
Epitety NMP 

w „Hymnach kościelnych”

Materia y i cz ciowo opracowania nazw wi t maryjnych, przymiotów 

Naj wi tszej Maryi Panny i sta ych oraz dora nych epitetów Matki Boskiej 

s  bardzo liczne. Oto Encyklopedia katolicka w obszernym ha le Maryja1 

wyodr bnia na ko cu Maryjne tytu y, zaczynaj c od biblijnych. Na sesji 

naukowej Rady J zyka Kaszubskiego2 przedstawi em Ludowe, liturgiczne 

i literackie nazwy NMP. Te ludowe zebra  ks. Bernard Sychta w 7-tomowym 

S owniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej (Wroc aw 1967–1978), 

przeoczy  jedynie Matki Boskiej Pocieszenia/Pociesznej. Okazuje si , e Ka-

szubi maj  ich najwi cej, s  zwi zane z czynno ciami na roli i w morzu, 

np. Matki Boskiej W gornej na 8 XII (Niepokalanego Pocz cia NMP). 

Barbara Grabka3 poda a tylko synonimicznie na 25 III (Zwiastowanie Naj-

wi tszej Maryi Pannie) Otworna (Kaszubi mówi  Roztworna), O ywiaj -

ca, Wiosenna, Zagrzewna i abiczna oraz Równiankowa od równianka, 

a na 15 VIII (Wniebowzi cia NMP) ‘wianek z zió  i kwiatów’, ludowo Matka 

Boska Zielna lub Matki Boskiej Zielnej. Wiele z tych atrybutów to tak e 

wezwania z „Litanii Loreta skiej”. 

1 Encyklopedia katolicka, t. XII, Lublin 2008, s. 109–110.
2 Rada taka powo ana zosta a przez Rad  Naczeln  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w roku 

2005, a dzia alno  rozpocz a w rok pó niej. Swoje uchwa y i wyg oszone referaty na nauko-

wej sesji naocznej publikuje w dwuj zycznym (j zyku polskim i kaszubskim) „Biuletynie Rady 

J zyka Kaszubskiego”. Wspomniany tekst uka e si  w „Biuletynie…” za rok 2012.
3 B. Grabka, wi ta religijne w j zyku zapisane, „J zyk Polski” 2005, nr 85, s. 53.
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 Prof. Feliks Pluta poda  nieco s ów komentarza j zykowego do opubli-

kowanego przez siebie i Andrzeja Zakrzewskiego zabytkowego tekstu Krolo-

wa Polska na Jasnogorze w Cz stochowie4. Zabytkiem od strony j zykowej 

zajmuj  si  Aneta i Grzegorz Majkowscy5. Zamierzam opracowa  atrybuty 

przypisywane Naj wi tszej Maryi Pannie w pie niach religijnych, na podsta-

wie piewnika ko cielnego: ks. Jana Siedleckiego, mo e tak e w Akaty cie 

polskim. Hymnie ku czci Bogurodzicy6.

Imieniem Maryja i jego synonimami w zabytkach i w kulturze j zyka pol-

skiego zajmowa  si  Marian Kuca a, z których najwcze niejszym jest Boguro-

dzica, a ostatnim Madonna7. Autor niniejszego opracowania przedstawi  Imio-

na od nazw atrybutów i wi t Matki Bo ej8 dziel c je na: I. u ywane w Polsce, 

II. nieu ywane w Polsce, ale znane w Hiszpanii; III. wi ta i przymioty NMP 

dot d niewyzyskane w Polsce; IV. Imiona o mo liwej motywacji mariologicznej.

W tym artykule opracowa em epitety Matki Bo ej z „Hymnów ko ciel-

nych” w przek adzie ojca jezuity ks. Tadeusza Kary owskiego (1882–1945), 

absolwenta nie tylko studiów teologicznych w swoim Zakonie, ale tak e po-

lonistycznych i romanistycznych na Uniwersytecie Jagiello skim, translato-

ra i poety, wybitnego znawcy poezji Macieja Sarbiewskiego, autora licznych 

rozpraw o autorstwie, genezie i zawarto ci ideowej hymnów, t umacza m.in. 

Eneidy Wergiliusza9, (gdzie indziej zamierzam opublikowa  nazwy Syna Bo-

ego, Ducha wi tego i Boga Ojca). Hymny wysz y w roku 1932 w Warsza-

wie pt. „Hymny ko cielne w nowym przek adzie”. W niniejszym opracowa-

niu opieram si  na edycji Instytutu Wydawniczego Pax, (Warszawa 1978), 

pt. „Hymny ko cielne”, przek ad ks. Tadeusza Kary owskiego T. J., przedmowa 

4 Zob. F. Pluta, A. Zakrzewski, Krolowa Polska na Jasnogorze w Cz stochowie, [w:] „Studia Cla-

romontana” nr 14, Cz stochowa 1994, s. 34–46, tam tak e tekst zabytku (s. 47–445) i artyku  

A. Zakrzewskiego, „Krolowa Polska na Jasnogorze w Cz stochowie” przyk adem religijno ci 

ludowej, s. 9–33.
5 A. Majkowska, G. Majkowski, ród a do dziejów j zyka polskiego w r kopi miennych zbiorach 

Jasnej Góry, Warszawa 2011. Aneta Majkowska opracowa a nazwiska zabytku (s  to najcz ciej 

osoby, uzdrowione cudownie na Jasnej Górze) w artykule O nazwisku w jasnogórskim zabytku 

z pocz tku XVIII wieku, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego”, t. III, Lublin 2011, s. 49–58.
6 Z dawna Polski Ty  Królow . Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki 

Matki Bo ej, (Siostry Niepokalanki), Szymanów 1986, s. 699–710. 
7 M. Kuca a, Od Bogurodzicy do Madonny, [w:] O j zyku religijnym, red. M. Karpluk, J. Sambor, 

Lublin 1988, s. 133–144. Por. te  E. Breza, Recenzja dorobku naukowego […] Mariana Kuca y 

[…], [w:] Profesor Marian Kuca a doctor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Paw a II, Lublin 27 VI 2012, Lublin 2012, s. 23–24.
8 E. Breza, Imiona od nazw atrybutów i wi t Matki Bo ej, „Onomastica” nr 54, 2010, s. 139–178.
9 Por. biogram pióra Antoniego Bednarka w Encyklopedii katolickiej, t. VIII, Lublin 2000, szp. 932.
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Stanis awa Windakiewicza, wydanie w nowym uk adzie i opracowaniu Mi-

ros awa Korolki. Autor ten informuje o uk adzie hymnów w czterech dzia-

ach: I. na uroczysto ci i wi ta Pa skie; II. hymny o wi tych, III. hymny 

z Psa terza, IV. dodatek z 21 hymnami , które nie znalaz y si  w I wydaniu 

z roku 1932 i nie s  zaopatrzone w podtytu y. W moim opracowaniu po cy-

tacie maryjnym podaj  incipit aci ski, potem przeznaczenie na uroczysto ci 

i wi ta (zgodnie ze ród em, z którego czerpi ), potem po skrócie TK (= Ta-

deusz Kary owski), podaj  numer strony, str. (= strofa), i w. (= wers). Wst p 

ten informuje tak e o uk adzie hymnów w brewiarzu, dzi  ju  nieaktualnym.

