
Pieśń o historii objawień Matki Bożej 

Licheńskiej 

 

1. Maryjo Licheńska i Matko droga, 

Za nami grzesznymi wstaw się               

u Boga. 

Ave, ave, ave Maryja, 

O Licheńska Panno Maryjo. 

 

2. Nie mijasz w nieszczęściu nikogo         

z ludzi, 
Umarłych na duszy do życia budzisz. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

3. Odkąd się zjawiłaś w grąblińskim 
lesie, 

Łaskę pocieszenia każdemu niesiesz. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

4. Z początku Cię ludzie tam nie 

dostrzegli, 

I za to od chorób licznie polegli. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

5. Śmiali się z pasterza, który ogłaszał, 
Że w lesie się zjawia Królowa nasza. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 
6. I że do pokuty grzeszników wzywa, 

A nie jest to złuda, lecz prawda żywa. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 
7. Za to, że Maryi słowa wciąż głosił, 

Odsiedział więzienie, potwarze znosił. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

8. Mówiono powszechnie, że obłąkany, 

Lecz Ty, Matko, z niego zdjęłaś 

kajdany. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

9. Bo oto choroba wkoło się szerzy, 

Jak pasterz powiedział, choć nikt nie 

wierzył. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

10. I teraz się nagle wszystko odmienia, 

Powstają omdlałe ludzkie sumienia. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

 

11. Pasterza szacunkiem naród obdarza, 

I obraz umieszcza w środku ołtarza. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

12. Odtąd przychodzą do świątyni rzesze, 

Złaknione Maryjo, Twoich pocieszeń. 

Ave, ave, ave Maryja… 
 

13. I groźna zaraza nagle ustaje, 

A życie dokoła rozkwita majem. 

Ave, ave, ave Maryja… 

14. Niejedno stąd dziecko bardzo zbolałe, 

Powraca do domu zdrowe i całe. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

15. I wierni Maryi słysząc wołanie, 

Przychodzą tu licznie swe prośby 

zanieść. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

16. A Pani wciąż woła: „Pójdźcie tu wszyscy” 

Polacy we sercu memu tak bliscy. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

17. O, pójdźcie tu do mnie, ja wasza Matka, 

Mój Syn za was wylał krew do ostatka. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

18. Jam stojąc pod krzyżem łzy gorzkie lała, 

I sercu Jezusa wszystkich zlecała. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

19. Ja znam was, me dzieci, wasz ból, 

cierpienie. 

Jeżeli przyjdziecie wasz los odmienię. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

20. W mym sercu jest stała pomoc, obrona, 

Jam o was myślała, kiedy Syn konał. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

21. Zdążajcie gorliwie tu do Kościoła, 

Ja ciągle was wzywam i ciągle wołam. 

Ave, ave, ave Maryja… 

 

22. Zbierajcie się prędko nie tracąc chwili, 

Bo pragnę wam bramy niebios uchylić. 

Ave, ave, ave Maryja… 

  

 

 



 


