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Biegnę do Ciebie w małej sprawie 
wielkiej sprawie 
biegnę do Ciebie 

z radością 
w zabawie 

udręce 
biegnę do Ciebie 

z radością 
z miłością 
wyznaję 

siebie 
biegnę do Ciebie 

w zmęczeniu 
w zagubieniu 
w zamyśleniu 

biegnę do Ciebie 
u stóp siadam 

opowiadam 
czas 
życia 
drogę 

biegnę do Ciebie 
słucham Twego 

Słowa życia 
mego 

biegnę do Ciebie 
Ojca 

dziecko 
w ramionach mnie zamknij 



i w dzień i w nocy 
czas odkupienie 
biegnę do Ciebie 

przez życie 
kocham 

pragnę zjednoczenia 
 

do zobaczenia 

Ducha Świętego  
poślij Panie 

na ziemię Ojców 
w polskim kraju 

zbudź Ducha zgody i odnowy 
by lud wybrany 

stał gotowy 
na przyjście Pana Syna Boga 

by wróg zamętu w nim nie czynił 
granice w ręce daj Matczyne 

różańcem obwiedź ziemie Ojca 
od Karpat Odry Białowieży 

po ziemię Gdańską 
gdzie Hel leży 

z całości lekko wyciągnięty 
symbol 
nadziei 

zwieńczony krzyżem 
ten nie dzieli 

ramiona wyciąga 
wzdłuż Wisły spogląda 

i łączy obie części w sobie 
na chwałę Bogu 
zbawienie obu 

 
ożywiaj Duchu swoim tchnieniem 

wiatrem od morza 
zjednoczeniem 

tego co Boskie w Twoim ludzie 
by jeden Duch ten lud pobudził 

do pracy godnej 
do wytrwania 

w tym co jest dobre 



z Bożego wezwania 
Polskę nową wznoś 

nieustannie 
o Miłosierdzie proś  

  

 

Mario 
mieszkasz na wzgórzu w Częstochowie 

patrzysz z wysoka na swój lud 
Ty w obłokach 
on w mrokach 

wędrówki ziemskiej dźwiga trud 
Uczyń Cud 

Maryjo Matko narodu 
cud przemienienia ducha i serc 
cud zjednoczenia w jeden chleb 

na Bożą chwałę 
upieczony 

z ziaren rzucanych w spoconą glebę 
cud zjednoczenia Bożym zasiewem 

cud miłości serc 
karmionych Żywym Chlebem 

Matko Jego i nasza 
Ty chwałę Boga 

rozgłaszasz w pokolenia 
Matko uwielbienia 

naucz nas 
zachowywać w sercu 

co trudne 
bez sensu 

co rani i boli 
naucz nas 

milczeć w niedoli 
a z głębi serc 

nam wydobądź 
głos potężny jak dzwon chwały 



hymn wspaniały 
i go zanieś w niebios progi 

wskaż Synowi lud ubogi 
jak Go wielbi w każdym słowie 

na Twej ziemi 
w Częstochowie 
On Cię wysłucha 

jak w Kanie 
i cud się stanie 
usłysz wołanie  

  

Maryjo 
nieskończoność cnót 

mieści Twa Osoba 
taka cicha pokorna 
gościnna od proga 

z niebiańskim uśmiechem 
na twarzy 

w sercu Miłość 
cel wszystkich serc marzeń 
dotykiem anioła zapraszasz 

do stoła 
w szczerości ramionach 

tulisz świat 
ten ratunku woła 

taka prosta 
i taka dziecinnie mała 
święta i wspaniała 
módl się za nami 

proszę 
by świat serc nie zdominował 

módl się 
bym mogła Cię naśladować 

  



 

Maryjo 
pełna łaski 

do nieba w świętości blaskach 
wzięta 

chwałą Bożą 
jak szalem owinięta 

w sercu Syna 
Tyś pierwszą mieszkanką 

niewiastą kapłanką 
w ufności Ojcu 

wzrastasz 
do pełni świętości 

rozlewasz bogactwa Twego 
miłość 

i wstawiennictwo 
Ty kochasz każdego 

jak Syna 
rodzisz w bólach 

przez wieki 
dzieci dzieci dzieci 

Bóg Ci zlecił 
misję matkowania 

pod Twym czujnym okiem 
Miłość dzieci chowa 

Tyś wszystkich Matką 
Tyś Matką duchową 

wiedziesz 
Syna 
drogą 
prostą 

najprostszą 
do Boga 

 

 