Ks. T. Kary owski – zgodnie z tytu em swego wst pu – omawia dzieje 

hymnów ko cielnych i ich przek adów. Dowiadujemy si  tu o hymnografach: 

w. Efremie Syryjczyku, w. Ambro ym, Wenancjuszu Fortunacie, Grzego-

rzu Wielkim, w. Bedzie Czcigodnym (Beda Venerabilis), biskupie Moguncji 

Rabanie Maurze, któremu przydano przydomek Praeceptor Germaniae ‘Na-

uczyciel Niemiec’, który napisa  „Veni Creator Spiritus”, w. Bernardzie z Cla-

ivaux i innych. Dowiadujemy si  tak e, e dawniej zamiennie u ywano poj  

hymn, pie  (liturgiczna), sekwencja. Powiem, e po przestudiowaniu hym-

nów i po wykonaniu ekscerptów dla osób Boskich i Naj wi tszej Maryi Panny 

dochodz  do przekonania, e tylko teolog poeta móg  odda  artyzm i g bi  

prawd objawionych ukazanych w tych hymnach, ale powiem tak e, e znaj c 

ich wiele na pami  w wersji aci skiej, przedk adam orygina  j zyka anio ów 

nad polskie t umaczenie, zreszt  czytaj c, czy odmawiaj c hymny w polskim 

przek adzie, odtwarzam sobie w pami ci ich pierwotny kszta t aci ski.

Dlaczego publikowa  te okre lenia, epitety, nazwy Bogarodzicy? Mo-

tywów mo na poda  wiele. Najpierw dla dokumentacji maryjnej pobo no ci 

Europejczyków; hymny bowiem wysz y spod pióra autorów ró nych narodo-

wo ci, autorstwo ich jest znane, wzmiankuje o tym S. Windakiewicz i sam 

ks. T. Kary owski. Wielu tytu om po wi ci a osobne artyku y has owe „Ency-

klopedia Katolicka”. Tych informacji nie przekazuj , jako te  nie przywo uj  

artyku ów ks. Kary owskiego i innych autorów po wi conych poszczególnym 

hymnom. Dalej opracowanie to podsun  mo e u wi cone tradycj  ko ciel-

n  okre lenia NMP. Nie bez znaczenia jest tak e Þ lologiczna dokumentacja 

tych okre le  jako tekstów literackich. Okre lenia te pomocne mog  by  dla 

kaznodziejów i autorów prac o Naj wi tszej Maryi Pannie. S u y  te  b d  

w dokumentacji tytu ów Matki Boskiej. Np. na konferencji naukowej w lipcu 
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roku 2012 zwiedzamy Katedr  om y sk  i stajemy przed o tarzem z Þ gur  

Matki Boskiej Pi knej Mi o ci (zob. ni ej). Pyta jedna z uczestniczek, sk d 

taki tytu . Przewodnik i uczestnicy wzdrygaj  ramionami na znak niewie-

dzy. Po przestudiowaniu hymnu „Te gestientem gaudiis” TK 2000, str. 5, w. 3 

i komentarza ze str. 314, poz. II 64 dowiedzia em si , e to w a nie z tego 

hymnu, u o onego w XVII w. przez dominikanina Eustachego Sirena, pocho-

dzi ów tytu . Epitety hymniczne odbijaj  si  cz sto echem w poezji czy szerzej 

w literaturze, jak cho by w inwokacji Mickiewiczowskiej do „Pana Tadeusza”: 

Panno wi ta… S  inspiracj  dla wielu pisarzy, zw aszcza poetów, jak cho by 

dla kaszubskiego poety Jana Trepczyka, który do NMP zwraca si  substan-

tywizowanym imies owem (tj. takim, który przeszed  do roli rzeczownika) 

Ukòrunowónô ‘Ukoronowana’ w wierszu-pie ni Sjónowsk  nasza Matinkò 

‘Nasza Sianowska Mate ko’ do „Matki Boskiej Królowej Kaszub po udnio-

wych we wsi Sianowo pod Kartuzami”, por. prototyp hymniczny Niepokalana.

A oto ju  i zapowiedziane epitety maryjne. Jedne trwa e, inne okazjo-

nalne, w hymnach podawane cz sto ze wzgl dów prozodycznych w szyku 

przestawnym, tu podawane cz sto w szyku ogólnie w polszczy nie przyj -

tym. W j zyku polskim nie ma cis ych regu  co do szyku wyrazów, istnieje 

w tym zakresie do  wielka swoboda. Has a w tej postaci wyst puj  w ana-

lizowanych tekstach uj te w cudzys ów. Zgodnie ze wspó czesn  ortograÞ  

zaimki odnosz ce si  do NMP typu Ona i formy z odmiany Jej itd., Twój, 

Twego itd. pisz  du  liter , cho  w ródle jest litera ma a, tak samo w ha le 

pisz  imi  Matki Bo ej – zgodnie z obowi zuj c  dzi  regu  – Maryja, cho  

w ródle podano Maria. Nie zmieniam archaicznych ko cówek –em, –emi, 

gdy gwarantuj  one rym. Nie przeprowadzam tak e analizy j zykowej hym-

nów, bo to przecie  j zyk przek adu, nie oryginalna acina. Rezygnuj  tak e 

z analizy literackiej, chodzi mi tylko zawarto  ideow  i Þ lologiczn  hymnów 

ko cielnych. Zauwa y  si  daje, e – gdy o frekwencj  epitetów chodzi – przy-

miotnik b oga i przeb aga plasuje si  tu na pewno na pierwszym miejscu.

Anio ów wdzi czna Królowa: Witaj, o Pani, co gwiazd tysi ca koro-

n  nosisz l ni c  t czowo; promienne niebios ber o dzier ca, witaj anio ów 

wdzi czna Królowo! „Ave Regina coelorum” TK 279, str. 1, w. 4.

Brama niebios: Wdzi czna Matko Zbawiciela, bramo niebios, co jak zo-

rza blaskiem oczy uwesela, promienista gwiazdo morza „Alma Redemptoris 

Mater” TK 278, str. 1, w. 2.
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Czarowna ró d ka, zbawcze l ca balsamy: Ty  lili  wzros  w ród 

cierni, go bk  cudn , bez plamy, czarown  ró d k  ci  wierni zw , zbawcze 

l c  balsamy „Praeclara custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz -

cia NMP TK 123, str. 2, w. 3.

B oga Królowa niebian: […] lud swój w szcz cie bez miary wwied , 

B oga niebian, Królowa „Te dicimus praeconio” TK 132, str. 4, w. 1–2.

B ogos awiona: O, jak smutna i strapiona by a ta b ogos awiona „Sta-

bat Mater dolorosa” Sekwencja na wi to MB Bolesnej TK 184, str. 3, w. 2.

Bolej ca Matka: Bolej ca Matka sta a obok krzy a we zach ca a, gdy 

na krzy u wisia  Syn „Stabat Mater dolorosa” Sekwencja na wi to MB Bole-

snej TK 184, str. 1, w. 1.

Bo a Matka: O szcz sna groto, pe na wdzi ku ska o, wejrzeniem Bo ej 

Matki zaszczycona. „Omnis exportem maculae Mariam” Na wi to Objawie-

nia NMP w Lourdes TK 134, str. 3, w. 2.

Brama zórz rajskich: Zórz rajskich bramo „Praeclara custos virginum” 

Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123, str. 1, w. 1.

Chluba chrze cijan: Ciebie Wybawcy i naszego Pana zowiemy Matk , 

Panno, Twoje dzieci; o chlubo chrze cijan i t czo wietlana w ród kl sk za-

mieci „Te Redemptoris Dominique nostri” Na wi to NMP Wspomo enia 

wiernych TK 351, str. 1, w. 3.

Chluba dziewic wietlana: O chluba dziewic wietlana, nad gwiazdy 

dzie a Twe s yn : Swojego Stwórc  i Pana sw  piersi  karmisz matczyn ! 

„O gloriosa virginum” Na wi ta Matki Boskiej TK 221, str. 1, w. 1.

Chluba nasza prawdziwa: O, Chlubo nasza prawdziwa, co ha b  zmy-

wasz nam Ewy „Te dicimus praeconio” Na wi to Objawienia NMP w Lour-

des TK 132, str. 4, w. 1.

