Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby
czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej.

Pieśni Maryjne
Piosenki religijne są powiązaniem modlitwy, gdzie poprzez śpiew możemy wyciszyć się, podziękować,
pomodlić się. Nabożeństwo jest połączone z muzyką już od samego początku chrześcijaństwa.
Pieśni religijne sprawiają, że czujemy się bliżej Boga. Ważne jest to wtedy, kiedy czujemy się zagubieni i
nieszczęśliwy.
Ogromne bogactwo nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny zaowocowało wielością pieśni ku Jej czci.
Maryja jest wzorem dla całego Kościoła. Każde święto i każda pieśń wyrażają głębię relacji Maryi do Jej Syna, Chrystusa.
Bogarodzica, będąc pełną łaski, wypełniła Boży plan zbawienia, zgadzając się zostać Matką Syna Bożego.
Pieśni maryjne ukazują wiele tajemnic dotyczących wcielenia i roli Maryi względem Chrystusa i Kościoła. Pomagają także i nam
łączyć się z Maryją w oddawaniu chwały Bogu. Pieśni te są wspaniałym bogactwem polskiej literatury religijnej.
1. Chwalcie Łąki Umajone

2. Po górach dolinach

3. Maryjo, śliczna Pani

1. Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

1. Po górach dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosił on:

1. Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na
niebie,
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj.

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.
3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.
4.Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!

Ref. Ave, ave, ave Maria,
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!
2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w
las: Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał
czas.
Ref. Ave, ave, ave Maria, …
3. Modlitwę serdeczną szepczą usta Jej:
Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej.
Ref. Ave, ave, ave Maria, …
4. Pokornej mej prośbie odpowiedź swą
daj:, Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj.
Ref. Ave, ave, ave Maria, …
5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:
Poczęciem Niepokalanym jestem Ja.

Ref. 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.
Ref. Maryja, Ave Maryja,..
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe

4. Zdrowaś Maryja

5. Serdeczna Matko

1. Zdrowaś Maryja, Bogarodzico!
Błagamy Ciebie, święta Dziewico,
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, Módl się za
nami, Zdrowaś Maryja!

1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.

2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, Tyś
przenajświętsza, niepokalana, Jak w pośród
kwiatów wonna lilija, Jak wśród gwiazd zorza,
Zdrowaś Maryja!

2. Do kogóż mamy wzdychać, nędzne
dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.

3. Ty, coś karmiła świata zbawienie,
I nam, jak Matka, daj pożywienie,
Niech brak żywności nas nie zabija,
Broń nas od głodu, Zdrowaś Maryja!
4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, Przez twe łzy
gorzkie, Matko jedyna, Oddal śmiertelność, co lud
zabija, Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja!
5. Ty, coś Chrystusa w łonie poczęła,
Pokorą życia wśród nas słynęła,
Chroń nas od pychy, wdzięczna lilijo, Daj bratnią
miłość, Zdrowaś Maryja!
6. Ty, coś ubóstwem była odziana,
Chroń od chciwości, cechy szatana,
Zasłoń od nędzy, co lud zabija,
Daj mierność w życiu, Zdrowaś Maryja!
7. Królowo nasza wśród Cherubinów, Usłysz głos
ziemi nieszczęsnych synów, Co się do tronu
Twojego wzbija, Ratuj nas, Matko, Zdrowaś
Maryja!
8. Niech nasze ziemskie znikną cierpienia, Spuść
nam z niebiosów gwiazdkę zbawienia, Niechaj

3. Zasłużyliśmy, to prawda przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości:
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
4. Ty masz za sobą najmilszego Syna,
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna:
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz o Matko przemiła.
5. Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni,
Daruje plagi, choć człowiek zawini:
Jak Cię, cna Matko, nie kochać
serdecznie,
Gdy się skryć możem pod Twój płaszcz
bezpiecznie.
6. Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana,
Zagniewanego, gdy zobaczysz Pana:
Mieczem przebite pokazuj Mu serce,
Gdy Syna na krzyż wbijali morderce.
7. Dla tych boleści, któreś wycierpiała,
Kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała,
Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli,

