Pierwsza z pieśniami
Godzinki ku czci świętej Elżbiety Węgierskiej (1207-1232)
patronki III Zakonu świętego Franciszka z Asyżu
JUTRZNIA
Wezwanie
I. Źródło miłości przedwiecznej
dla nas niepojęte
Tyś wypełniło serce
Elżbiety Węgierskiej
II. Sercem i duszą Boże
Ciebie wychwalamy
ze świętą Elżbietą
wdzięcznymi hymnami.
III. Chwała Ci, Boże, Prawy,
Jeden w Trzech Osobach
Co serca uszczęśliwiasz
w wiecznych niebios progach.
IV. Niech w życiu naszym
jak była w Elżbiecie
Ewangelia Chrystusa
jasnym blaskiem świeci.
HYMN
1. Jutrzenka złoci niebiosa
światłem swych promieni
Tak narodzenie Elżbiety
los biednych odmieni.
2. W delikatnym jak płatek
różanego kwiatu
W słabej kruchej dziewczynce
Pan dał światło światu.
3. Pokocha całym sercem
Boga, biednych ludzi
Głodnym i nieszczęśliwym
z miłością usłuży.
4. Miarą jej życia będzie
lat dwadzieścia cztery
A z tego sześć w małżeństwie
cztery we wdowieństwie.
5. Za miłość heroiczną
pełną cnót i zasług
Jej duszę seraficzną
Pan niebu przeznaczył.
6. Takie powziął zamiary
nad tym dzieckiem małym
Bóg pełen miłosierdzia
potęgi i chwały.

P. Boże pełen miłości i prawy
W. Daj sercom rodziców niezachwianą wiarę.
Módlmy się:
Prosimy Cię Boże, miłośniku życia, który rodziców obdarzasz potomstwem, / spraw by ono karmiło się
przykładem wiary swoich rodziców, / i tak poznawało Twoją miłość i dobroć. / Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.
Amen.
P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
PRYMA
Wezwanie
I. Źródło miłości przedwiecznej
dla nas niepojęte
Tyś wypełniło serce
Elżbiety Węgierskiej
II. Sercem i duszą Boże
Ciebie wychwalamy
ze świętą Elżbietą
wdzięcznymi hymnami.
III. Chwała Ci, Boże, Prawy,
Jeden w Trzech Osobach
Co serca uszczęśliwiasz
w wiecznych niebios progach.
IV. Niech w życiu naszym
jak była w Elżbiecie
Ewangelia Chrystusa
jasnym blaskiem świeci.
HYMN
1. Gdy pierwszy promień słońca
na wschodzie się budzi
Oświeca, ciepłem darzy
świat i wszystkich ludzi.
2. Tak Bóg rozsiewał radość
przez świętą Elżbietę
Niewinnym głosem dziecka
jej modlitwy pierwszej.
3. Usta niemowląt, dzieci
opiewa Psalmista
Bo nad modły dorosłych
one Bogu milsze.

4. W niewinności wzrastając
wiarą przesiąkając
Chrześcijanką się staje
cztery lat mając.
5. Wszyscy co ją widzieli
bardzo się dziwili
Jak takie dziecko małe
ma dojrzałą wiarę.
6. Boga sercem poznaje
na stopniach ołtarza
Miłować Go zaczyna
powierza się cała.
P. Panie chwalony ustami małych dzieci
W. Chroń je w czystości i rajskiej niewinności.
Módlmy się:
Ten świat był nieskażony i czysty, a uległ zepsuciu w skutek grzechów ludzi. / Prosimy Cię Boże, /
zachowaj dzieci przed zepsuciem grzechu, a dorosłych skłoń do pokuty i nawrócenia. / Przez Chrystusa
Pana naszego.
Amen.
P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
TERCJA
Wezwanie
I. Źródło miłości przedwiecznej
dla nas niepojęte
Tyś wypełniło serce
Elżbiety Węgierskiej
II. Sercem i duszą Boże
Ciebie wychwalamy
ze świętą Elżbietą
wdzięcznymi hymnami.
III. Chwała Ci, Boże, Prawy,
Jeden w Trzech Osobach
Co serca uszczęśliwiasz
w wiecznych niebios progach.
IV. Niech w życiu naszym
jak była w Elżbiecie
Ewangelia Chrystusa
jasnym blaskiem świeci.