Czarowna ró d ka: Czarown  ró d k  Ci  zw  „Praeclara custos vir-

ginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123, str. 2, w. 3. Por. 

z Godzinek o niepokalanym pocz ciu NMP: ró d ka Jessego, Iz 11,1: „I wy-

ro nie ró d ka z pnia Jessego”.

Czysta Matka: Na czyst  Matk  hojnie sp ywa niebia skiej aski zdrój 

„A solis ortus cardine” Na Bo e Narodzenie TK 44, str. 3, w. 1.

Czysta Panna: Niech Tobie, Jezu, cze  b dzie, co z czystej rodzisz si  

Panny „Praeclara custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP 

TK 123, str. 5, w. 1–2, to  w hymnie „Te dicimus praeconio”. Na wi to Obja-
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wienia NMP w Lourdes TK 132, str. 6, w. 1–2; Cze  Tobie z kornym niesiem 

czo em, o Jezu z czystej zrodzon Panny „Memento, rerum conditor” Z ma ego 

oÞ cjum NMP TK 222, str. 3, w. 2. Por. Panna czysta.

Dom nietkni tego Panny cia a: Dom nietkni tego Panny cia a Bóg 

na wi tyni  swoj  zmienia „A solis ortus cardine” Na Bo e Narodzenie TK 

44, str.4, w. 1–2.

Druga Ewa: Matka-Panna, druga Ewa, tuli Syna, Króla chwa  „O quo 

undis lacrimarum „Na wi to MB Bolesnej TK 187, str. 1, w. 5.

Dziewica: Ty  wprzód si  zrodzi  z Dziewicy „Rex sempiterne coeli-

tum” Na okres wielkanocny TK 74, str. 4, w. 1; Dziewicy triumf pie  szcz -

sna rozg asza przez wszystkie ziemie. „Omnis exportem maculae Mariam” 

Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 134, str. 1, w. 3–4. Bóg oblubie -

cem ci  czyni Dziewicy „Coelitum Ioseph, decus atque nostrae” Na uroczy-

sto  w. Józefa Oblubie ca NMP TK 143, str. 2, w. 1; Spowite w rajskich zórz 

brzaski Maryi jawi c swe lice, Archanio  pe na zwie aski dusz Zbawcy Matk , 

Dziewic  „Coelestis aulae nuntius” Na wi to MB Ró a cowej TK 197, str. 1, 

w. 4; Radosnych nowin udziela Dziewica krewnej El biecie. „Coelestis aulae 

nuntius” Na wi to MB Ró a cowej TK 197, str. 2, w. 2; Zjaw lito  s ugom 

swym, Chryste, gdy przed trybuna  Rodzica le za nich mod y wieczyste Pa-

tronka aski, Dziewica „Placare Christe, servulis” Na w. Gabriela Archanio-

a TK 193, str. 1, w. 4; Dziewica, cia a rw c p ta, którego skaza nie plami, 

do nieba wraca przyj ta anielskiej rzeszy pieniami „Iam morte, Victor, obru-

ta” Na wi to MB Ró a cowej TK 199, str. 4, w. 1–4; Dziewica wi ta go cie-

szy „In hoc Hiacinthi jubilo” Na wi to w. Jacka TK 180, str. 4, w. 1; O Dzie-

wico, pe na s awy, wzrok swój na mnie obró  zawy „Stabat Mater dolorosa” 

TK 185, str. 15, w. 1; Nad m czenniki, trwaj c do ostatka, Dziewica wi kszy 

triumf wiatu wie ci, konaj c, cudem nie umiera Matka, brzemieniem starta 

bole ci! „Iam toto subitus vesper eat polo” Na wi to MB Bolesnej TK 189, 

str. 5, w. 3; Zjaw lito  s ugom swym, Chryste, gdy przed trybuna  Rodzica le 

za nich mod y wieczyste patronka aski, Dziewica „Placare, Christe, servu-

lis” Na uroczysto  Wszystkich wi tych TK 208, str. 1, w. 4; Zjednaj Boga 

w niebie, który nam, Dziewico, chcia  si  zrodzi  z Ciebie! „Ave, maris Stella” 

Na wi ta Matki Boskiej TK 218, str. 4, w. 2–4; Pod sercem nosi [Zbawiciela] 

Dziewica „Quem terra, pontus, aethera” Na wi ta Matki Boskiej TK 220, 

str. 2, w. 4; przeno nie o Jerozolimie: Niebia skie miasto niezm conych cisz, 
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pokoju wizjo b oga […] w ród rzesz anielskich, przed obliczem Boga, weseln  

rado  sw , Dziewico, nisz! „Coelestis urbs Ierusalem” Na uroczysto  po-

wi cenia ko cio a TK 214, str. 1, w. 5.

Dziewica bez plamy: S ysz korne mod y, Dziewico bez plamy „Omnis 

exportem maculae Mariam” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 134, 

str. 6, w. 1.

Dziewica bez skazy: Swe s ugi wiedzie bez skazy Dziewica „Sic patres 

vitam peragunt in umbra” Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów 

TK 138, str. 1, w. 3; Przed wieki z my li Rodzica zrodzone w blasku chwa  S owo 

na ziemskie ycie Dziewica bez skazy rodzi na nowo „Coelestis aulae nuntius” 

TK 197, str. 3, w. 1–4.

Dziewica pe na s awy: O Dziewico, pe na s awy, wzrok swój na mnie obró  

zawy: jeden niech nas czy p acz! „Stabat Mater dolorosa” TK 185, str. 15, w. 1.

Dziewic s o ce samo: Witaj, gwiazdo morza, dziewic s o ce samo, Ro-

dzicielko Bo a, szcz sna niebios bramo! „Ave, maris Stella” Na wi ta Matki 

Boskiej TK 218, str. 1, w. 1–4.

Dziewica wi ta: Dziewicy wi tej sta  si  Synem Król, wieszczon usty 

Gabriela „A solis ortus cardine” Na Bo e Narodzenie TK 44, str. 5, w. 1.

Dziewica tkliwa: Dziewico tkliwa, b agamy Ciebie: Jezusa, Twego b o-

giego Syna, po tym wygnaniu oka  nam w niebie: Maryjo Panno: Salve Regi-

na „Salve Regina” TK 281, str. 4, w. 1.

Dziewicze serce: Ach, jak e serce Twe rani dziewicze a osny widok naj-

wi tszego cia a „Iam subitus vesper eat polo” Na wi to MB Bolesnej TK 189, 

str. 3, w. 1–2.

Go bka cudna, bez plamy: Ty  lili  wzros  w ród cierni, go bk  cud-

n , bez plamy „Praeclara custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz -

cia NMP TK 123, str. 2, w. 2. Inspiracja z Pnp.

Gwiazda cudnie ja niej ca Gwiazdo cudnie ja niej ca, gdy ba wany 

morze pi trzy „Dum tuos coelum recolit” Na uroczysto  MB Królowej Polski 

TK 154, str. 4, w. 1.

Gwiazda morza: Witaj, gwiazdo morza, dziewic s o ce samo, Rodzi-

cielko Bo a, szcz sna niebios bramo! „Ave, maris Stella” Na wi ta Matki 

Boskiej TK 218, str. 1, w. 1–4.

Gwiazda w ród nocy: Wie yco, gwiazdo w ród nocy „Praeclara custos 

virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123 str. 3, w. 2.
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Jutrzenka l ni ca na niebie: Jutrzenko l ni ca na niebie „Aurora lucis 

praevia” Na wi to objawienia NMP w Lourdes TK 133, str. 1, w. 1.

