
NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNE 

W INTENCJI OJCZYZNY 

 

 
 

ROZPOCZĘCIE 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
 

Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, 

Którego niebo objąć nie może; 

Ja, proch mizerny, przed Twą możnością 

Z wojskiem Aniołów klękam z radością. 

Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, 

Kocham serdecznie, pokłon oddaję, 

Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, 

Niech Ci się kłania z niebem świat cały. 

 

 

 

 

ROZWAŻANIA 

 

 

PIEŚŃ 

Nie rzucim Chryste świątyń Twych,  

nie damy pogrześć wiary! 

Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. 

Bronić będziemy Twoich dróg, 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Ze wszystkich świątyń, chat i pól, 

Popłynie hymn wspaniały: 

Niech żyje Jezus, Chrystus Król, 

W koronie wiecznej chwały. 

Niech żyje Maria, zagrzmi róg. 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

I taki tryumf, taki cud, 

Powieje z Jasnej Góry. 

I z taką wiarą ruszy lud, 

Synowie Polski, córy. 

Że jak mgławica pierzchnie wróg. 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 
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LEKTOR  

„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,  

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,  

która ze mnie przebiega ku innym,  

aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:  

z niej się wyłaniam…  

- gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.  

Pytam  wciąż,  

jak go pomnażać,  

jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia” 

  Kardynał Karol Wojtyła 

 

ROZWAŻANIE  I 

Boże, 

który stworzonym przez Ciebie ludziom oddałeś ziemię w dzierżawę  

i na różne podzieliłeś ich narody. 

Każdemu dałeś: odmienny język, odmienne obyczaje, odmienne granice. 

Ty zaszczepiłeś w sercach wszystkich szczególną miłość Ojczyzny. 

Przyjmij łaskawie modlitwy, za ukochaną Ojczyznę naszą,  

którą my, jej dzieci przed Twój ołtarz niesiemy. 

Ty, który pogrążoną w niewoli Polskę do wolności wskrzesiłeś,  

racz dopełnić miłosierdzia Twojego. 

Żałujemy serdecznie za winy ojców naszych i nasze własne,  

przepraszamy Cię za nie, o Boże. 

Naucz nas mądrze korzystać ze wszystkich źródeł bogactwa Ojczyzny. 

Wytęp niezgodę, zawiść i pychę. 

Niech w Ojczyźnie naszej nieuczciwość będzie hańbą,  

a uczciwość i umiłowanie dobra wspólnego  

jedyną do wszystkich urzędów drogą. 

Dopomóż nam Boże,  

abyśmy żyli w wzajemnej zgodzie i jedności między sobą. 

 

Ojcze, z nieba Boże,     zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże,    zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty Boże,     zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże,    zmiłuj się nad nami. 

Nad Polską, Ojczyzną naszą,    zmiłuj się Panie. 

Nad narodem męczenników,    zmiłuj się Panie. 

Nad ludem zawsze wiernym Tobie,   zmiłuj się Panie. 
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PIEŚŃ 

Podnieś rękę Boże Dziecię,  

Błogosław Ojczyznę miłą. 

W dobrych radach, w dobrym bycie,  

Wspieraj jej siłę swą siłą. 

Dom nasz i majętność całą, 

I wszystkie wioski z miastami, 

A Słowo, Ciałem się stało, 

I mieszkało między nami. 

 

ROZWAŻANIE II 

O Najświętsza Maryjo, Panno. 

Ciebie sam Zbawiciel dał nam za Matkę, 

Ciebie ojcowie nasi za Królową obrali, 

Twojej opiece kraj ten polecili! 

Do Ciebie udajemy się z prośbą o pomoc. 

Ty nam wyjednaj łaski u Boga! 

O pośredniczko, poleć nam Twojemu Synowi. 
 

Maryjo, Bogurodzico,     módl się za nami. 

Maryjo, Królowo Polski, Jasnogórska Pani,  módl się za nami. 

Maryjo Kalwaryjska, Królowo Rodzin naszych,  módl się za nami. 