HYMN
1. Jak słońce po niebiosach
bieg swój rozpoczyna
Tak Elżbieta w świat rusza
u zarania życia.
2. W wieku niespełna lat czterech
ojczyznę opuszcza
Odtąd jej domem będzie
Niemiecka Turyngia.
3. Tutaj rozsiewa miłość
jak słońce promienne
jak piękny kwiaty konwalii
pięknem świat wypełnia.
4. Jej „braciszek” kochany
książę Ludwik – mężem
Zofia – przyszła teściowa
odtąd matką będzie.
5. Jeśli my jak to dziecko
Bogu się poddamy
Szczęśliwi będziemy w życiu
i w wieczności całej.
6. Święta Elżbieto Węgierska
uproś nam u Boga
byśmy szczerze pełnili
Jego świętą wolę.
P. Panie przyciągnij do Siebie nasza serca miłością
W. By mogły się cieszyć Twoją szczęsną wiecznością
Módlmy się:
Panie, Ty który kierujesz każdym, kto ci jest posłuszni i kto Cię kocha, / wzbudź w naszych sercach
miłość i nimi kieruj, / jak pokierowałeś sercem świętej Elżbiety. / Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków.
Amen.
P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

SEXTA
Wezwanie
I. Źródło miłości przedwiecznej
dla nas niepojęte
Tyś wypełniło serce
Elżbiety Węgierskiej

II. Sercem i duszą Boże
Ciebie wychwalamy
ze świętą Elżbietą
wdzięcznymi hymnami.
III. Chwała Ci, Boże, Prawy,
Jeden w Trzech Osobach
Co serca uszczęśliwiasz
w wiecznych niebios progach.
IV. Niech w życiu naszym
jak była w Elżbiecie
Ewangelia Chrystusa
jasnym blaskiem świeci.
HYMN
1. Jak słońce całą mocą
w czas południa świeci
Tak łaską, talentami
Bóg darzył Elżbietę.
2. Niemieckim i francuskim
biegle włada nimi
Zna też literaturę
muzykę, łacinę.
3. Lubi kłusować konno
po łąkach zielonych
A podczas gier dziecięcych
zdobywać nagrody.
4. Ponad wszystkie talenty
było światło wiary
Ono ją oświecało
serce kształtowało.
5. Koronę swą zostawia
na kościoła progu
By koronę cierniową
uczcić Króla królów.
6. Siada u drzwi kościoła
na otwarcie czeka.
Jak Maria Magdalena
u stóp Zbawiciela.
P. Panie otocz i ochroń pięknem serca dzieci niewinnych
W. Przez rodziców i wychowawców wiarą Boga silnych.
Módlmy się:
Panie, nasza jedyna radości, / wzbudź w dzieciach tęsknotę za Tobą / aby jak święta Elżbieta odkrywały
Twoją obecność w przyrodzie, / i chwaliły Cię za wszystko, co stworzyłeś. / Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
Amen.
P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
NONA
Wezwanie
I. Źródło miłości przedwiecznej
dla nas niepojęte
Tyś wypełniło serce
Elżbiety Węgierskiej
II. Sercem i duszą Boże
Ciebie wychwalamy
ze świętą Elżbietą
wdzięcznymi hymnami.
III. Chwała Ci, Boże, Prawy,
Jeden w Trzech Osobach
Co serca uszczęśliwiasz
w wiecznych niebios progach.
IV. Niech w życiu naszym
jak była w Elżbiecie
Ewangelia Chrystusa
jasnym blaskiem świeci.
HYMN
1. Stwórca przez ciepło słońca
Czyni cud stworzenia
by nowe się rodziło
i Boga chwaliło.
2. W czternastej wiośnie życia
Elżbieta poślubia
Ludwika, bratnią duszę
księcia i rycerza.
3. Ledwie sześć lat przeżyją
dążąc do świętości
rodząc w świętym małżeństwie
owoc swej miłości.
4. Głodnym nigdy nie braknie
chleba tejże świętej
Ludwik ją błogosławi
jako matkę biednych.
5. „Tylko zamku nie sprzedaj
karm biednych, sieroty
Piękna twa miłość do nich
i serce twe złote”.

