


łąki umajone...
Śpiewnik z pieśniami majowymi

z mini albumem
o kapliczkach Ziemi Brzeskiej

Chwalcie
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Szanowni Państwo
Mieszkańcy gminy Brzesko 

Śpiewnik maryjny, który oddajemy do Państwa rąk, to pierwsza w historii tego typu 
książka wydana staraniem Urzędu Miejskiego. Zawiera ona pieśni towarzyszące 
tradycyjnym nabożeństwom majowym odprawianym przed kapliczkami i figu-
rami świętych w wielu miejscach, także na terenie naszej gminy. Śpiewnik różni 
się od innych tym, że wzbogacony jest o fotografie i krótkie opisy wybranych 
kapliczek z Brzeska i sołectw. 

W gminie Brzesko znajduje się około 150 obiektów małej architektury 
sakralnej, ponad 40 z nich to kapliczki w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zde-
cydowana większość z nich powstała na przełomie XIX i XX wieku, z różnych 
intencji ich fundatorów. Co ciekawe, zamierająca – wydawałoby się – tenden-
cja budowania kapliczek i figur świętych odżyła po 1989 roku, a w ostatnich 20 
latach wręcz przybiera na sile. Znamienne jest, że te nowe projektowane są 
w zgodzie ze sztuką obowiązującą  ponad 150 lat temu. Świadczy to, że Matka 
Boża, najczęściej pojawiająca się postać tych obiektów, odgrywa ważną rolę 
w naszej religijności. To najbliższa pośredniczka w modlitwach, bliska ludziom 
i doskonale wiedząca, co to ból i cierpienie – uczucia nierozłącznie splecione 
z ludzkim życiem. Na przydrożne kapliczki należy spojrzeć w wieloraki sposób. 
Są nie tylko miejscami kultu religijnego, ale też świadectwami ważnych wyda-
rzeń w życiu lokalnej społeczności, bo powody ich fundowania to nierzadko 
ważne fakty historyczne, cudowne ozdrowienia, narodziny dzieci, ocalenia przed 
kataklizmami lub zarazami. Każda z nich nosi w sobie jakąś tajemnicę, mniej 
lub bardziej skrywaną. Wiele z nich to prawdziwe perełki zabytkowej architek-
tury sakralnej, ważne elementy naszej kultury, które należy pielęgnować. Gmina 
Brzesko systematycznie odnawia te kapliczki zdobywając na ten cel fundusze 
zewnętrzne, które stanowią uzupełnienie kosztów ponoszonych przez samo-
rząd. Sporo w tym zakresie wydarzyło się w ostatnich dwóch latach. 
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Uczestnikom majowych nabożeństw większość pieśni wybranych przez 
autorów tego śpiewnika jest znana. Są one uzupełnione pieśniami mniej popu-
larnymi. Zamiarem inicjatorów tego wydawnictwa jest dotarcie do jak najlicz-
niejszej grupy odbiorców, także tych, którzy w majówkach biorą udział dopiero 
od niedawna. Mam tu na myśli szczególnie ludzi młodych, którzy nie znają 
jeszcze na pamięć tekstów tych pieśni. Śpiewnik ma być dla nich ułatwieniem 
i zachętą do aktywnego uczestnictwa w majowych nabożeństwach.

Burmistrz Brzeska
Tomasz Latocha
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Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła,
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. 

Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go
tak jak Ona.

Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas. 

Życie niesie ze sobą cierpienie,
Zewsząd krzyże, zawody i ból.
Serce ludzkie wśród męki, udręczenia,
Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha. 

Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

Była cicha i piękna jak wiosna
1.

2.

3.

Ref.:

Ref.:

Ref.:
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Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki! 

Co igra z morza falami, 
W powietrzu buja skrzydłami, 
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata. 

Ona dzieł Boskich korona, 
Nad Anioły wywyższona; 
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem, 
Ptaszęta słodkim kwileniem, 
I co czuje, i co żyje, 
Niech z nami sławi Maryję!

Chwalcie łąki umajone
1.

2.

4.

3.
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Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja! 
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja! 
Zyszczy nam, spuści nam.
Kirielejson. 