Królowa: Lud Twój ez wylewa  morze i z nadziej  patrza  m sk  w sw  

Królow , strojn  w zorze „Dum tuos coelum recolit” Na uroczysto  MB Królo-

wej Polski TK 154, str. 3, w. 4; Ile razy, z aman kl sk , lud Twój ez wylewa  mo-

rze i z nadziej  patrza  m sk  w sw  Królow , strojn  w zorze, Ty  kruszy a w py  

zwyci sko zgon wró ce Polsce bliski kl sk pociski ib. str. 3, w. 1–6; Z ma onk  

Ann  ty  [ w. Joachim] ziemskie da  ycie Królowej „Te, gentes, Ioachim, Chri-

stianae canant” Na wi to w. Joachima TK 177, str. 2, w. 2; Lito ci Matko, witaj, 

Królowo, ycie, nadzieja grzesznych jedyna „Salve Regina” TK 281, str. 1, w. 1.

Królowa ciszy: Królowa ciszy, Rodzicielka Bo a i chór anio ów niech 

broni nas wsz dzie „Te splendor et virtus Patris” Na wi to w. Micha-

a Archanio a 191, str. 5, w. 1; to  w „Christe, sanctorum decus angelorum” 

Na wi to w. Gabriela Archanio a TK 192, str. 3, w. 1.

Królowa niebios: Polski naród, o Królowo niebios – sw  Królow  zwie 

Ci . „Dum Tuos coelum recolit” Na uroczysto  MB Królowej Polski TK 154, 

str. 1, w. 5–7; W triumÞ e witaj […] w blask zorzy spowita, niebios Królo-

wo! „Te gestientem gaudiis” Na wi to MB Ró a cowej TK 200, str. 4, w. 4; 

Por. Niebios Królowa.

Która: Której Synem – chwa y Król „Stabat Mater dolorosa” Sekwencja 

na wi to MB Bolesnej TK 184, str. 3, w. 3.

Kwiat dziewiczy cnót: Panno dziwnie wi ta, kwiecie cnót dziewiczy 

„Ave maris stella” TK 218, str. 5, w. 2.

Kwiecie Królowej: Krolowej kwiecie zwiastuje Piotrowi „Sic patres vi-

tam peragunt in umbra” Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów 

TK 138, str. 1, w. 3.

Lilia w ród cierni: Ty  lili  wzros  w ród cierni, go bk  cudn , bez pla-

my, czarown  ró d k  ci  wierni zw , zbawcze l c  balsamy „Praeclara custos 

virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123 str. 2, w. 1. Por. 

„Jako lilia mi dzy cierniem” w Godzinkach o niepokalanym pocz ciu NMP, 

a tam z „Pie ni nad pie niami” (Pnp 2,2).

Lito ciwa z niebiosów Panna: W niczym on [szatan] szkodzi  nie potraÞ  

w szale niewinnym sercom, którym lito ciwa z niebiosów Panna, wzywana 

wytrwale na pomoc sp ywa „Te Redemptoris Dominique nostri” Na wi to 

NMP Wspomo enia Wiernych TK 351, str. 3, w. 2–3.
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Lud swój: Na lud swój obró  litosne oczy, co brzemieniem n dz si  ugi-

na, niech Twej opieki p aszcz nas otoczy, Patronko nasza: Salve Regina „Salve 

Regina” TK 281, str. 3, w. 1

Maryja: Co , Mario […] przy drodze ujrza a „Victimae paschali laudes” 

TK 77, str. 3, w. 1; Maryjo, w aski bogata „O lux beata coelitum” TK 46, 

str. 2, w. 1; S ugami Maryi rozg o nie ich mieni  „Bella dum late furerent, 

et urbes” Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów TK 136, str. 6, 

w. 3; Spowite w rajskich zórz brzaski Maryi jawi c swe lice, Archanio  pe na 

zwie aski dusz Zbawcy Matk , Dziewic  „Coelestis aulae nuntius” Na wi to 

MB Ró a cowej TK 197, str. 1, w. 4; Potrójnej W adc  krainy Maryja d wiga 

w ywocie „Quem terra, pontus, aethera” Na wi ta Matki Boskiej TK 220, 

str. 1, w. 4; Co jeno dla nas zyska  Zbawca wiata, Maryja hojnie nam dzieli 

bez miary. Na Jej modlitwy Syn po wszystkie lata swe zlewa daty. „Chri-

stus humani generis misertus” Na wi to NMP Po redniczki ask TK 353, 

str. 4, 2; Maryjo, która askawie pró b s uchasz, co do Ci  p yn , b agamy: 

w ka dej nas sprawie sw  mo n  wspieraj przyczyn ! „Maria, quae morta-

lium” Na wi to NMP Nieustaj cej Pomocy TK 354, str. 1, w. 1. 

Maryja, aski Matka b oga: Maryja, aski Matka b oga, s odyczy raj-

skiej wdzi czny kwiecie, Ty nas przed zdrad  os o  wroga, w godzin  mierci 

staw przy mecie! „Memento, rerum conditor” Z ma ego oÞ cjum NMP TK 222, 

str. 2, w. 1. 

Maryja Panna: Dziewico tkliwa, b agamy Ciebie: Jezusa, Twego b ogie-

go Syna, po tym wygnaniu oka  nam w niebie: Maryjo Panno: Salve Regina 

„Salve Regina” TK 281, str. 4, w. 4.

Matka: Wype nia Matka b agania „Omnis exportem maculae Mariam” 

Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 134, str. 5, w. 1; a obne szaty przy-

oblec Matka im zleca zbola a. „Bella dum late furerent, et urbes” Na wi to 

Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów TK 136, str. 5, w. 2; by wszystkim 

w ywej wyrazi  pami ci Matki cierpienia. „Sic patres vitam peragunt in um-

bra” Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów TK 138, str. 2, w. 3–4; 

Przez Matki bole  bez miary b agamy „Matris sub almae numine” Na wi -

to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów TK 139, str. 5, w. 1; Ludów Króla, 

Zbawiciela Matk  Ciebie wraz wyznajem „Te Redemptoris Dominique nostri” 

Na uroczysto  MB Królowej Polski TK 156, str. 1, w. 1; Matko, co  mi o ci 

zdrojem, spraw, bym odczu  w sercu swojem Twój p acz u Jezusa nóg! „Stabat 
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Mater dolorosa” Sekwencja na wi to MB Bolesnej TK 185, str. 9, w. 1; Matko, 

co  mi o ci zdrojem, spraw, bym odczu  w sercu swojem Twój placz u Jezusa stóp 

„Stabat Mater dolorosa” Sekwencja na wi to MB Bolesnej, str. 9, w. 3; Spowite 

w rajskich zórz brzaski Maryi jawi c swe lice, Archanio  pe na zwie aski dusz 

Zbawcy Matk , Dziewic  „Coelestis aulae nuntius” Na wi to MB Ró a cowej 

TK 197, str. 1, w. 4; Zgubione Dzieci  niebawem znajduje Matka szcz liwa ib. 

str. 5, w. 2; Ze zami Twojej pomocy ebrz cych – Matko, bro , Droga „Auro-

ra lucis praevia” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 133, str. 5, w. 2; 

W u miechu witaj wesela, gdy Matk  z Ciebie Bóg czyni „Te gestientem gaudiis” 

Na wi to Matki Bo ej Ró a cowej TK 200, str. 2, w. 2; Matki oka  lico! „Ave 

maris Stella” TK 218, str. 4, w. 1; W przybytku ciasnym ona rodzicielki przeczu-

e  w onie skrytego Mesjasza, st d obu Matek pie  – Bo ych dzie  wielki szereg 

rozg asza! „Ut queant laxis resonare Þ bris” Na uroczysto  w. Jana Chrzciciela 

TK 167, str. 4, w. 1–4; Gdy nadejdzie zgon, o Chryste, daj przez Matk  mi wieczy-

ste wzi  zwyci stwo, palmy wian! „Stabat Mater dolorosa” Sekwencja na wi to 

MB Bolesnej TK 186, str. 19, w. 2; Przez miecz, Matko, co przewierca pier  Tw , 

dzisiaj szcz sna ju  […] prosim: bólem Twego serca nasze zimne serca wzrusz! 