Maryjo Ludźmierska, Gaździno Podhala,  mól się za nami. 

Maryjo z Wiktorówek, Królowo Tatr,   módl się za nami. 

Maryjo Fatimska z Krzeptówek,    módl się za nami. 
 

Pod Twoją obronę… 

 

PIEŚŃ 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!  

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!  

Ociemniałym podaj rękę,  

Niewytrwałym skracaj mękę,  

Twe Królestwo weź w porękę,  

Maryjo!  

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!  

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!  

Przez Twego Syna konanie  

Uproś sercom zmartwychwstanie,  

W ojców wierze daj wytrwanie,  

Maryjo!  

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!  

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!  

Miej w opiece naród cały,  

Który żyje dla Twej chwały,  

Niech rozwija się wspaniały,  

Maryjo! 
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LEKTOR  
„Ojczyzna: 
Wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam,  
by stanowić o wspólnym dobru  
i mową własną jak sztandar  
wyśpiewać dzieje” 
 Kardynał Karol Wojtyła 
 
ROZWAŻANIE III 
Polska, nasza Matka wychowała wiele dzieci,  
które osiągnęły wieniec chwały niebieskiej.  
To na tej ziemi wzrastali święci patronowie,  
tu realizowali swoje powołanie,  
to tu dorastali do pełni dziecięctwa Bożego,  
a dzisiaj prosimy ich,  
aby wstawiali się za Ojczyznę naszą  
i wypraszali dla niej błogosławieństwo i wszelkie dary,  
abyśmy zawsze byli wierni: Bogu, Krzyżowi i Ewangelii: 
 

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny,     módl się za nami. 
Święty Wojciechu, Patronie Polski,     módl się za nami. 
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy,     módl się za nami, 
Święty Jozafacie, Patronie Rusi,      módl się za nami. 
Święty Cyryli i Metody, Apostołowie Słowian,    módl się za nami. 
Święty Ottonie, Apostole Pomorza,     módl się za nami. 
Święta Jadwigo, Patronko Śląska,      módl się za nami. 
Święty Jacku, Apostole Rusi,      módl się za nami. 
Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów,   módl się za nami. 
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów,    módl się za nami. 
Święta Kingo, Patronko górników,     módl się za nami. 
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży,   módl się za nami. 
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę,    módl się za nami. 
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie,    módlcie się za nami. 
Święci Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,  

pierwsi polscy męczennicy,     módlcie się za nami. 
Święty Brunonie, Apostole ziem polskich,    módl się za nami. 
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej,    módl się za nami. 
Święty Florianie, Patronie Krakowa,     módl się za nami. 
Święty Rafale Kalinowski, Patronie Sybiraków,    módl się za nami. 
Święty Bracie Albercie, Opiekunie biedoty krakowskiej,  módl się za nami. 
Święty Maksymilianie Kolbe, męczenniku z Auschwitz,  módl się za nami. 
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, Duszpasterzu krakowski,  módl się za nami. 
Święty Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy,   módl się za nami. 
Święty Janie z Dulki, Patronie rycerstwa polskiego,   módl się za nami. 
Święty Melchiorze, męczenniku z Koszyc,    módl się za nami. 
Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca,   módl się za nami. 
Święta Faustyno Kowalska, Apostołko Bożego Miłosierdzia,  módl się za nami. 
Święta Urszulo Ledóchowska, Apostołko służby Bożej,  módl się za nami. 
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,  

Pasterzu Kościoła Przemyskiego,     módl się za nami. 
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Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedza i świętością,   módl się za nami. 
Święty Zygmuncie Gorazdowski,  

lwowski Apostole Bożego Miłosierdzia,    módl się za nami. 
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński,  

Obrońco praw narodu,  
niecofający się przed więzieniem,    módl się za nami. 

Święty Stanisławie Papczyński,  
Towarzyszu umierających na polu bitwy,   módl się za nami. 