6. Cuda się wtedy dzieją
z różami Elżbiety
A biedny to sam Chrystus
w ich łożu małżeńskim.
P. Za święte małżeństwa dziękujemy Ci Panie
W. Za ich miłość i w niej wytrwanie.
Módlmy się:
Wspomóż nas Panie swoją łaską, / byśmy na wzór świętej Elżbiety zamienili cały obecny czas na
zdobywanie zasług dla nieba. / Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen
NIESZPORY
Wezwanie
I. Źródło miłości przedwiecznej
dla nas niepojęte
Tyś wypełniło serce
Elżbiety Węgierskiej
II. Sercem i duszą Boże
Ciebie wychwalamy
ze świętą Elżbietą
wdzięcznymi hymnami.
III. Chwała Ci, Boże, Prawy,
Jeden w Trzech Osobach
Co serca uszczęśliwiasz
w wiecznych niebios progach.
IV. Niech w życiu naszym
jak była w Elżbiecie
Ewangelia Chrystusa
jasnym blaskiem świeci.
HYMN
1. Słońce posłuszne Stwórcy
na zachód się chyli
Tak szczęsne dni Elżbiety
prędko się skończyły.
2. Wdową wkrótce zostaje
w wieku lat dwudziestu
Z trójką dzieci odchodzi
z książęcego zamku.
3. Gdy opiekę nad dziećmi
roztoczy rodzina

Ona trzy śluby składa
szary habit wdziewa.
4. O świętości Franciszka
już wcześniej słyszała
Teraz jego heroizm
praktykuje sama.
5. Gdy zaraza i powódź
gnębi biednych ludzi
Ona niesie im ulgę
z miłością się trudzi.
6. Najgorsze rany dla niej
nie są obrzydzeniem
Chorym w swoim szpitalu
służby miłosiernie.
P. Chwała Ci Panie za serca Tobie wierne
W. W nieszczęściach ludziom pomocne i miłosierne.
Módlmy się:
Boże pełen miłosierdzia i dobroci dla nas, / poucz nas, jak mamy nieść ulgę cierpiącym na duszy i na
ciele, / za wzorem i za wstawiennictwem świętej Elżbiety.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
KOMPLETA
Wezwanie
I. Źródło miłości przedwiecznej
dla nas niepojęte
Tyś wypełniło serce
Elżbiety Węgierskiej
II. Sercem i duszą Boże
Ciebie wychwalamy
ze świętą Elżbietą
wdzięcznymi hymnami.
III. Chwała Ci, Boże, Prawy,
Jeden w Trzech Osobach
Co serca uszczęśliwiasz
w wiecznych niebios progach.
IV. Niech w życiu naszym
jak była w Elżbiecie
Ewangelia Chrystusa
jasnym blaskiem świeci.

HYMN
1. Słońce chowa swe blaski
za okręgiem ziemi
lecz świętym Boże w niebie
nieprzerwanie świecisz.
2. Śmierć Elżbiety nie będzie
jej unicestwieniem
lecz miłości i tęsknoty
wiecznym dopełnieniem.
3. W nagrodę za jej życie
za miłość ubogich
Bóg przyozdobi jej głowę
diadem kosztownym.
4. Aureola świętości
niech i nasze skronie
koroną cnót i zasług
szczęśliwie ozdobi.
5. Ten świat co szybko mija
niech się opamięta
Bo próżnym wiatrem tylko
jego chwała ziemska.
6. Prosimy Boże Ciebie
kieruj życiem naszym
Byśmy z Elżbietą w niebie
wiecznie królowali.
P. Miłość Pana ponad wszelkie cierpienia
W. Ponad trudy, przeciwności i życia strapienia.
Módlmy się:
Prosimy Cię, Trójjedyny Boże, / byśmy idąc przez ten świat do nieba, / uczynili go bardziej ludzkim
dzięki Twojej łasce i miłości, / za wstawiennictwem i przykładem świętej Elżbiety Węgierskiej, /
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
MODLITWA ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
1. Nie wiem co dziś zdarzy się,
O, Boże mój,
Wiem, że to co stanie się
Ty tego chcesz.
Wszystko coś od wieków chciał