„O quod undis lacrimarum” Na wi to MB Bolesnej TK 187, str. 4, w. 1; Patrza-

a , Matko, stoj ca w pobli u […], jak Syn Twój, wisz c w konaniu na krzy u, 

rozg o ne z piersi s a  j ki… „Iam toto subitus vesper eat polo” Na wi to MB 

Bolesnej TK 189, str. 2, w. 1; Nad m czenniki, trwaj c do ostatka, Dziewica wi k-

szy triumf wiatu wie ci, konaj c, cudem nie umiera Matka, brzemieniem starta 

bole ci! „Iam toto subitus vesper eat polo” Na wi to MB Bolesnej TK 189, str. 5, 

w. 3; Do Ciebie, Matko, t sknie wzdychamy „Salve Regina” TK 281, str. 2, w. 1; 

Ciebie Wybawcy i naszego Pana zowiemy Matk , Panno, Twoje dzieci; o chlubo 

chrze cijan i t czo wietlana w ród kl sk zamieci „Te Redemptoris Dominique 

nos tri” Na wi to NMP Wspomo enia Wiernych TK 351, str. 1, w. 2.

Matka bez skaz: Gdzie  jest cz owiek, co z  wstrzyma, gdy mu stanie 

przed oczyma w m kach – Matka ta bez skaz?! „Stabat Mater dolorosa” Se-

kwencja na wi to MB Bolesnej TK 184, str. 5, w. 4.

Matka Boga bez skazy: o Matko Boga bez skazy „Te dicimus praeco-

nio”. Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 132, str. 1, w. 2; Dwana cie 

cudnych gwiazd p onie nad g ow  Matki bez skazy; Jej tron przy Syna l ni 

tronie, wiat na Jej czeka rozkazy „Iam morte, Victor, obruta” Na wi to MB 

Ró a cowej TK 199, str. 4, w. 1–4.
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Matka bole ci: Niech bezmiar szcz cia nam wie ci ran widok, któ-

re  zniós , Chryste ; niech Twej nam Matki bole ci wesele g osz  wieczyste! 

„Summae Deus clementiae” Na wi to MB Bolesnej TK 183, str. 3, w. 3.

Matka lito ci: Lito ci Matko, witaj, Krolowo, ycie, nadzieja grzesznych 

jedyna „Salve Regina” TK 281, str. 1, w. 1.

Matka mi a: Zbawczy aski zjednaj strumie  pokutnikom, Matko mi a; 

Ty, co  w ród natury zdumie  swego Stwórc  porodzi a „Alma Redemptoris 

Mater” TK 278, str. 2, w. 2.

Matka Naj wi tsza: B agamy, Matko Naj wi tsza, synowie Ewy zn kani 

„Summi Parentis unice” Na wi to w. Marii Magdaleny TK 176, str. 4, w. 1–2.

Matka-Panna: Matka-Panna drogie sobie cia ko pieszcz c niby kwiat, 

Bo e r czki, nó ki obie w zwój ubogich stroi szat „Pange lingua gloriosi” Na Nie-

dziel  M ki Pa skiej TK 64, str. 5, w. 3; Niech ask  nios  nam b og  zn kanej 

dla nas niegodnie zy Matki-Panny „Summae Deus clementiae” Na wi to MB 

Bolesnej TK 183, str. 2, w. 3; Matka-Panna, druga Ewa, tuli Syna, Króla chwa  

„O quo undis lacrimarum” Na wi to MB Bolesnej TK 187, str. 1, w. 5; B d , Mat-

ko Panno ws awiona „Te gestientem gaudiis” Na wi to Matki Bo ej Ró a cowej 

TK 200, str. 1, w. 4.

Matka pi knej mi o ci: O, rwijcie wielcy i pro ci z tych tajni p ki ró  

wie e i Matce pi knej mi o ci sk adajcie wie ce w oÞ erze „Te gestientem gau-

diis” Na wi to MB Ró a cowej TK 200, str. 5, w. 3; por. Þ gur  Matki Boskiej 

Pi knej Mi o ci w katedrze om y skiej, po wi con  przez Jana Paw a II.

Matka ponad wszystkie wi tsza: Matko ponad wszystkie wi tsza, 

rany Zbawcy a  do wn trza w serce me g boko wpój! „Stabat Mater dolorosa” 

Sekwencja na wi to MB Bolesnej TK 185, str. 11, w. 1.

Matka tkliwa: Jaki  al Jej pier  rozrywa, gdy ogl da, Matka tkliwa, 

Jedynego Dziecka ból! „Stabat Mater dolorosa” Sekwencja na wi to MB Bo-

lesnej TK 184, str. 4, w. 2.

Matka wiernych rzesz jedyna: Matko wiernych rzesz jedyna, co , jak 

lilia nie nobia a, wprzód i potem; rodz c Syna, czyst  Pann  pozosta a 

„Alma Redemptoris Mater” TK 276, str. 3, w.1.

M na Panna: […] m na Panna z Bo ego nadania […] od s ug swych 

wiernych daleko odgania szatana strza y „Te Redemotoris Dominique nostri” 

Na wi to NMP Wspomo enia Wiernych TK 351, str. 6, w. 1. Por. m na bia-

og owa o Judycie z Godzinek o niepokalanym pocz ciu NMP.
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Moc serc: Patronko dziewic przeb oga, zórz rajskich bramo, co p oszy 

mrok grzechów, rodz c nam Boga, serc mocy, niebios rozkoszy „Praeclara 

custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123, str. 1, w. 4.

Moc wszelka dana z r k Pana: Lecz odkupionym zdrój wi tej zas ugi 

któ  dzieli  b dzie? Maryi z r k Pana […] moc wszelka dana „Christus huma-

ni generis misertus” Na wi to NMP Po redniczki ask TK 353, str. 3, w. 4. 

Nadzieja grzesznych jedyna: Lito ci Matko, witaj, Królowo, ycie, na-

dzieja grzesznych jedyna; Do Ciebie lemy b agalne s owo, wygna cy Ewy: 

Salve Regina „Salve Regina” TK 281, str. 1, w. 4.

Niebios Królowa: Raduj si , niebios Królowo „Regina coeli laetare” TK 

280, str. 1, w. 1.

Nieskalana: Panno, której losy da y ziemi zrodzi  niebios Pana, Nieska-

lana „Dum tuos coelum recolit” Na uroczysto  MB Królowej Polski TK 154, 

str. 1, w. 5–7; Wied  nas, Nieskalana, drog , co nie myli TK 218 „Ave maris 

Stella” Na wi ta Matki Boskiej, str. 6, w. 1–2.

Ona: Cierpia  Jezus i Ona w m k dobie pod krzy em Syna „Bella dum late 

furerent, et urbes” Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów TK 136, 

str. 2, w. 3–4; Na g os Jej spieszy zach ty w Senaru g uche ustronie „Matris sub 

almae numine” Na wi to Siedmiu Fundatorów Zakonu Serwitów TK 139, str. 

1, w. 3; Jaki ból w Jej sercu wrza  „O, quod undis lacrimarum” Na wi to MB 

Bolesnej TK 187, str. 1, w. 2; O, jak e rado  Jej b oga! Dzier cy w d oni wiat 

ca y, Jej Stwórca, wieczny Syn Boga w Jej onie kryje blask chwa y! „Quem ter-

ra, pontus, aethera” Na wi ta Matki Boskiej TK 220, str. 3, w. 1, 3, 4; Zbawiciel, 

czekan przez ludy, przez tajnie sp yn  Jej ona ib. str. 4, w. 4.

Opiekunka: Gdy Opiekunka ta wspiera  nas b dzie, na nic si  zdadz  

zbrodniczych surm grzmoty… „Te Redemptoris Dominique nostri” Na wi to 

NMP Wspomo enia Wiernych TK 351, str. 4, w. 1. 

