
Królowa Polski 
 
Na górze wapiennej Jasna Góra powstała. 
Tam Węgierscy Paulini klasztor postawili. 
Ta miejscowość to dzisiejsza Częstochowa. 
Gdzie się zaczął kult do Boskiej Maryi. 
Pewien opolczyk przybył z dalekiego wschodu. 
Z Rusi przyniósł ikonę darując ja zakonnikom. 
To był obraz Matki Bożej z Jezusem dzieciątkiem.  
Dla Polski to drogi pielgrzymek wiary początku. 
Według legendy obraz powstał w ziemi świętej. 
Namalował go św. Łukasz Ewangelista. 
Na desce stołu w domu rodziny świętej. 
Gdzie na nim posiłki jadała Jezusa rodzina. 
Początki zakonu Paulinów były trudne. 
Klasztor był napadany przez bandy różne. 
Aby najświętszy obraz ochronić w Częstochowie. 
Jasna Góra rozbudowała swą wielką fortecę. 
Matka Boska z dzieciątkiem Jezus Jasnogórska. 
Była w Polsce kojarzona z wielkim cudem. 
Czterokrotnie napadana w potopie szwedzkim. 
Ani razu swemu groźnemu wrogowi się nie poddała. 
Król Jan Kazimierz uznał ją za królową Polski. 
A papież Klemens XI dokonał jej koronacji. 
Na jej cześć powstawały modlitwy i pieśni. 
Ojczyzna z wiarą za jej cuda była pełnej wdzięczności. 
Gdy Rzeczpospolita rozdarta pod zaborami. 
To Jasna Góra i Maryja w Części Rosyjskiej była. 
Ona ze sukni koralowej i korony okradziona została. 
Kult Maryjny jeszcze bardziej zabory jednoczyli. 
Naród śluby wierności jasnogórskie jej składał.  
Oddając Polaków i ojczyznę w jej opiekę. 
Ten Jasnogórski kult pielgrzymkami się sławił. 
Jednocząc się w walce o niepodległą Polskę. 
A matka Boska z dzieciątkiem, co odnowiona została. 
Co papież Pius X widząc, że dla narodu była bardzo ważna. 
W suknię koralową ubrana, ponownie została ukoronowana. 
Pod zaborem Austrowęgier królowa Polski się rozkwitała. 
Gdy II Rzeczpospolita wdzięczność w obliczu jej składała. 
Że Polska za jej stawiennictwem wolność uzyskała. 
Naród uwierzył w cuda, że królowa Polski czuwa. 
Nawet cud nad Wisłą to także jej zasługa została uznana. 
A gdy ojczyzna ledwie się po wojnie podniosła. 
A tu znów nastała przed nią wielka próba. 
Druga wojna światowa Polski byt zniszczyła. 



Tylko królowa Polski Jasnogórska była ocalona. 
Gdzie Hitlerowskie Niemcy zbrodni chcieli dokonać. 
Jak tu w Jasnogórskie cuda nie było można uwierzyć. 
Nasza królowa Polski z klasztorem miała być spalona. 
A tu armia czerwona bez strat jej majestat wyzwoliła. 
Na pamiątkę chrztu chrześcijańskiej Polski. 
Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. 
Gdy w dzień trzeciego maja 1966 r. w milenium tysiąclecia. 
Ustanowił świętem królowej Polski dniem 3 maja. 
A Polska w tym czasie była ludowo socjalistyczna. 
Ona ponad 50 lat wiarę w Boga w narodzie zwalczała. 
A królowa Polski jakby nic naród swój upomniała. 
Pod koniec niewoli Polskiego papieża nam dała. 
A on w swych zamiarach wdzięczność swej królowej składa. 
Ona z wdzięczności za wiarę największego cudu dokonała. 
Że bez wojny powstała III Rzeczpospolita wspaniała. 
Co Polska prawdziwą wolność wśród narodów dostała. 
O matko Boska królowo wieczna strażniczko Polska. 
My dzieci twego narodu pragniemy byś z nami zamieszkała 
Tyś, co od wieków nad niedolą i wolnością naszą czuwała. 
Byś z cudem na przyszłe wieki ojczyznę naszą kochała. 
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