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Zawitaj, Matko Różańca świętego

MSZA  ŚWIĘTA
PIEŚNI

WIARA / SIGISMUNDUS

1.

2. Najozdobniejsza
    różo ogrodowa,
    najprzyjemniejsza
    różdżko Aronowa,
    wonność balsamu,
    wonność balsamu,
    balsam przechodząca,
    Matko kochająca!
3. Niczym są dla nas
    wszystkie ziemskie rzeczy,
    gdyż duszy naszej
    żadna nie uleczy;
    lecz życie łaski,
    lecz życie łaski,
    daje nam Królowa,
    Matka Różańcowa!
4. O, jakże miłe,
    słodkie są wyrazy,
    które śpiewamy
    stopięćdziesiąt razy;
    w tych tajemnicach,
    w tych tajemnicach,
    róża się rozwija:
    Jezus i Maryja.

5. Wiedzieć potrzeba,
    że Różaniec święty
    nie ludzkie dzieło,
    choć od ludzi wzięty,
    lecz go natchnęła,
    lecz go natchnęła,
    dobroć niepojęta,
    sama Trójca Święta!
6. Który za prezent
    Panna odebrała,
    Dominikowi
    swoją ręką dała,
    przy licznych świadkach,
    przy licznych świadkach,
    wśród aniołów grona
    chwałą otoczona!

7. Dominik święty
    zaś nam ufundował,
    Kościół łaskami
    uprzywilejował
    tym, którzy wiernie,
    tym, którzy wiernie
    służą Pannie świętej,
    bez grzechu poczętej.
8. Prześliczna Różo
    anielskiej czystości,
    chciej nas zachęcić
    do świątobliwości,
    byśmy tu stale,
    byśmy tu stale
    Ciebie wychwalali,
    pilnie pozdrawiali.
9. A tym, co z światem
    już się pożegnali,
    a imię Twoje
    żyjąc wychwalali,
    niechże im świeci,
    niechże im świeci
    światłość wiekuista,
    o Panno przeczysta!    