Pani: Spe niaj  s udzy, co Pani im ka e „Bella dum late furerent, et urbes” 

Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów TK 136, str. 3, w. 1; Witaj, 

o Pani, co gwiazd tysi ca koron  nosisz l ni c  t czowo; promienne niebios 

ber o dzier ca, witaj , anio ów wdzi czna Królowo „Ave Regina coelorum” TK 

279, str. 1, w. 1.

Pani m cze skich rzesz: Na bicz patrz ca i ciernie, i krzy , co serce Twe 

rani, zn kana bólem niezmiernie witaj, m cze skich rzesz Pani „Te gestien-

tem gaudiis” Na wi to MB Ró a cowej TK 200, str. 3, w. 1–4.
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Pani nasza: e plamy nie ma adnej, Pani nasza „Omnis exportem ma-

culae Mariam” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 134, str. 1, w.; Serce 

Tobie, nasza Pani, niesiem w dani. „Dum tuos coelum recolit” Na uroczysto  

MB Królowej Polski TK 154, str. 2, w. 3, 4, 6.

Panna: W ród nocy, Panno, do Ciebie b agalnych mod ów lem pienia 

„Aurora solis praevia” Na wi to objawienia NMP w Lourdes TK 133, str. 1, 

w. 2; Dzieweczce wiejskiej przez wiele si  razy pojawia Panna „Omnis expor-

tem maculae Mariam” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 134, str. 1, 

w. 2; Sz a w pomoc Panna, nowe nios c zawsze Matczyne dary. „Bella dum 

late furerent, et urbes” Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów TK 

136, str. 1, w. 3–4; Wst puje w rajskich sal bramy s ug Panny rzesza wytrwa a 

„Matris sub almae numine” Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów 

TK 139, str. 3, w. 3–4; Panno, której losy da y ziemi zrodzi  niebios Pana, 

Niepokalana „Dum tuos coelum recolit” Na uroczysto  MB Królowej Polski 

TK 154, str. 1, w. 5–7; Ludów Króla, Zbawiciela Matk  Ciebie wraz wyznajem, 

Panno „Te Redemptoris Dominique nostri” Na uroczysto  MB Królowej Pol-

ski TK 156, str. 1, w. 1; Nie ulegn  serca czyste, których mod ów Panna s ucha 

ib. TK 156, str. 3, w. 5; W ród nocy, Panno, do Ciebie b agalnych mod ów 

lem pienia „Aurora lucis praevia” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 

133, str. 1, w. 2–4; Ty, Panno, spro ny eb w a Sw  stop  cierasz bez trwogi 

„Aurora lucis praevia” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 133, str. 4, 

w. 3–4. Por. Rdz 3, 15; Nad wszystkie panny Panna niebu mi a „Ad tuas aras, 

Ioachim, propinquat” Na wi to w. Joachima TK 178, str. 3, w. 1; askawy 

W adco stworzenia spraw, by my smutkiem przej ci ból Panny, Zbawcy cier-

pienia we wdzi cznej mieli pami ci „Summae Deus clementiae” Na wi to 

MB Bolesnej TK 183, str. 1, w. 3; Nie daj gorze , lecz o Panno, w s du dzie  

sw  pomoc zbli ! „Stabat Mater dolorosa” Sekwencja na wi to MB Bolesnej 

TK 186, str. 18, w. 2; Niech Trójc  wszech wiat wielbi nieustannie; my nie my 

mod y, by nieba nam da y z podobn  moc  przy niez omnej Pannie trwa  

w ród przeciwie stw nawa y „Iam toto subitus vesper eat polo” Na wi to 

MB Bolesnej TK 189, str. 6, w. 1–4; S ysz, Panno, kornych s ug pienia w a-

skawej racz nas mie  pieczy! „Salutos aeterne dator” Na uroczysto  Wszyst-

kich wi tych TK 210, str. 1, w. 3; Przez Pann  dane wam ycie „O gloriosa 

virginum” Na wi ta Matki Boskiej TK 221, str. 3, w. 3; Niech Tobie, Jezu, 

cze  b dzie, co  narodzi  si  z Panny i Ojcu z Duchem niech wsz dzie brzmi 
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s awy hymn nieustanny! „O gloriosa virginum” Na wi ta Matki Boskiej TK 

221, str. 4, w. 2; to  „Quem terra, pontus, aethera” Na wi ta Matki Boskiej TK 

220, str. 5; to  „Maria, quae mortalium” Na wi to NMP Nieustaj cej Pomocy 

TK 354, str. 6, w. 2. Ty, który  Stwórc  jest wszechrzeczy, pomnij, e bratem 

chc c nam zosta , w ywocie Panny Syn cz owieczy naszego cia a wzi e  

posta ! „Memento, rerum conditor” Z malego oÞ cjum o NMP TK 222, str. 1, 

w. 3; Przyoblók szy si  w cz owieka, nie wzgardzi e  Panny onem „Te Deum 

laudamus” TK 276, str. 7, w. 4. Zob. te  Matka-Panna.

Panna czysta: Z Panny czystej, niby kwiat „Pange lingua gloriosi” 

Na Bo e Cia o TK 93, str. 2, w. 2. Por. kol d  „Dzisiaj w Betlejem”: e Panna 

czysta porodzi a Syna. Niech Tobie, Jezu cze  b dzie, co z czystej rodzisz si  

Panny „Iam morte, Victor, obruta” Na wi to MB Ró a cowej TK 199, str. 6, 

w. 2; Niech Tobie, Jezu, cze  b dzie, co czystej rodzisz si  Panny „Aurora lucis 

praevia” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 133, str. 6, w. 1–2; Mat-

ko wiernych rzesz jedyna, co , jak lilia nie nobia a, wprzód i potem; rodz c 

Syna, czyst  Pann  pozosta a „Alma Redemptoris Mater” TK 276, str. 3, w. 1. 

Por. zasad  teologiczno-mariologiczn  Virgo ante partum, in partu et post 

partum ‘(NMP dziewic ) przed porodem, w porodzie i po porodzie’, co ojcowie 

Ko cio a przybli ali przez porównanie do promienia s onecznego, który przeni-

ka przez szyb , ale jej nie amie (transit, non frangit). St d przys uguje Jej tytu  

zawsze Dziewica, gr. áei Parthénos, ac. semper Virgo, niem. immer Jungfrau, 

ang. Vergin for ever, ros. prisno D’ewa’ powszechnie u ywany (przynajmniej) 

w Ko ciele rzymsko-katolickim i prawos awnym. Por. czysta Panna.

Panna dziwnie wi ta: Panno dziwnie wi ta, kwiecie cnót dziewiczy 

„Ave maris stella” Na wi ta NMP TK 218, str. 5, w. 1–2.

Panna przeb oga: Lud wielbi Panny przeb ogiej rodzica [ w. Joachima] 

„Te, gentes, Ioachim, Christianae canant.” Na wi to w. Joachima TK 177, 

str. 1, w. 2.

Panna sama bez pierworodnej winy: Panno, Ty  sama bez pierworod-

nej jest winy „Te dicimus praeconio”. Na wi to Objawienia NMP w Lourdes 

TK 132, str. 1, w. 3–4.

Panna wi ta: Daj pomoc, o Panno wi ta, tym, których kr puj  zbrod-

nie „Maria, quae mortalium” Na wi to NMP Nieustaj cej Pomocy TK 354, 

str. 2, w. 1. Por. z inwokacji do „Pana Tadeusza”: Panno wi ta, co jasnej bro-

nisz Cz stochowy…
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Patronka dziewic przeb oga: Patronko dziewic przeb aga, zórz raj-

skich bramo, co p oszy mrok grzechów, rodz c nam Boga, serc mocy, niebios 

rozkoszy. „Praeclara custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia 

NMP TK 123, str. 1, w. 1. 