6. Kocham Ciebie, Maryjo
Tobie śpiewam tę pieśń
1. Ty, która świecisz jak zorza
Maryjo Matko ma
Ty, u której znów księżyc
Maryjo Matko ma
Ty któraś w słońce odziana
Maryjo Matko ma
Ty, którą wieńczą gwiazdy
Maryjo Matko ma
Ref. Módl się za nami Maryjo
Płaszczem okryj swym
Kocham Ciebie, Maryjo
Tobie śpiewam tę pieśń x 2
2. Ty, której Anioł zwiastował
Maryjo Matko ma
Ty, która dałaś nam szkaplerz
Maryjo Matko ma
Ty, któraś stała pod krzyżem
Maryjo Matko ma
Ty, ogarniasz nas sercem
Maryjo Matko ma
Ref. Módl się za nami Maryjo
Płaszczem okryj swym
Kocham Ciebie, Maryjo
Tobie śpiewam tę pieśń x 2
3. Ty, któraś w Ostrej Bramie
Maryjo Matko ma
Ty, co na górze Karmel
Maryjo Matko ma
Ty, któraś w słońcu Fatimy
Maryjo Matko ma
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zgryzota dom nasz omija, Zasłoń swą tarczą,
Cośmy wytrzymać za złość naszą miel
Prowadzisz nas do Jezusa
Zdrowaś Maryja!
Maryjo Matko ma
9. Błogosław ziemię, ojczyste łany,
Cele godziwe i kraj kochany,
Błogosław naród, wdzięczna lilijo,
Boś nam Królową, Zdrowaś Maryja!

Ref. Módl się za nami Maryjo
Płaszczem okryj swym
Kocham Ciebie, Maryjo
Tobie śpiewam tę pieśń x 2

10. Dzięki, Ci Matko, nasze składamy,
Za to, co w życiu z Twej łaski mamy,
Niech Twoja litość zawsze nam sprzyja,
Wspomóż nas wiernych, Zdrowaś Maryja
7. Wśród tylu dróg

8. Zapada zmrok

1. Jak mocno serce biło mi, gdym po raz
pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask,
miłości Twej wołałem Matko wysłuchaj mnie.

1. Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.

Ref. Wśród tylu dróg poprowadź serce me.
Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.
Wśród tylu dróg poprowadź serce me.
Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.
2. Jak czasem w życie bywa źle, każdy z nas o
tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że ty
Matko będziesz prowadzić mnie.
Ref. Wśród tylu dróg poprowadź…
3. Bywają w życiu chwile złe, ja także często
miewam je. Więc modlę się podnosząc głos i
wołam: Matko szczęściem mi bądź
Ref. Wśród tylu dróg poprowadź…

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

9. Wszystkie nasze dzienne
sprawy
1. Wszystkie nasze dzienne sprawy,
Przyjm litośnie Boże prawy. A gdy
będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.
2. Twoje oczy są zwrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.
3. Odwracaj nocne przygody.
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w Twojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy!
4. A gdy już Niebo osiędziem
Tobie wspólnie śpiewać będziem
Boże w Trójcy niepojęty
święty na wiek wieków święty
5. Amen amen niech się stanie
zachowaj nas Jezu Panie
głodu, moru, ognia, wojny
daj nam Jezu czas spokojny

10. Cześć Maryi

11. Była cicha i piękna jak wiosna,

12. Matko Najświętsza

1. Cześć Maryi
Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie Świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała,
Hołd Jej spiesz się nieść!

1. Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła,
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

1. Matko Najświętsza! Do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Ref: Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie
pójdziemy,
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

2. Ten, co stworzył świat wspaniały,
W Niej Swą Matkę czcił,
Jej Go ręce piastowały,
Gdy Dziecięciem był.
3. On jak Matkę Ją miłował,
W posłuszeństwie żył,
Każde słowo Jej szanował,
Chociaż Bogiem był.
4. Dziatki lube, jeśli chcecie,
Błogi żywot wieść,
Dajcie, jako Jezus Dziecię,
Pannie świętej cześć.

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go
tak jak Ona.
Ref: Matka, która wszystko rozumie,…
3. Życie niesie ze sobą cierpienie,
Zewsząd krzyże, zawody i ból.
Serce ludzkie wśród męki, udręczenia,
Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.
Ref: Matka, która wszystko rozumie,..

3. Imię Twe, Mario, litością słynie,
Tyś nam, pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
4. O Matko nasza, Matko miłości!
Niechaj doznamy Twojej litości,
Bośmy okryci grzechów ranami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko święta, w onej godzinie,
Zamknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Wspólne śpiewanie ma pozytywny wpływ na samoocenę i daje poczucie przynależności do grupy. A to szczególnie ważne dla
ludzi odczuwających samotność. Naukowcy radzą: śpiewajmy dużo i głośno. W czasie śpiewania uwalniana jest dopamina,
zwana hormonem szczęścia, i obniżany poziom stresu. Śpiew wpływa korzystnie na trzy systemy ludzkiego organizmu: fizyczny,
psychiczny i emocjonalny.
Na Chwałę Bożą: ,,Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1 Kor.10:31)
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).
Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane
przez gesty bezinteresownej miłości.
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