Święty Janie Pawle II,  
Mojżeszu przełomu tysiącleci,  
wielki papieżu z rodu Polaków,    módl się za nami. 

 
 
PIEŚŃ 
O, Chryste Królu, Władco świata, 

Twoimi zawsze chcemy być. 

W Tobie mieć Wodza, w Tobie Brata, 

Pod berłem Twoim wiecznie żyć. 

Ref. Króluj nad nami, Boże nasz, 

Drogą świetlaną prowadź wprzód. 

Wspieraj swą mocą, łaską darz, 

U wiekuistych przyjmij wrót. 
 

lub 
 

Ojcowski dom, to istny raj, 

dar Ojca niebieskiego. 

Chociaż byś przeszedł cały świat, 

nie znajdziesz piękniejszego. 

Tu się dziecino, pierwszy raz, 

do matki uśmiechnąłeś.  

Tu się uczyłeś Boga znać, 

tuś modlić się zaczęła. 

A gdy ci przyjdzie wyjniść stąd, 

i odejść w świat daleki. 

Ojcowski dom, dziecino miej, 

w pamięci swej na wieki. 

 
LEKTOR  
„Więc schodzimy,  
ku tobie ziemio,  
by poszerzyć cię we wszystkich ludziach,  
ziemio naszych upadków i zwycięstw,  
która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną. 
Ziemio,  
która nie przestajesz być cząstką naszego czasu.  
Ucząc się nowej nadziei,  
idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. 
I wznosimy ciebie,  
ziemio dawna,  
jak owoc miłości pokoleń,  
która przerosła nienawiść”. 
     Kardynał Karol Wojtyła 
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ROZWAŻANIE IV 
Boże, w tej chwili,  
kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi,  
aby zachować uzyskaną wolność,  
prosimy Cię,  
napełnij nas mocą Ducha Twojego.  
Uspokój serca,  
dodaj ufność w Twoja miłość.  
Oświeć zaćmione umysły naszych braci.  
Wzbudź w Narodzie chęć  
do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. 
Spraw,  
byśmy stali się zdolnymi własnymi rękami  
i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża,  
zachować Twoje królestwo  
w nas,  
w naszych rodzinach,  
w naszym Narodzie.  
Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny.  
Obdarz nas chlebem.  
Błogosław naszej pracy.  
Panie miłosierny.  
Panie sprawiedliwy.  
Panie wszechmocny 
 
PIEŚŃ 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie /3 razy/ 

 

LEKTOR 
„Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi! 
Tej ziemi! 
 Św. Jan Paweł II 
 
PIEŚŃ 
O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 

Niebieską łaskę zesłać racz 

Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 

W serca nam miłość świętą wlej 

I wątłą słabość naszych ciał 

Pokrzep stałością mocy swej. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był 

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Amen. 
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ROZWAŻANIE V 
Boże, niech Duch Święty  
zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. 
Daj nam, o Panie,  
abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów”  
– udzielonego nam przez Ojca Świętego Jana Pawła II –  
Twego Ducha nigdy nie zasmucali,  
a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski  
pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen. 
 

PIEŚŃ 
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, 

nie damy pogrześć mowy. 

Polski my naród, polski ród, 

królewski szczep piastowy. 

Nie damy by nas zgnębił wróg. 

Tak nam dopomóż Bóg ! 

Tak nam dopomóż Bóg ! 
 

lub 
 

Zwiastunom z gór,  

stopą ich cześć,  

bo niosą nam radosną wieść,  

tę wieść.  