Patronka aski: Zjaw lito  s ugom swym, Chryste, gdy przed trybuna  

Rodzica le za nich mod y wieczyste Patronka aski, Dziewica. „Placare Chri-

ste, servulis” Na w. Gabriela Archanio a TK 193, str. 1, w. 4. 

Patronka nasza: O, koj ca ból i n dz  zorzo serc, Patronko nasza. „Te 

Redemptoris Dominique nos-tri” Na uroczysto  MB Królowej Polski. TK 

156, str. 4, w. 1–2; Na lud swój obró  litosne oczy, co brzemieniem n dz si  

ugina, niech Twej opieki p aszcz nas otoczy, Patronko nasza: Salve Regina 

„Salve Regina” TK 281, str. 3, w. 3.

Piecza Matki: Pod Piecz  Matki huf wi ty nowego ycia skr  p onie 

„Matris sub almae numine” Na wi to Siedmiu Fundatorów zakonu Serwitów 

TK 139, str. 1, w. 1.

Pier  matczyna: O chluba dziewic wietlana, nad gwiazdy dzie a Twe 

s yn : Swojego Stwórc  i Pana sw  piersi  karmisz matczyn ! „O gloriosa 

virginum” Na wi ta Matki Boskiej TK 221, str. 1, w. 4.

Pie  Twojej chwa y: Niech pie  Twojej piewa chwa y szcz sny przez 

Ci  [Naj wi tsz  Maryj  Pann ] okr g ziemi, Panno, której losy da y ziemi 

zrodzi  – niebios Pana, Nieskalana „Dum Tuos coelum regolit” Na uroczy-

sto  MB Królowej Polski TK 154, str. 1, w. 3.

P aszcz Twej opieki: Na lud swój obró  litosne oczy, co brzemieniem 

n dz si  ugina, niech Twej opieki p aszcz nas otoczy, Patronko nasza: Salve 

Regina „Salve Regina” TK 281, str. 3, w. 3. 

Pocz ta bez zmazy: W tpi c , e jest pocz ta bez zmazy „Omnis exportem 

maculae Mariam” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 134, str. 1, w. 3.

Promienista gwiazda morza: Wdzi czna Matko Zbawiciela, bramo nie-

bios, co jak zorza blaskiem oczy uwesela, promienisto gwiazdo morza „Alma 

Redemptoris Mater” TK 278, str. 1, w. 4.

Promienne niebios ber o dzier ca: Witaj, o Pani, co gwiazd tysi ca ko-

ron  nosisz l ni c  t czowo; promienne niebios ber o dzier ca, witaj, anio-

ów wdzi czna Królowo „Ave Regina coelorum” TK 279, str. 1, w. 3.

Przeczysta Panna: Synu, co  cia o z przeczystej Panny wzi  ona 

„Aeterna coeli gloria” str. 1, w. 4.
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Przybytek Panny: Z przybytku Panny, w znój krwawy, sam spieszysz 

„Creator alme siderum” Na adwent. TK 41, str. 3, w. 3.

Rodzicielka: Kogó  al nie przejmie wielki, gdy zy zwa y Rodzicielki, 

bolej cej z Synem wraz?! „Stabat Mater dolorosa” Sekwencja na wi to MB 

Bolesnej TK 184, str. 6, w. 2.

Rodzicielka Bo a: Królowa ciszy, Rodzicielka Bo a i chór anio ów niech 

broni nas wsz dzie „Te splendor et virtus Patris” Na wi to w. Micha a Ar-

chanio a 191, str. 5, w. 1; to  s. 194, str. 3, w. 1 w „Christe, sanctorum decus an-

gelorum” o w. Rafale Archaniele, to  w „Ave maris Stella” s. 218, str. 1, w. 3.

Rozkosz niebios: Patronko dziewic przeb oga, zórz rajskich bramo, co p o-

szy mrok grzechów, rodz c nam Boga, serc mocy, niebios rozkoszy „Praeclara 

custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123, str. 1, w. 4.

Salve Regina: Lito ci Matko, witaj, Królowo, ycie, nadzieja grzesznych 

jedyna; Do Ciebie lemy b agalne s owo, wygna cy Ewy: Salve Regina i jako 

refren w nast pnych 3 zwrotkach „Salve Regina” TK 281, str. 1, w. 4.

S u ebna: […] wejrza  na s u ebnej swej pok on nie mia y „MagniÞ cat” 

TK 274, str. 1, w. 3.

Smutna i strapiona: O, jak smutna i strapiona by a ta b ogos awiona 

„Stabat Mater dolorosa” Sekwencja na wi to MB Bolesnej TK 184, str. 3, w. 2.

Swa przyczyna ‘wstawiennictwo’: Maryjo, która askawie pró b s u-

chasz, co do Ci  p yn , b agamy: w ka dej nas sprawie sw  mo n  wspieraj 

przyczyn ! „Maria, quae mortalium” Na wi to NMP Nieustaj cej Pomocy 

TK 354, str. 1, w. 1.

Swe syny: Os aniaj piecz  Swe syny „Maria, quae mortalium” Na wi -

to NMP Nieustaj cej Pomocy TK 354, str. 3, w. 1. 

Swe wejrzenie: Skoro usta archanio a powitalne l  Ci „ave”, na lud, 

co o lito  wo a, swe wejrzenie rzu  askawe „Alma Redemptoris Mater” Tk 

278, str. 4, w. 4.

Szcz sna: […] szcz sn  odt d zwa  mnie b d  pokolenia „MagniÞ cat” 

TK str. 1, w. 4.

Szcz sna niebios brama: Witaj, gwiazdo morza, dziewic s o ce samo, 

Rodzicielko Bo a, Szcz sna niebios bramo! „Ave, maris Stella” Na wi ta 

Matki Boskiej TK 218, str. 1, w. 4.

wi tynia [Boga]: Dom nietkni tego Panny cia a Bóg na wi tyni  swo-

j  zmienia „A solis ortus cardine” Na Bo e Narodzenie TK 44, str.4, w. 1–2.
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T cza wietlana w ród kl sk zamieci: Ciebie Wybawcy i naszego Pana 

zowiemy Matk , Panno, Twoje dzieci; o chlubo chrze cijan i t czo wietla-

na w ród kl sk zamieci „Te Redemptoris Dominique nostri” Na wi to NMP 

Wspomo enia wiernych TK 351, str. 1, w. 3.

Twa cze : Jakiej pie ni zdo a s owo cze  Tw  godnie szerzy  w wie-

cie? – Polski naród, O Królowo Niebios – sw  Królow  zwie Ci , jak przed 

wieki, dzi  na nowo Sece Tobie, nasza Pani, niesiem w dani „Dum Tuos co-

elum regolit” Na uroczysto  MB Królowej Polski TK 154, str. 2, w. 2.

Twa d o : Twa d o  w znojach si  udziela „Te Redemptoris Dominique 

nostri” Na uroczysto  MB Królowej Polski. TK 156, str. 1, w. 5.

Twe dzie a: O chluba dziewic wietlana, nad gwiazdy dzie a Twe s yn : 

Swojego Stwórc  i Pana sw  piersi  karmisz matczyn ! „O gloriosa virginum” 

Na wi ta Matki Boskiej TK 221, str. 1, w. 2.

Twe syny: Twym synom w mierci godzinie niech piecza Twoja si  doda 

„Maria, quae mortalium” Na wi to NMP Nieustaj cej Pomocy TK 354, 

str. 5, w. 1.

Twoja chwa a: Niech pie  Twojej piewa chwa y szcz sny przez Ci  

okr g ziemi, Panno, której losy da y ziemi zrodzi  – niebios Pana, Nieskala-

na „Dum Tuos coelum recolit” Na uroczysto  MB Królowej Polski TK 154, 

str. 1, w. 3.

Twoja piecza: Twym synom w mierci godzinie niech piecza Twoja si  

doda „Maria, quae mortalium” Na wi to NMP Nieustaj cej Pomocy TK 354, 

str. 5, w. 1. 