Co zawarłeś planie Twym
W życiu niech wypełnił się
Niech Twa święta wola stanie się.
2. Niczego nie szukam już
Chcę co chcesz Ty.
Uwielbiam wyroki Twe,
Przedwieczne dziś.
Sercem im poddaję się
I wszystkie wypełnić chcę.
W miłości przyjmuję je
Z ręki wszechmogącej rady Twe.
3. Składam w sercu dla Ciebie
Ofiarę mą
Z ofiarą Zbawiciela
miłosierną
Zasługi nieskończone
Jezusa Najświętszego
W miłości bezgranicznej
Składam przed Twe oczy Boże mój.
4. Ojcze święty błagam Cię
w Imię Jego,
O cierpliwość, uległość
posłuszeństwo.
Niech najsłodsza wola Twa
Tak we mnie wypełnił się
By serce wielbiło Cię
W wiecznej chwale i miłości Twej.
Elżbieto naucz nas
1. Twoje życie różami zaznaczone było
Choć Twa droga przez ciernie i pokutę wiodła
Miłość była Elżbieto Twą jedyną siłą,
która nigdy Cię nie zawiodła.
W Twoich dłoniach królewskich nie zabrakło chleba,
Byś nim zawsze podzielić mogła się z biednymi,
Dobre serce Twoje odbiciem było nieba
Które w Tobie objawiło się na ziemi
Ref: Elżbieto naucz nas,
Jak życie różami ozdobić
Jak ludziom miłość dać
I w Bogu swe serce zatopić,
Elżbieto naucz nas
Jak Ewangelię wypełnić,
By stać się dobrym jak chleb
i ziemię w niebo przemienić
2. Jak Franciszek chodziłaś Ewangelii drogą
Jak Franciszek chodziłaś Ewangelii drogą
swe zaszczyty królewskie za nic uważałaś

kiedy w serce twoje padło Boże Słowo
dla Chrystusa ubóstwo wybrałaś
ucząc się Miłosierdzia jako wielkiej cnoty,
dzisiaj my, Twoje dzieci, za Tobą idziemy
Pragnąc, by nasze serca pełne były nieba
Które w nas objawi się na ziemi.
Ref: Elżbieto naucz nas,
Jak życie różami ozdobić
Jak ludziom miłość dać
I w Bogu swe serce zatopić,
Elżbieto naucz nas
Jak Ewangelię wypełnić,
By stać się dobrym jak chleb
i ziemię w niebo przemienić
Elżbieto święta, węgierska księżniczko
1. Elżbieto święta, węgierska księżniczko,
na wspomożenie nasze bądź gotowa,
ratuj nas zawsze twymi zasługami
i modlitwami.
2. Wszystkieś swe skarby ubogim rozdała,
sieroty, wdowy zawsześ wspomagała,
chorym i nędznym łaskawieś służyła,
pókiś tu żyła.
3. Ubogiś zakon Franciszka przyjęła,
ubogą suknię za purpurę wzięła,
dziwnie świat depcząc siebieś zwyciężała
i umartwiała.
4. Spraw to u Boga twoimi modłami
niech pogardzamy świata marnościami,
byśmy do nieba na gody trafili,
tam z tobą żyli.
Dobroć jak chleb połamany
1. Małą Królewna oczy swe wznosi
Przed krzyżem klęka i Boga prosi
Zbawca pragnienia wielkie w Niej budzi
By w Jego Imię niosła do ludzi:
Ref. Dobroć jak chleb połamany
Nadzieję jak łyk świeżej wody
Miłosierdzie jak balsam na rany
By w duszach rozkwitały
Miłości ogrody.
2. Księżna Turyngii oczy swe wznosi
Za mury zamku duch się unosi
Widzi chorego, widzi smutnego
Z zapałem śpieszy zanieść do Niego:

Ref. Dobroć jak chleb połamany
Nadzieję jak łyk świeżej wody
Miłosierdzie jak balsam na rany
By w duszach rozkwitały
Miłości ogrody.
3. Wierna Tercjarka oczy swe wznosi
Nad dobro swoje innych wynosi
To co posiada biednym oddaje
Całym swym życiem hojnie rozdaje:
Ref. Dobroć jak chleb połamany
Nadzieję jak łyk świeżej wody
Miłosierdzie jak balsam na rany
By w duszach rozkwitały
Miłości ogrody.
4. Święta Elżbieta oczy swe wznosi
W niebieskiej chwale wciąż Ojca prosi
Byśmy Chrystusa naśladowali
I w Duchu Świętym ludziom dawali:
Ref. Dobroć jak chleb połamany
Nadzieję jak łyk świeżej wody
Miłosierdzie jak balsam na rany
By w duszach rozkwitały
Miłości ogrody.
Gdy Elżbieta była mała
Ref. Święta Elżbieto Matko ukochana
Prowadź nas prosto do Pana
My twoje dzieci rozradowane
Zawsze jesteśmy tobie oddane.
1. Gdy Elżbieta była mała,
bardzo Jezusa umiłowała
Do Niego podobna być chciała
Wszystkim więc dobro okazywała.
Ref. Święta Elżbieto Matko ukochana
Prowadź nas prosto do Pana
My twoje dzieci rozradowane
Zawsze jesteśmy tobie oddane.
2. Miłość do Boga w Niej zwyciężyła
kochać bliźniego nas nauczyła
razem z siostrami wszystkim pomagamy
i wielką radość z tego dziś mamy.
Ref. Święta Elżbieto Matko ukochana
Prowadź nas prosto do Pana
My twoje dzieci rozradowane
Zawsze jesteśmy tobie oddane.

3. My dzieci chcemy naśladować Ciebie,
aby się kiedyś z tobą spotkać w niebie.
I wielbić Pana zabawą i tańcem
a Matkę Bożą chwalić różańcem.
Ref. Święta Elżbieto Matko ukochana
Prowadź nas prosto do Pana
My twoje dzieci rozradowane
Zawsze jesteśmy tobie oddane.
Każdy może być święty, jeśli tylko chce
Ref. Każdy może być święty, jeśli tylko chce.
Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie.
Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę.
Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie.
Bo dobrze wie gdzie!
1. Gdy Święta Elżbieta była dzieckiem
tak modliła się:
Panie Boże chcę jak Jezus
przeżyć życie swe.
Chcę kochać wszystkich ludzi
I biednym, chorym służyć.
Ref. Każdy może być święty, jeśli tylko chce.
Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie.
Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę.
Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie.
Bo dobrze wie gdzie!
2. Księżną była lecz jej serce
Nie zmieniło się
Ludziom w potrzebie służyła
Nie wahała się
Choć to niełatwa droga
Słuchała głosu Boga.
Ref. Każdy może być święty, jeśli tylko chce.
Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie.
Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę.
Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie.
Bo dobrze wie gdzie!
Litania listopadowa
Świętych obcowanie
Świętych wspomaganie
Świętych ludzi dar
Oni są pomocą
Aby w twojej chwale
Każdy udział miał
Ref. Elżbieto Święta módl się za nami / x 4

Za ich życie święte
Błogosławię Cię
Że mi pokazałeś
Gdzie zapatrzeć się
Ref. Elżbieto Święta módl się za nami / x 4
Za te ich modlitwy
Które wznoszą Ci
Byśmy zrozumieli
Jak miłością żyć
Ref. Elżbieto Święta módl się za nami / x 4
Święci ludzie Boga
To miłości znak
Do nich się uciekam
Gdy modlitwy czas
Ref. Elżbieto Święta módl się za nami / x 4
Ta modlitwa świętych
miła Bogu jest
Ich nie ogranicza
żaden ziemski grzech
Ref. Elżbieto Święta módl się za nami / x 4
Świętych obcowanie
Świętych wspomaganie
Świętych ludzi dar
Ref. Elżbieto Święta módl się za nami / x 4
Naszej świętej Elżbiecie Węgierskiej
1. Naszej świętej Elżbiecie Węgierskiej
dziś śpiewamy tę pieśń wdzięczności,
że poniosła trudy wszelkie,
by dla chorych tworzyć dom dobroci.
Ref.: Twym przykładem wciąż przejęte
chcemy widzieć w chorych Twarz Chrystusa.
Ty nas wspieraj w każdym trudzie,
niech Twa miłość zapał w nas rozbudzi.
2. Rozkochana w Sercu Jezusowym
niesie chorym Boskie pokrzepienie.
Zagubionej w cierpieniach owcy
Ukazuje, że jej szuka Zbawca.
Ref.: Twym przykładem wciąż przejęte
chcemy widzieć w chorych Twarz Chrystusa.
Ty nas wspieraj w każdym trudzie,
niech Twa miłość zapał w nas rozbudzi.

