma.
Chciej, Maryjo, nam pomagać,
Aby z Bogiem zawsze trwać.

Refren: Rokitniańska Matko Boża…
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Z Twą pomocą, Matko Droga,
Chcemy zrzucić brzemię win,
Aby na zbawiennej drodze
W sercach naszych był Twój Syn.

Refren: Rokitniańska Matko Boża…

Pieśń wdzięczności

Przed Twym Obrazem, Rokitniańska Pani,
płynie z serc naszych modlitwa wdzięczności.
Za trzywiekowę opiekę nad nami, 
za ogrom Twojej matczynej miłości.

Refren: Królowo nasza, my Twoi poddani, 
Bogurodzico, przyczyń się za nami!

Za niezliczone Twe łaski i dary, 
coś nam u Syna Twego wyjednała,
Z głębi serc naszych składamy ofi ary, 
niech Ci, Maryjo, cześć będzie i chwała.

Refren: Królowo nasza…
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Czuwasz nad nami przez swój Obraz święty,
w świątyniach naszych, w domach, w życia drogach. 
Tyś przewodniczką dla ludzi błądzących
i Bramę Niebios w dążeniu do Boga.

Refren: Królowo nasza…

Racz przyjęć od nas szczery hołd wdzięczności, 
co z głębi serca składamy Ci w darze.
I ślubujemy w pokornej wierności: 
czynić cokolwiek Syn Twój nam rozkaże.

Refren: Królowo nasza…

Pieśń na koronację 
Matki Bożej Rokitniańskiej

Radośnie biją serca i dzwony
w Rokitnie oraz w każdej świątyni,
bo koronacji Świętej Madonny
kolejną rocznicę wszyscy święcimy.

Refren: W Rokitnie, Pani, jesteś trzy wieki,
przez znak Obrazu, Królowo nasza.
Czuwasz Matczyną troską, opieką
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i w chwilach ciężkich, i dniach radości.

Dzięki pomocy Twej, Matko Droga,
lud Boży wytrwał przez całe wieki,
w tradycji ojców i wierze Boga
doznając Twojej ciągłej opieki.

Refren: W Rokitnie, Pani, jesteś trzy wieki…

Tobie, Królowo i Matko Miłości,
dziś powierzamy nasze rodziny,
by dochowały Bogu wierności
i żyły w łasce Twojego Syna.

Refren: W Rokitnie, Pani, jesteś trzy wieki…

Tobie, Królowo i Matko nasza,
w pokorze wdzięczne serca składamy.
Przez dalsze wieki wiernych otaczaj
Twoją opieką – bądź zawsze z nami!

Refren: Te Deum z serca wszyscy śpiewamy,
dziękczynne pieśni czci, uwielbienia,
za wszystkie łaski dane przez wieki,
które spłynęły na pokolenia.
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Święta Panno nad pannami

Święta Panno nad pannami,
Rokitniańska nasza Pani,
Rozdawczyni wszelkich łask,
za nami do Boga się wstaw.
Matko słuchająca,
pochylająca się nad nami,
uproś nam wiarę, miłość, ufność,
najlepsza nasza Pani,
nasza Pani Rokitniańska Słuchająca,
nasza Pani Rokitniańska Słuchająca.

Usłysz Bożej Matki głos

Usłysz Bożej Matki głos,
która wzywa dzisiaj nas:
chce u Syna znów wyprosić
cud przemiany serc.

Refren: Uczyńcie, co wam mówi Syn,
przyobleczcie wiarę w czyn,
niech się słowo Boże stanie
ciałem w każdym z nas.
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Serce ludzkie dręczy głód,
ciągle szuka, gdzie jest Bóg.
Naucz, Matko, jak powtarzać
betlejemską noc.

Refren: Uczyńcie, co wam mówi Syn…

Bóg ukochał w Synu świat,
chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować
Bogu w sercu dom.

Refren: Uczyńcie, co wam mówi Syn…

Witaj, Pani

Witaj, Pani, my poddani
do Ciebie przychodzimy.
Z wytrwałością i z ufnością 
prośby swe zanosimy.

Refren: Pełni wiary, że bez miary 
ześlesz, Maryjo, zdroje łask. 
Rokitniańska Matko Boża, 
okaż serce, wspomóż nas.
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Droga Pani, serce rani 
smutek wielki i trwoga.
Matko Święta, Wniebowzięta, 
prowadź dusze do Boga.

Refren: Pełni wiary, że bez miary… 

O Kochana, nam wybrana,
Nasza Orędowniczko.
Pociesz serce, bo w rozterce 
jesteśmy – Pośredniczko.

Refren: Pełni wiary, że bez miary… 

Bądź pomocą dniem i nocą, 
O Pani Łaskawości.
Bądź Mistrzynią i Władczynią 
w życiu i w wieczności.

Refren: Pełni wiary, że bez miary…

Ciche ave

Gdzieś daleko w starych katedrach
Brzmią dla Ciebie piękne organy,
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A ja swoje nieśmiałe Ave
Gram na strunach mej gitary.

Refren: Niech usta me chwalą Cię co dzień,
Ciche Ave rozbrzmiewa jak dzwon.
Pozdrawia Ciebie, Maryjo,
Gitary mej dźwięczny ton.

Ze słowami prostej modlitwy
Idę dziś do Ciebie, Pani.
Ty próśb naszych zechciej wysłuchać
I do Syna zanieść jak w Kanie.

Refren: Niech usta me chwalą Cię co dzień…

Uśmiechnięta Pani z Rokitna,
Zasłuchana w nasze wołania
Jak białego orła z Twych piersi
Swą opieką kraj nasz osłaniaj.

Refren: Niech usta me chwalą Cię co dzień…