Twoja s awa: W ród gro cych zdrad tysi ca lud oddany Twojej s awie 

bro  askawie! „Dum Tuos coelum regolit” Na uroczysto  MB Królowej Pol-

ski TK 154, str. 4, w. 6.

Twoje dzieci: Ciebie Wybawcy i naszego Pana zowiemy Matk , Panno, 

Twoje dzieci; o chlubo chrze cijan i t czo wietlana w ród kl sk zamieci „Te 

Redemptoris Dominique nostri” Na wi to NMP Wspomo enia Wiernych TK 

351, str. 1, w. 2.

Twój b ogi Syn: Dziewico tkliwa, b agamy Ciebie: Jezusa, Twego b ogie-

go Syna, po tym wygnaniu oka  nam w niebie: Maryjo Panno: Salve Regina 

„Salve Regina” TK 281, str. 4, w. 2.

Twój wdzi k: Twój wdzi k s o cem z oci chwa y Ko ció  ca y „Te Redemp-

toris Dominique nostri” Na uroczysto  MB Królowej Polski. TK 156, str. 1, w. 6–7.
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Ty: Niech pie  Twojej piewa chwa y szcz sny przez Ci  okr g ziemi, Pan-

no, której losy da y ziemi zrodzi  – niebios Pana, Nieskalana „Dum Tuos coelum 

recolit” Na uroczysto  MB Królowej Polski TK 154, str. 1, w. 3; Jakiej pie ni zdo-

a s owo cze  Tw  godnie szerzy  w wiecie? – Polski naród, O Królowo Niebios 

– sw  Królow  zwie Ci , jak przed wieki, dzi  na nowo Serce Tobie, nasza Pani, 

niesiem w dani „Dum Tuos coelum regolit” Na uroczysto  MB Królowej Polski 

TK 154, str. 2, w. 2; Co Ewa smutnym zabra a, Ty wracasz „O gloriosa virginum” 

Na wi ta Matki Boskiej TK 221, str. 1, w. 1; Ty  brama Króla, co skrycie na szcz -

sne swoje zszed  gody ib. str. 3, w. 1; Skoro usta archanio a powitalne l  Ci „ave”, 

na lud, co o lito  wo a, swe wejrzenie rzu  askawe „Alma Redemptoris Mater” 

TK 278, str. 4, w. 2; Do Ciebie, Matko, t sknie wzdychamy „Salve Regina” TK 

281, str. 2, w. 1; Dziewico tkliwa, b agamy Ciebie: Jezusa, Twego b ogiego Syna, 

po tym wygnaniu oka  nam w niebie: Maryjo Panno: Salve Regina „Salve Regi-

na” TK 281, str. 4, w. 1; Maryja, aski Matko b oga, s odyczy rajskiej wdzi czny 

kwiecie, Ty nas przed zdrad  os o  wroga, w godzin  mierci staw przy mecie! 

„Memento, rerum conditor” Z ma ego oÞ cjum NMP TK 222, str. 2, w. 3.

Wdzi czna Matka Zbawiciela: Wdzi czna Matko Zbawiciela, bramo 

niebios, co jak zorza blaskiem oczy uwesela, promienisto gwiazdo morza 

„Alma Redemptoris Mater” TK 278, str. 1, w. 1.

Wdzi czny kwiat rajskiej s odyczy: Maryja, aski Matko b oga, s ody-

czy rajskiej wdzi czny kwiecie, Ty nas przed zdrad  os o  wroga, w godzin  

mierci staw przy mecie! „Memento, rerum conditor” Z ma ego oÞ cjum NMP 

TK 222, str. 2, w. 2.

Wie a: Wie o, która nurt roztr ca „Dum tuos coelum recolit” Na uro-

czysto  MB Królowej Polski TK 154, str. 4, w. 3, por. z Godzinek o niepoka-

lanym pocz ciu NMP „Wie o Dawidowa, na wschód wystawiona”.

Wie yca: Wie yco, gwiazdo w ród nocy „Praeclara custos virginum” 

Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123 str. 3, w. 2.

Wie yca niedost pna dla smoka: O, niedostepna dla smoka wie yca 

„Praeclara custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123, 

str. 3, w. 1–2. Aluzja do „Wie y Dawidowej” z Litanii loreta skiej, a smok-w  

do Godzinek o niepokalanym pocz ciu NMP, inspirowanych z kolei przekle -

stwem smoka-diab a przez Boga (Rdz 3, 14–15); Wie yco, gwiazdo w ród 

nocy „Praeclara custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP 

TK 123, str. 3, w. 2.
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Wstydliwa Panna: W dziewiczym onie swym wstydliwa nieznane 

Panna nosi dary „A solis ortus cardine” Na Bo e Narodzenie TK 44, str. 3, 

w. 3–4; Wstydliwej Panny Ty  kwiecie „Aeterna imago Altissimi” Na uroczy-

sto  Chrystusa Króla Wszech wiata TK 115, str. 3, w. 1.

Wszechw adna Dziewica: Z dalekich l dów mkn  t umy pielgrzymie 

i korn  pro b  wszechw adnej Dziewicy czcz  wi te imi  „Omnis exportem 

maculae Mariam” Na wi to Objawienia NMP w Lourdes TK 134, str. 4, w. 3.

Zdrój mi o ci: Matko, co  mi o ci zdrojem, spraw, bym odczu  w sercu 

swojem Twój p acz u Jezusa stóp „Stabat Mater dolorosa” Sekwencja na wi -

to MB Bolesnej TK 185, str. 9, w. 3.

Zorza serc: O, koj ca ból i n dz  zorzo serc, Patronko nasza. „Te Re-

demptoris Dominique nostri” Na uroczysto  MB Królowej Polski TK 156, 

str. 4, w. 2.

Zórz rajskich brama: Patronko dziewic przeb aga, zórz rajskich bra-

mo, co p oszy mrok grzechów, rodz c nam Boga, serc mocy, niebios rozkoszy 

„Praeclara custos virginum” Na wi to Niepokalanego Pocz cia NMP TK 123, 

str. 1, w. 4.

Zwiastunka b oga zbawienia: Jutrzenko, l ni ca na niebie, Zwiastun-

ko b oga zbawienia „Aurora lucis praevia” Na wi to objawienia NMP w Lo-

urdes TK 133, str. 1, w. 2.

ycie: […] nadzieja grzesznych jedyna: Lito ci Matko, witaj, Królowo, 

ycie, nadzieja grzesznych jedyna; Do Ciebie lemy b agalne s owo, wygna cy 

Ewy: Salve Regina „Salve Regina” TK 281, str. 1, w. 4.
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Summary

Epithets NMP in “Hymny ko cielne”

In the article one elaborated epithets of Our Lady (NMP = Sacred Maria Panna) 

appearing in Hymny ko cielne in translation Jesuit Revd Tadeusz Kary owski, 

given in Warsaw in 1978 (a base of this edition are Hymny ko cielne w nowym 

przek adzie, Warsaw 1932). Hymnic epithets are an inspiration for writers and 

poets, for example for the Kashubian poet of Jan Trepczyka who to Mother the 

God’s Queen Kashubian from the village Sianowo under Carthusians turns 

Sjónowsk  nasza Matinkò ‘Our Of Sianów Mother’. The epithet appears also 

in the invocation to Pana Tadeusza Adama Mickiewicza: Panno wi ta… 

Among titles of the Mother God’s/Sacred Maria Panna appear for example: 

Matka Boska Pi knej Mi o ci (there comes from the anthem Te gestientem gau-

diis TK 2000, strophe 5, verse 3, arranged in XVII in. by Dominican friar of 

Eustace Sirena), B oga Królowa niebian (comes from the anthem Te dicimus 

praeconio TK 132, strophe 4, verse 1–2).
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