Najświętsza Trójco
1. Bądź uwielbiony Ojcze, Stwórco świata
Za dar Patronki i za święte życie.
Miłość i czystość godowa Jej szata,
Twą ręką Boże zdobiona obficie
Ref. Najświętsza Trójco,
Niech Ci będzie chwała
Za Elżbietę świętą daną nam.
Światłością łaski Twojej zajaśniała
Jej szczęściem jesteś Boże sam.
2. Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste
Ty człowiekowi Serce Swoje dałeś,
Raczyłeś zawrzeć przymierze wieczyste
I do szczególnej miłości wezwałeś.
Ref. Najświętsza Trójco,
Niech Ci będzie chwała
Za Elżbietę świętą daną nam.
Światłością łaski Twojej zajaśniała
Jej szczęściem jesteś Boże sam.
3. Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże
Za Twoje dary i moc uświęcania
Że ludzkie serce rozśpiewać się może,
Jak sanktuarium hołdem uwielbienia.
Ref. Najświętsza Trójco,
Niech Ci będzie chwała
Za Elżbietę świętą daną nam.
Światłością łaski Twojej zajaśniała
Jej szczęściem jesteś Boże sam.
O święta chwilo
1. O święta chwilo, gdy przed tron Boga,
Wznosimy modły o Matko droga,
Niech Twa opieka będzie nad nami,
Święta Elżbieto módl się za nami.
2. O Matko nasza niech imię Twoje,
Osładza nasze cierpienia, znoje,
Daj niech pociechy słonko zaświeci,
Święta Elżbieto błogosław dzieci.
3. A nasze domy weź w swą obronę,
Spojrzyj na głowy kornie schylone,
Ratuj nas w każdej potrzebie,
Przed tronem Pana, o Matko w niebie.
O święta Matko, Matko Elżbieto
O święta Matko, Matko Elżbieto
Niechaj duch twój żyje nadal w sercach naszych /x2

Szłaś po tej ziemi jak promień słońca
1. Szłaś po tej ziemi jak promień słońca
podając wszystkim pomocną dłoń
serce rozdając jak bochen chleba
nie szczędząc czasu i pracy rąk.
Ref. O Elżbieto, o Elżbieto
z Tobą miłość chcę światu nieść
siostro ma, o Elżbieto, o Elżbieto
weź me dłonie i serce weź.
2. Znałaś tak dobrze ból samotności
Gorycz tęsknoty i smutku łzy,
lecz nie traciłaś Bożej radości
naucz mnie tak żyć jak żyłaś Ty.
Ref. O Elżbieto, o Elżbieto
z Tobą miłość chcę światu nieść
siostro ma, o Elżbieto, o Elżbieto
weź me dłonie i serce weź.
3. Pozwól mi spłonąć w ogniu miłości,
nieść ludziom radość, ocierać łzy
i głosić światu całej ludzkości,
że przyjdą jeszcze słoneczne dni.
Ref. O Elżbieto, o Elżbieto
z Tobą miłość chcę światu nieść
siostro ma, o Elżbieto, o Elżbieto
weź me dłonie i serce weź.
Święta Elżbieta, wspaniała kobieta
Ref. Święta Elżbieta, wspaniała kobieta
Gdy była taka mała, już świętą zostać chciała.
1. Lubiła się bawić i śpiewać piosenki
w zabawach brudziła królewskie sukienki.
Choć pieniądze miała, to biednym rozdawała
Bo chciała być bogata, jak jej Niebieski Tata.
Ref. Święta Elżbieta, wspaniała kobieta
Gdy była taka mała, już świętą zostać chciała.
2. Uczyła się szycia, przędzenia i tkania,
robiła to chętnie, bez narzekania.
Kochała wszystkich ludzi, nie wymądrzała się,
Smuciła się bardzo, gdy ktoś robił źle.
Ref. Święta Elżbieta, wspaniała kobieta
Gdy była taka mała, już świętą zostać chciała.
3. Bądź dobry jak ona i uśmiechaj się,
na drodze do nieba ta rada przyda się.