Twego dziela Krzciciela, bożyce,
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. 
Słysz modlitwę, jąż nosimy, 
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kirielejson. 

Nas dla wstał z martwych syn boży, 
Wierzyż w to człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bog swoj lud
Odjął diablej strożej.

Przydał nam zdrowia wiecznego, 
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominął
Człowieka pirwego. 

Jenże trudy cirzpiał zawiernie, 
Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne,
Aliż sam Bog z martwych wstał. 

Bogurodzica
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Adamie, ty boży kmieciu, 
Ty siedzisz u Boga [w] wiecu,
Domieściż twe dzieci,
Gdzie krolują anjeli. 

Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste miły, 
Bychom z Tobą byli, 
Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły. 

Była radość, była miłość, było widzienie 
tworca 
Anjelskie bez końca, 
Tuć się nam zwidziało diable potępienie.
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Znajdująca się na jednej z prywatnych działek przy ulicy Królowej Jadwigi figura Jezusa 
Frasobliwego uważana jest za najciekawszy i najpiękniejszy obiekt małej architek-
tury sakralnej w Brzesku. Figura posadowiona jest na kamiennym cokole obłożonym 
piaskowo-wapiennym tynkiem. Całość została ustawiona na betonowym fundamencie.

Wyrzeźbiony w piaskowcu Jezus siedząc wspiera prawą stopę na trupiej czaszce spo-
czywającej na kuli ziemskiej. Przykrywa go metalowy dach, z którego szczytu wystaje 
krzyż. Postument nie zawiera żadnych napisów i inskrypcji, toteż nieznana jest ani 
data posadowienia posągu, ani nazwiska jej fundatora i wykonawcy. Niewykluczone, 
że kiedyś takie napisy istniały, ale zostały zatarte przez postępującą latami korozję. 
Prawdopodobnie rzeźba powstała w II połowie XIX wieku, a jej autorem mógł być 
bocheński rzeźbiarz Wojciech Samek, który w tamtych czasach był wykonawcą wielu 
tego typu prac na terenie gminy Brzesko. Wydaje się, że rzeźba w pierwotnej postaci 
była polichromowana, a później w amatorski sposób odnawiana, między innymi przy 
użyciu niedozwolonych farb olejnych. Profesjonalnej renowacji figura doczekała się 
w 2018 roku. Po remoncie, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, jest jedno-
licie biała.

Figura
Jezusa Frasobliwego
ul. Królowej Jadwigii 12, Brzesko
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Przy ulicy Starowiejskiej 40 stoi kamienny krzyż 
z wyrzeźbionym w tym samym tworzywie wize-
runkiem Pana Jezusa. Na postumencie krucyfiksu 
widnieje napis: „Fundatorowie Jan i Katarzyna 
Stecowie dnia 8 listopada 1846”. Prawdopodob-
nie figura została wzniesiona w podziękowaniu za 
uwłaszczenie pól użytkowanych przez mieszkań-
ców Brzezowca, w tym także Steców. Brzezowiec 
i pobliska Słotwina należały wówczas do hrabiego 
Żeleńskiego, który właśnie w 1846 roku zapowie-
dział owo uwłaszczenie, a to faktycznie nastąpiło 
dwa lata później.

Figura Krucyfiks
ul. Starowiejska 40, Brzesko

Figura Matki Bożej Różańcowej, znajdująca się 
na terenie prywatnej posesji przy ulicy Okocim-
skiej 25, została ufundowana w 1927 roku przez 
Kunegundę i Feliksa Głuszyńskich. Nie jest znana 
intencja, którą kierowali się fundatorzy.  

Na kamiennym postumencie stoi rzeźba Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, trzymającej w dłoni róża-
niec. Na postumencie widnieje wyryty napis: 
Matko Boska Różańcowa módl się za nami”. Na 
bocznych ścianach tego postumentu widnieją 
dwie płaskorzeźby przedstawiające św. Feliksa 
(lewa strona) i św. Katarzyny (prawa strona). 
Całość przykryta jest blaszanym daszkiem.

Figura MB Różańcowej
ul. Okocimska 25, Brzesko
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Do Ciebie Matko, Szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną.
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją Tyś nam jedyną.  