Pokoju dar wśród życia dróg,  

przychodzi już władać Bóg,  

królem Bóg /4x/ 
 

LEKTOR 
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba... 
Tęskno mi, Panie… 
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... 
Tęskno mi, Panie… 

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie, 
"Bądź pochwalony!" 
Tęskno mi, Panie… 
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, 
Równie niewinnej... 
Tęskno mi, Panie… 

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia, 
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie, 
Bez światło-cienia... 
Tęskno mi, Panie… 

Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi? 
I tak być musi, choć się tak nie stanie 
Przyjaźni mojej... 
Tęskno mi, Panie… 
   Cyprian Kamil Norwid 
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ROZWAŻANIE VI 
Boże świata! 
Stwórco nieba i ziemi,  
w Twoim ręku są losy narodów;  
giną lub wzrastają według Twojej woli. 
Prosimy za Ojczyzną naszą,  
za tę ziemię krwią zlaną,  
na której urodziliśmy się,  
na której żyjemy  
i która nas żywi. 
Wołamy do Ciebie,  
Boże Wielki,  
Boże Miłosierny! 
Wołamy jak dzieci do Ojca naszego! 
Wołamy, bo w Tobie jednym jest nasza nadzieja. 
Niech na szali sprawiedliwości Twojej,  
dobroci i miłosierdzia,  
przeważą nasze winy. 
Bądź uwielbiony, Panie. 
 
PIEŚŃ 
My chcemy Boga, Panno święta! 

O, usłysz naszych wołań głos! 

Miłości Bożej dźwigać pęta, 

To nasza chluba, to nasz los. 

Ref.: Błogosław słodka Pani! 

Błogosław wszelki stan! 

My chcemy Boga! 

My poddani! 

On naszym Królem, On nasz Pan? 

My chcemy Boga w rodzin kole, 

W troskach rodziców, dziatek snach. 

My chcemy Boga w książce, w szkole, 

W godzinach wytchnień, w pracy dniach. 

Ref.: Błogosław... 

My chcemy Boga w naszym kraju, 

Wśród starodawnych polskich strzech. 

W polskim języku i zwyczaju, 

Niech Boga wielbi Chrobry, Lech. 

Ref.: Błogosław... 
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LEKTOR 

Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu  
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;  
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,  
Szli dalej krzycząc: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.  
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,  
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”  
   A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłonie:  
„Panie, daj niech się czuję w ludzi milionie  
Jedno z niemi ukochać, jedno uczuć zdolny,  
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.  
Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem  
I rzekł: „Chcesz Ty, ja widzę, być dawnym Polakiem”.  
   Tym, który strzegł macierzy od kresu do kresu,  
Czapką omiótł z szacunku nie na znak moresu  
Szablę dzierżył jak siostrę, nie to jako laskę,  
Gdy we łbie zaszumi. Sam rozdawał łaskę.  
„Czy takim?” spytał Pan Bóg głosem pełnym gniewu  
„Odpowiedz” jak tu stoję względem mego krzewu.  
   Nie pomnisz tego wyrazu, próżno wznosisz dłonie  
Kołacząc w bramy inne, kiedy dom twój płonie  
Daj serce, niechże milion do ciebie się przyzna  
To ona! jej szukacie – prawdziwa Ojczyzna  
I ulgę czując odszedł z miłosierdzia znakiem  
Pan Bóg wszechmogący nad Mojżeszowym krzakiem  

                                        Juliusz Słowacki  
 
ROZWAŻANIE VII 
Boże wszechmogący,  
Panie Zastępów,  
padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu,  
że przez wieki otaczałeś nas swoja przemożną opieką. 
Dziękujemy Ci,  
że Ojców naszych wyprowadziłeś  
z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół.  
Błogosławimy Cię za to,  
że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. 
Amen. 
 
PIEŚŃ 
Jak szczęśliwa Polska cała 

W niej Maryi kwitnie chwała 

Od Bałtyku po gór szczyty 

Kraj nasz płaszczem Jej okryty  

Ref. Matko Boska, Królowo Polska 

O Pani nasza Częstochowska  

Do Twych stóp się Polska ściele 

W Jasnogórskim Twym kościele 

Skąd opieka na kraj płynie 

Z Tobą Polska nie zaginie  

Ref. Matko Boska, Królowo Polska 

O Pani nasza Częstochowska  
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ROZWAŻANIE  IX 
Polska, to także nasza mała Ojczyzna,  
to ziemia gdzie żyjemy, pracujemy, realizujemy nasze powołanie,  
to każde miasto i każda wieś,  
to także ten nasz rodzinny dom – Podhale;  
to ludzie, o których Jan Paweł II powiedział: „Na was zawsze można liczyć”.  
Nieśmy to dziedzictwo naszej wiary,  
dziedzictwo naszej ziemi, to zobowiązanie,  
które pozostawił nam nasz Wielki Rodak. 
Dlatego dzisiaj przychodzimy do naszej Matki,  
aby razem z Nią wielbić Boga. 
 