Popatrz dookoła, na pewno obok jest,
Ktoś, kto pomocy szuka – w nim Jezus ukrył się.
Ref. Święta Elżbieta, wspaniała kobieta
Gdy była taka mała, już świętą zostać chciała.
Święta Elżbieto Matko nasza w niebie
Święta Elżbieto Matko nasza w niebie
Opiekuj się nami prosimy ciebie /x2
Święta Elżbieto, nasza Patronko 1
Ref. Święta Elżbieto nasza patronko
święta Elżbieto prowadź nas.
święta Elżbieto nasza patronko
W drugim człowieku
Boga nam wskaż.
1. Ty, która żyłaś tak dawno temu
Przynosisz ducha dzisiaj nam.
W biednych, ubogich, pogardzanych
Chrystusa widzieć naucz nas.
Ref. Święta Elżbieto nasza patronko
święta Elżbieto prowadź nas.
święta Elżbieto nasza patronko
W drugim człowieku
Boga nam wskaż.
2. Świat dziś zamyka oczy na miłość,
która uwalnia z grzechu nas.
Ty nas poprowadź drogą wolności
Rozdawać miłość naucz nas.
Ref. Święta Elżbieto nasza patronko
święta Elżbieto prowadź nas.
święta Elżbieto nasza patronko
W drugim człowieku
Boga nam wskaż.
Święta Elżbieto nasza Patronko 2
1. Święta Elżbieto, nasza Patronko
Twój duch wciąż żyje, żyje wśród nas
Widzimy to w każdym miejscu
Gdzie zagna życie nas.
2. Choć żyłaś na dworze
w dalekim Wartburgu
Tak dawno tyle, tyle już lat
Idea Twa pozostała
Podziwia ją cały świat.
3. Chwaliłaś Boga / w cierpiącym człowieku
Modlitwą i pracą swoich rąk

Przywdziałaś habit zakonny
Bo chciałaś żyć tak jak On.
Ref. Rzuciłaś Elżbieto / wygodne życie
Podałaś Bogu swoją dłoń
Całym sercem i duszą
Służyłaś biednym jak On.
Tak dawno to było
1. Tak dawno to było już wstecz kilka wieków,
gdy nasza Patronka Elżbieta szukała Chrystusa
w cierpiącym człowieku,
służyła we wszystkich potrzebach.
Ref. Dzisiejszy świat wciąż znękany bólem
cierpiących oczu nie da ukryć się
miłości Twej tak bardzo nam brakuje
dobroci Twej, rozdającej chleb.
Wraz z Tobą ludziom chcemy nieść Chrystusa,
pomagać tym, co iść nie mogą już,
bo cały świat wciąż czeka na Elżbiety,
co niosą miłość jak bukiety róż.
2. Choć życie radosne uśmiechy jej stało
zabawy i bale, turnieje, to jednak Jej serce
wciąż Boga szukało tam,
gdzie było ludzkie cierpienie.
Tańczcie aniołowie
1. Tańczcie aniołowie
Święto w niebie mamy
Dziś św. Elżbieta
Przekroczyła bramy
Ref. Niebo się raduje
Radujcie się z nami
Bo święta Elżbieta
Wstawia się za wami.
2. Pokazała ludziom
Swoim życiem świętym
By kochali innych
Byli uśmiechnięci.
Ref. Niebo się raduje
Radujcie się z nami
Bo święta Elżbieta
Wstawia się za wami.
3. Władzę i bogactwa
Miała zawsze za nic
A miłość do Boga
Posiadła bez granic

Ref. Niebo się raduje
Radujcie się z nami
Bo święta Elżbieta
Wstawia się za wami.
4. Tańczcie aniołowie
Tańczcie wszyscy święci
Za życie Elżbiety
Bądźmy Bogu wdzięczni.
Ref. Niebo się raduje
Radujcie się z nami
Bo święta Elżbieta
Wstawia się za wami.
Ty, coś tak bardzo kochała cierpiących
1. Ty coś tak bardzo kochała cierpiących,
Święta Elżbieto z tronu niebieskiego,
wejrzyj na biednych pielgrzymów płaczących,
ratuj wśród nędzy wygnania ziemskiego.
2. Zziębniętych ogrzej ogniem Twej miłości,
którym Twe serce już na wieki płonie,
ciemnych poprowadź ku boskiej światłości,
upadłym podaj miłosierne dłonie.
3. Proś, by nam nigdy nie zabrakło chleba,
który głód duszy tak błogo nasyca,
a potem wszystkich pociągnij do nieba,
gdzie słodki Jezus wybranych zachwyca.
4. Tam, gdzie On z Matką Niepokalaną
Króluje wiecznie w jasnościach Syjonu
Z Tobą, o Święta niech pieśń nieprzebrana
Śpiewamy wszyscy u stóp Jego tronu.