W cierpienia czas, pomocą darz,
I nieustannie ratuj nas. 

Gdy Twojej chwały niebieski tron,
Daleki duszy cierpiącej.
Spoglądnij na nas przez obraz on,
Pomocy Nieustającej. 

Twe oczy jakże łaskawe są,
Pociąga słodycz z nich Twoja,
Ufamy mocno, że ulżysz łzom,
I wsparciem staniesz się w znojach.

Do Ciebie Matko, Szafarko łask

2.

3.

Ref.:

1.
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Jest zakątek na tej ziemi 
Gdzie powracać każdy chce 
Gdzie króluje Jej Oblicze 
Na Nim cięte rysy dwie 
Wzrok ma smutny zatroskany 
Jakby chciała prosić cię 
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się 

Madonno Czarna Madonno 
Jak dobrze Twym dzieckiem być 
O pozwól Czarna Madonno 
W ramiona Twoje się skryć 

W Jej ramionach znajdziesz spokój 
I uchronisz się od zła 
Bo dla wszystkich swoich dzieci 
Ona serce czułe ma 
I opieką cię otoczy 
Gdy Jej serce oddasz swe 
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te 

Dziś gdy wokół nas niepokój 
Gdzie się człowiek schronić ma 
Gdzie ma pójść jak nie do Matki 
Która ukojenie da 
Więc błagamy o Madonno 
Skieruj wzrok na dzieci swe 
I wysłuchaj jak śpiewamy prosząc Cię 

Czarna Madonna
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Nad mieszkańcami ulicy Starowiejskiej czuwa 
ogrodzona niewielkim płotkiem Matka Boża 
Różańcowa. Figura umiejscowiona jest niedaleko 
bramy wjazdowej do firmy CANPACK. Chroni ją 
wykonany z blachy cynkowej daszek zwieńczony 
krzyżykiem. U stóp figury od strony frontowej 
umieszczono datę ufundowania pomnika oraz 
napis: „O MARYA módl się za nami”. Poniżej tych 
napisów na postumencie w niezbyt głębokiej 
wnęce znajduje się płaskorzeźba przedstawia-
jąca ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. 
Po przeciwnej stronie napisano wklęsłymi lite-
rami: „Za staraniem Józefa i Anny Stachoń. 1989.” 
Przyczyna ufundowania figury nie jest dokładnie 
znana. Wiadomo jedynie, że w czasach międzywo-
jennych i zaraz po wojnie, w maju i październiku,  
zbierali się przed nią, na nabożeństwa maryjne, 
mieszkańcy sąsiadujących z rzeźbą domów. 

Figura MB Różańcowej
ul. Starowiejska, Brzesko

W pobliżu Komendy Powiatowej Policji przy ulicy 
Szczepanowskiej na czworobocznym postumen-
cie stoi kamienna figura Matki Bożej Różańco-
wej, u której stóp posadowione są dwie mniejsze 
figurki – św. Dominika i św. Katarzyny Sieneńskiej. 
Na trzech ścianach postumentu wyryte są pła-
skorzeźby z podobiznami św. Macieja (front), 
św. Kingi (prawa strona) i św. Antoniego z Dzie-
ciątkiem (lewa strona). Osłonięta blaszanym 
daszkiem figura powstała w 1854 roku, a ufundo-
wana została przez Kunegundę i Macieja Steców, 
o czym informuje umieszczony u podstawy napis.

Figura MB Różańcowej
ul. Szczepanowska 23, Brzesko
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Jak szczęśliwa Polska cała,
W niej Maryi kwitnie chwała,
Od Bałtyku po gór szczyty,
Kraj nasz płaszczem Jej okryty.

Matko Boska, Królowo Polska,
O Pani nasza Częstochowska.

W Częstochowie tron swój wzniosła,
Wielka, można i wyniosła,
Lecz najczulsza z matek ziemi,
Cierpi razem z dziećmi swymi.

Matko Boska...

Tyś cudami zajaśniała,
Swoje serce nam oddała.
Ludu Polski, dziecię drogie,
Masz tu Matkę, szczęście błogie.

Matko Boska...

Jak szczęśliwa Polska cała

2.

3.

