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KU CHWALE BOŻEJ RODZICIELKI DZIEWICY MARYI
(AS Gr 2, 575- 577)
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Nieskalana, nietknięta, cała czysta i niewinna Dziewico Boża Rodzi
cielko, Maryjo! Królowo wszystkich, nadziejo pozbawionych nadziei, Pani
nasza najchwalebniejsza, najlepsza i przesławna – wspanialsza od niebian,
jaśniejsza od promieni słońca i błyskawic, czcigodniejsza od Chrubinów,
mądrzejsza od jasnych duchów, świętsza od Serafinów, nieporównanie
sławniejsza od Ojców, chwało Proroków, przedmiocie głoszenia Apostołów,
chlubo Męczenników, wesele Świętych, światło najbardziej wypróbowanych
Abrahama, Izaaka i Jakuba, ozdobo Aarona, blasku Mojżesza, runo
Gedeona (Sdz 6, 37); korono wszystkich świętych Dziewic, niedostępna
dla swej niezmierzonej jasności i blasku, złote naczynie na żar (Ap 8, 3),
pochodnio najjaśniejsza, najpiękniejsze naczynie z niebieską manną;
tablico przynosząca śmiertelnym pisane prawo, prawdziwa arko, niebiańska
karto, ze wszystkich najroztropniejsza i najmądrzejsza, dziewicza jutrzenko;
najświętsza pocieszycielko i przewodniczko wszystkich, najświętsza Panno!
O krzewie płonący, o nie spalona (Wj 3, 2) ziemio wolna, kwitnąca różdżko
Aarona (Hbr 9 , 4), co prawdziwie byłaś różdżką, a Syn Twój kwiatem!
Z pokolenia Dawida i Salomona bowiem wyrósł Chrystus, nasz Stwórca,
Bóg – Pan wszechrzeczy i najwyższy. Ty zrodziłaś Boga i człowieka,
Dziewico przed zrodzeniem, Dziewico w zrodzeniu, Dziewico po zro
dzeniu! Kluczy owej bramy wschodniej, zawsze zamkniętej (Ez 44, 2),
nie wypuścił Bóg Twój Stwórca, w Twym dziewiczym łonie bez nasienia
przywdziawszy ciało, Ciebie, najchwalebniejsza, taką zachowując, jaką
byłaś przed zrodzeniem! Przez Ciebie zostaliśmy pojednani z Chrystusem
naszym Bogiem, najsłodszym Twym Synem.
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Tyś jedyną obronicielką i wspomożycielką grzeszników i opuszczonych;
Tyś najpewniejszą przystanią rozbitków; Tyś pociechą świata, Tyś opie
kunką sierot, Tyś okupem i uwolnieniem jeńców; Tyś ufnością chorych,
pociechą utrapionych, zbawieniem wszystkich; Tyś oparciem mnichów,
Tyś nadzieją żyjących w świecie; Tyś chwałą, koroną i radością dziewic;
Tyś weselem świata, Pani i królowo najznakomitsza i błogosławiona,
Panno najczcigodniejsza i Pani pań najczystsza! Pod Twoją obronę ucie
kamy się, święta Boża Rodzicielko; pod skrzydłami Twej łaskawości
i litości broń i strzeż nas! Zlituj się nad nami, co splamieni brudami grze
chów, niezliczonymi zbrodniami i występkami obraziliśmy swego Stwórcę,
Boga i Sędziego wszystkich! Niech się nie wynosi i nie chełpi szatan, niech
nie powstaje przeciw nam przeklęty nasz nieprzyjaciel, niech nie znamy
Twych sług odpadłych od nadziei w Tobie, niech nas nie plami język
oszczerców! Nie mamy innej ufności jak tylko w Tobie, Dziewico naj
czystsza! Z rąk matki Tobie, Pani nasza, zostaliśmy oddani biedni, nazwani
Twymi dziećmi, nie pozwól więc szatanowi zesłać nas do bram piekła!
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Tyś naszą przystanią, Dziewico nieskalana, pobożna wspomożycielko!
Pod Twą opieką i obroną jesteśmy wszyscy, dlatego do Ciebie jednej się
uciekamy i ze łzami, błogosławiona Matko, błagamy, przed Tobą upadamy,
pokornie wołając i prosząc, aby Twój słodki Syn, nasz Zbawiciel i Dawca
wszelkiego życia, mimo naszych grzechów nie odsunął nas od siebie i na
szych biednych dusz, jak lew nie zniszczył lub nie wyciął jak nieurodzajną
figę (Mt 21, 19). Błagamy dalej, abyśmy mogli bezpiecznie dojść do Chry
stusa i wejść do onych mieszkań błogosławionych, gdzie nie ma łez ani
płaczu, ani smutku, ani nieszczęść, ani śmierci, ani udręk, ani ciasnoty,
miejsc, lecz radość bez końca, rozkosz sprawiedliwych, wesele nieskończone,
chwała i jasność. Napełnij me usta wdziękiem Twej słodyczy i oświeć mi
umysł, łaski pełna! Porusz mój język i wargi na śpiewanie Ci żywo i ra
dośnie chwały, a zwłaszcza owej słodkiej pieśni, którą Ci, Dziewico i Matko
Boga mego, anioł Gabriel w Nazarecie w pokornej postawie (Łk 1,28)
zaśpiewał – pozdrowienie najgodniejszego zbawienia świata i obrony
dusz wszystkich.
