
  



  

Panno pełna łaski 
pozdrawiamy dzisiaj Cię.

Syn Twój dał nam Ciebie, 
Matką ludzi stałaś się.

Wstawiaj się za nami, dziś 
błaganie nasze przyjm
Dobroć Twoja, Pani

niech nauczy nas jak żyć./2x



  

2. Matko Przenajświętsza 
ucz pokornym być jak Ty.

Naucz posłuszeństwa,
zawsze Bogu wiernym być.

Wstawiaj się za nami, dziś 
błaganie nasze przyjm
Dobroć Twoja, Pani

niech nauczy nas jak żyć./2x



  

3. Służebnico Pańska
bądź Królową naszych serc,

By trwać w służbie Bogu,
z Tobą Jemu chwałę nieść.

Wstawiaj się za nami, dziś 
błaganie nasze przyjm
Dobroć Twoja, Pani

niech nauczy nas jak żyć./2x



  



  

Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd.

Weź ten dzień,
uczyń go Twym    

i we mnie miłość wznieć.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, 

benedicta tu.



  

2. Wszystko Tobie daję,
każdy sen i każdą myśl.

Matko Boga i matko moja
wznieś je przed Pana tron.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,

benedicta tu.



  

3. Gdy klęczę przed Tobą, 
widzę twą radosną twarz, 
Każda myśl, każde słowo, 

niech spocznie 
w dłoniach twych.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,

benedicta tu.



  



  

Ma czternaście lat, 
Bogu mówi tak, mówi tak.

Ma urodzić Go, na Anioła znak, 
nie wie jak.

Nie potrzeba słów, 
wszystko sprawi Duch, 

Święty Duch.
Ma czternaście lat, 

Bogu mówi tak, mówi tak.



  

To jest zwiastowanie
halo, halo.

To się dzisiaj stanie
halo, halo.

Nie potrzeba słów,
wszystko sprawi Duch,

Święty Duch.
Nie potrzeba słów, wszystko 

sprawi Duch, Święty Duch
Święty Duch.



  

Józef o tym wie, widział to 
we śnie, jak we śnie.

Wstaje nowy dzień,
Pan Bóg rodzi się, rodzi się.



  

To jest zwiastowanie
halo, halo.

To się dzisiaj stanie
halo, halo.

Nie potrzeba słów,
wszystko sprawi Duch,

Święty Duch.
Nie potrzeba słów, wszystko 

sprawi Duch, Święty Duch
Święty Duch.



  



  

Jak paciorki różańca 
przesuwają się chwile,

Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś,

połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, 

pełna łaski!



  

1. My także mamy małe 
zwiastowania,

My też czekamy 
Twego nawiedzenia,

My też Jezusa 
z drżeniem serc szukamy.
W tajemnicach radosnych 

módl się za nami!



  

2. Ty też płakałaś 
i doznałaś trwogi,

I jak nikt poznałaś 
nasze ludzkie drogi,

Gdy nas mrok otoczy,
nie jesteśmy sami.

W tajemnicach bolesnych
módl się za nami!



  

3. My także mamy 
swą Ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku 

zobaczymy Ciebie,
Tam w pełnym słońcu
wszyscy się spotkamy.

W tajemnicach chwalebnych 
módl się za nami!



  



  

 Ma ma ma Maryjo 
- jesteś tą jedyną.
Ma ma ma Maryjo
- jedyną Królową.

Serce moje niech – bije dla Ciebie!
Oczy moje niech – patrzą na Ciebie!

Ręce moje niech – klaszczą 
dla Ciebie!

Nogi moje niech – chodzą 
dla Ciebie!



  



  

 Mama czuwa Mama wie
Czego każde dziecko chce

Mama kocha, Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje.

Czego potrzebuje.
Mama kocha, Mama wie najlepiej.

Nie potrzebne Mamie
Brylanty, złoto i korona.
Ona piękna jest bez tego

I Błogosławiona.



  

 Można Ciebie namalować
Można o Tobie śpiewać,

Bo Ty jesteś najpiękniejsza
Bo Ty jesteś Królowa Nieba.



  



  

Maryjo śliczna Pani, 
   Matko Boga i ludzi 

na ziemi,
   Tyś świata Królową, 
Tyś Gwiazdą na niebie,

   Ty nas wiedziesz
przed Jezusa wieczny tron.



  

Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wybłagaj 

zdroje łask,
By świat lepszy był, 

by w miłości żył,
O Maryjo miej w opiece 

dzieci swe. 



  

2. 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.



  



  

Pomódl się Miriam,
aby Twój Syn żył we mnie.

Pomódl się,
by Jezus we mnie żył.

Gdzie Ty jesteś,
zstępuje Duch Święty.

Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.



  

Miriam, Tyś jest
bramą do nieba,

moim niebem jest Twój Syn.
Weź mnie, weź mnie

do Swego łona,
bym bóstwem Jezusa 

zajaśniał jak Ty.



  



  

Maryjo, Matko mojego wezwania
chcę i pragnę 

idąc za Twym słowem,
czynić wszystko 

co powie mi Jezus,
miłować Jego wolę,

a wszystko inne 
ze względu na Niego samego.



  

Bo tak jest z tymi, 
którzy z Ducha narodzili się,

nikt nie wie dokąd pójdą 
za wolą Twą.

2. Słuchać słowa całym sercem
i w Duchu Świętym je wypełnić. 

Amen. Amen. Amen.
/x2



  



  

Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą,
Naucz mnie kochać jak Ty.

Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą,
Naucz mnie kochać od dziś.

Zachwycasz mnie prostotą
I pięknem Twego serca.

Pociągasz mnie, abym żył 
w tym świetle, Maryjo!



  

Razem z Tobą 
powiedzieć chcę Panu

Słowa, co zmieniły świat.
Razem z Tobą 

powiedzieć chcę: ,,Panie!
Niech będzie tak, jak chcesz Ty''.
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