Ref.:

Ref.:

Ref.:

1.
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Serdeczna Matko Opiekunko ludzi 
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi 
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy
Zlituj się zlituj niech się nie tułamy 

Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki 
Tylko do Ciebie ukochanej Matki 
U której serce otwarte każdemu
A osobliwie nędzą strapionemu 

Zasłużyliśmy to prawda przez złości 
By nas Bóg karał rózgą surowości 
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze
Szczęśliwy kto się do Matki uciecze 

Dla Twego Syna wszystko Bóg uczyni 
Daruje plagi choć człowiek zawini 
Jak Cię cna Matko nie kochać serdecznie
Gdy się skryć można pod Twój płaszcz
bezpiecznie 

Ratuj nas ratuj Matko ukochana 
Zagniewanego gdy zobaczysz Pana 
Mieczem przebite pokazuj Mu serce
Gdy Syna na krzyż wbijali morderce 

Serdeczna Matko
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Dla tych boleści któreś wycierpiała 
Kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała 
Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli 
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli 

A gdy ujdziemy gniewu jak i chłosty 
Pokaż nam Matko tor do nieba prosty 
Niechaj to serce kochamy na wieki
Z którego dotąd żyjemy opieki
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Przy ulicy Jasnej, w otoczeniu wiekowych drzew skrywa się kapliczka, która 
została posadowiona w 1899 roku z fundacji Marii i Jana Kusiaków w podzięce za 
łaski i uzdrowienie ich córki. Do dzisiaj odbywają się w tym miejscu majówkowe 
i czerwcowe nabożeństwa. Mieszkańcy osiedla Kopaliny spotykają się tutaj 
także z okazji święta Wniebowzięcia Marii Panny.  

W górnej części kapliczki znajduje się przykryty dachem krucyfiks, a w poło-
żonej poniżej krzyża wnęce stoi figura Matki Bożej. Na postumencie wyryto 
napis: „Któryś cierpiał za nas rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”, pod którym 
umieszczona jest informacja zawierająca datę postawienia kapliczki i nazwiska 
jej fundatorów. W 2020 roku kapliczka została gruntownie odnowiona w ramach 
programu „Kapliczki Małopolski”.

Figura MB
Różańcowej
ul. Jasna, Brzesko
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Na osiedlu Ogrodowa, w pobliżu bloku nr 5, usytuowany jest krucyfiks posta-
wiony tam w marcu 1997 roku. U podnóża krzyża umieszczona jest tablica 
z napisem: „JEZUS CHRYSTUS JEDYNY ZBAWICIEL ŚWIATA WCZORAJ, DZIŚ 
I NA WIEKI”. Pod tablicą znajduje się informacja, z której wynika, że figura 
została posadowiona na pamiątkę Drogi Krzyżowej w dniu zakończenia wielko-
postnych rekolekcji parafialnych w pierwszym roku przygotowań do obchodów 
Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Narodzin Chrystusa.

Krucyfiks
Osiedle Ogrodowa 5,
Brzesko
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Po górach dolinach
Po górach dolinach 
Rozlega się dzwon 
Anielskie witanie 
Ludziom głosi on 

Ave ave ave Maryja 
Zdrowaś zdrowaś zdrowaś Maryja 
Ave ave ave Maryja 
Zdrowaś zdrowaś zdrowaś Maryja 

Bernardka dziewczynka 
Szła po drzewo w las 
Anioł ją tam wiedzie 
Bóg sam wybrał czas 

Ave ave ave Maryja 
Zdrowaś zdrowaś zdrowaś Maryja 
Ave ave ave Maryja 
Zdrowaś zdrowaś zdrowaś Maryja 

Wtem wicher zaszumiał 
Gwałtowny od skał 
W niej serce zadrżało
Cud się spełnić miał 

Ave ave ave Maryja 
Zdrowaś zdrowaś zdrowaś Maryja 
Ave ave ave Maryja 
Zdrowaś zdrowaś zdrowaś Maryja 
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Modlitwę serdeczną 
Szepcą usta jej 
Zdrowaś bądź Panienko 
Łaski na nas zlej 

Ave ave ave Maryja 
Zdrowaś zdrowaś zdrowaś Maryja 
Ave ave ave Maryja 
Zdrowaś zdrowaś zdrowaś Maryja 

Po górach dolinach 
Rozlega się dzwon 
Anielskie witanie 
Ludziom głosi on 

Ave ave ave Maryja…
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Na terenie parku Goetzów, powyżej pałacu, znaj-
duje się figura Matki Bożej. Ufundowała ją w 1904 
roku baronowa Zofia Jadwiga Goetz-Okocimska, 
na pamiątkę 50-lecia ogłoszenia Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przez wielu 
mieszkańców Brzeska, zwłaszcza młodych, figura 
zwana jest Matką Zakochanych.