LEKTOR 
Wszędzie bowiem, gdzie docierali i nadal docierają polscy górale,  
jest też obecna Ludźmierska Gaździna  
- jest obecna w domach i kościołach,  
ale nade wszystko w sercach.  
Niech tej obecności nigdy nie zabraknie!... 
Rytm różańcowych pacierzy odmierza czas  
na tej podhalańskiej, krakowskiej i polskiej ziemi  
- przenika go i kształtuje.  
Jakkolwiek toczyły się ludzkie dzieje  
- w radości z owoców codziennego trudu,  
w bolesnym zmaganiu z przeciwnościami  
czy w chwale odnoszonych zwycięstw –  
zawsze odnajdywały one swoje odbicie  
w tajemnicach Chrystusa i Jego Matki”.  

                                                                                     Św. Jan Paweł II 
 

PIEŚŃ 
Gwiazdo śliczna wspaniała 

O Ludźmierska Maryjo. 

Do Ciebie się uciekamy,  

O Maryja, Maryja 

Słyszeliśmy wdzięczny głos,  

Jak Maryja woła nas:  

Pójdźcie do Mnie moje dzieci  

przyszedł czas, ach przyszedł czas. 
 

LEKTOR 
„Po Bogu więc, po Jezusie i Matce Najświętszej,  
po całym ludzie Bożym,  
nasza miłość należy się przede wszystkim Ojczyźnie, 
 mowie, dziejom i kulturze  
z której wyrastamy na polskiej ziemi. 
I chociażby obwieszczono na transparentach  
najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów,  
będziemy temu przeciwni,  
ale będziemy żądali,  
abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami i kulturą. 
I mową naszej polskiej ziemi,  
wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców”. 
                                                                                  Kardynał Stefan Wyszyński 
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ROZWAŻANIE X 

Boże, Rządco i Panie narodów,  
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny,  
Królowej naszej,  
błogosław Ojczyźnie naszej, 
by Tobie zawsze wierna,  
chwałę przyniosła Imieniu Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom  
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu,  
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,  
rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym  
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.  
Amen. 
 
LEKTOR 
„I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was,  
abyście całe to duchowe dziedzictwo,  
któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością: 
– taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,… 
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 
  Proszę was: 
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości,  
-  abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,  
   u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, 
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, 
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością,  
   która jest największa,  
   która się wyraziła przez Krzyż, 
   a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. 
 
  Proszę was o to…” 
    Św. Jan Paweł II 
 
 
Chwila ciszy… 
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PIEŚŃ  
Jezusa ukrytego  

Mam w Sakramencie czcić, 

Wszystko oddać dla Niego,  

Jego miłością żyć. 

On się nam daje cały,  

Z nami zamieszkał tu. 

Dla Jego boskiej chwały  

Życie poświęćmy Mu. 

Wiarą ukorzyć trzeba  

Zmysły i rozum swój, 

Bo tu już nie ma chleba, 

To Bóg, to Jezus mój. 

 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
 

Módlmy się. 
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką 

czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego 
odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  
 
PIEŚŃ 
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki  

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,  

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki  

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały! 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:  

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! /2x/ 

 

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem  

Wspierał walczących za najświętszą sprawę,  

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem  

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:  

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! /2x/ 

 

Powstała z grobu na Twe władne słowo 

Polska wolności narodów chorąży, 

Pierzchnęły  straże, a ponad jej głową, 

Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:  

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! /2x/ 
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