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Pozwól mi, pokornemu słudze Twemu, chwalić Cię, Panno święta,
i mówić słodko: „Witaj przesławne i wybrane naczynie Boże! Witaj, Pani
Maryjo, łaski pełna! Witaj, między niewiastami Dziewico błogosławiona!
Witaj, gwiazdo najjaśniejsza, z której przyszedł Chrystus! Witaj, światło
najjaśniejsze, Matko i Dziewico! Witaj, Ty w przedziwny sposób zrodziłaś
Króla wszystkiego! Witaj, przez Ciebie zajaśniało nam Słońce sprawiedli
wości! Witaj, Królowo i Pani, wyższa nad wszystko! Witaj, pieśni Cheru
binów, Serafinów, Aniołów! Witaj, pokoju, radości, pociecho i zbawienie
świata! Witaj, radości ludzkiego rodzaju! Witaj, przedmiocie głoszenia
Ojców i ozdobo Proroków! Witaj, piękności Męczenników i Korono
Świętych! Witaj, chlubo pobożnych i chwało przebywających w samotności!
Witaj, najsławniejsza ozdobo niebieskiej hierarchii! Witaj, modlitwo
piękna wszystkich piewców! Witaj, najwspanialszy całego świata cudzie!
Witaj, rozkoszy wszystkich mieszkańców ziemi! Witaj, raju wszelkiego
szczęścia i nieśmiertelności! Witaj, drzewie życia, wesele i rozkoszo! Witaj,
ochrono wiernych, zbawienie świata!”
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„Witaj, przystani najspokojniejsza, upragniona wybawicielko z fal
i burz wichrzycieli! Witaj, opiekunko pozostających w niebezpieczeństwie!
Witaj, zmartwychwstanie praojca Adama! Witaj, miła wolności! Witaj,
matko wszystkich! Witaj, źródło łaski i wszelkiej pociechy! Witaj, ucieczko
i obrono grzeszników! Witaj, Ty łagodzisz cierpienia! Witaj, schronienie
w Jerozolimie! Witaj, tronie chwalebny naszego Stworzyciela! Witaj,
najjaśniejszy blasku czasów! Witaj, nadziejo wszystkich prawych, dręczo
nych przeciwnościami! Witaj, słodka pociecho i obrono nawróconych!
Witaj, królowo i opiekunko mężów i kobiet! Witaj, najlepsza pośredniczko
Boga i ludzi! W itaj, najskuteczniejszapojednawczyni całego świata! Witaj,
Pani nasza, dająca przymierze i pokój wiernym, berło wszystkim rządzące!
Witaj, chwało i radości kapłanów! Witaj, Panno pociecho osamotnionych!
Witaj, Królowo mieszkańców nieba i Pani aniołów! Witaj, bramo niebieska
i drabino dla wejścia wszystkich! Witaj, Ty otwierasz bramę do raju nie
bios!”
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„Witaj, nasza pocieszycielko, Ty ukoiłaś smutki i uśmierzyłaś przykrości
uciskanych, usunęłaś wszystkie utrapienia! Witaj, kluczu królestwa nie
bieskiego! Witaj, najbezpieczniejszy porcie żeglujących w tym życiu! Witaj,
najpewniejsza nadziejo naszej duszy! Witaj, zbawienie pewne chrześcijan,
którzy szczerze i prawdziwie do Ciebie biegną! Witaj, światło najjaśniejsze,
którym świat się oświeca! Witaj, Matko, żywicielko Chrystusa Syna Boga
żywego! Witaj, nasza obrono i chwało! Witaj, Ty nieogarnionego objęłaś
w swym łonie i rękach! Witaj, Ty Chrystusa, dawcę życia, wychowałaś;
Chrystusa najmiłosierniejszego Stwórcę, najsłodszego Pana naszego Jezusa,
wychowawcę i żywiciela całego świata, najłaskawszego miłośnika rodzaju
ludzkiego, wszechmocnego Ojca wszystkich!” Jemu wszelka cześć, chwała
i potęga na wieki, uwielbienie i sława, z wiecznym Ojcem i Duchem Świę
tym, teraz i zawsze po nieskończone wieki wieków.
Amen