Matka Zakochanych
założenie Parkowe Goetza, Brzesko

Przy ulicy Okulickiej w Buczu, na terenie pry-
watnym stoi posadowiona przez właścicieli 
tej posesji w lipcu 1996 roku figurka Serca 
Jezusowego. Tuż pod figurą, na frontowej ścianie 
czworobocznego postumentu, widnieje napis 
„Najświętszemu Sercu Jezusowemu CHWAŁA – 
MIŁOŚĆ – DZIĘKCZYNIENIE”. Posąg przykryty 
jest blaszanym dachem, a ogrodzony żelaznym 
łańcuchem. Po jego obu stronach rosną „strze-
gące” figurkę dwie tuje.

Figura Serca Jezusowego
ul. Okulicka, Bucze
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Przy ulicy Trakt Szczepanowski w Buczu, na terenie prywatnej działki należącej 
do Władysławy Góry posadowiona jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. 
Wzniesiono ją w 1870 roku z fundacji Petroneli i Jana Giemzów, w podziękowa-
niu Bogu i Matce Bożej za ocalenie od śmiertelnej cholery, która w tym czasie 
zdziesiątkowała mieszkańców wsi.  

Figura stoi na wysokim czworobocznym cokole, na którego trzech ścianach 
znajdują się płaskorzeźby św. Józefa z Dzieciątkiem (front), św. Jana Nepomu-
cena (lewa strona) i św. Petroneli (prawa strona). Całość jest osłonięta blasza-
nym daszkiem i ogrodzona metalowym płotkiem.  

Mieszkańcy są silnie związani z figurką, przy której od lat prowadzone są 
majowe i czerwcowe nabożeństwa. Z okazji świąt kościelnych figurka jest deko-
rowana przez mieszkańców kwiatami lub ludowym rękodziełem. W 2020 roku 
figura została odnowiona w ramach programu „Kapliczki Małopolski”. 

Figura MB
Trakt Szczepanowski,
Bucze
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Z dawna Polski Tyś
Królową Maryjo

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo,
Ty za nami przemów słowo, Maryjo. 
Ociemniałym podaj rękę,
Nie wytrwałym skracaj mękę,
Twe królestwo weź w porękę, Maryjo! 

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo. 
Tyleś za nas wycierpiała, Maryjo, 
Przez swego Syna cierpienie
Daruj nasze przewinienia,
Udziel łaski przebaczenia, Maryjo! 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo 
Weź w opiekę naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

2.

3.

1.
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Zdrowaś Maryja, Bogarodzico! 
Błagamy Ciebie, święta Dziewico, 
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
Módl się za nami, Zdrowaś Maryja! 

Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, 
Tyś przenajświętsza, niepokalana,
Jak w pośród kwiatów wonna lilija,
Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja! 

Ty, coś karmiła świata zbawienie, 
I nam, jak Matka, daj pożywienie, 
Niech brak żywności nas nie zabija,
Broń nas od głodu, Zdrowaś Maryja! 

Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, 
Przez twe łzy gorzkie, Matko jedyna,
Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja! 

Ty, coś płomieni innych nie znała, 
Tylko miłością Boską pałała, 
Spraw, niechaj pożar dom nasz omija,
Broń nas od ognia, Zdrowaś Maryja! 

Ty w całym życiu łagodna, cicha, 
Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha,
Niech duch niezgody nas nie rozbija,
Broń nas od wojny, Zdrowaś Maryja!

Zdrowaś Maryja

2.

3.

1.

5.

6.

4.
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Na skraju łąki przy samej drodze stoi kamienna 
figura przedstawiająca ukrzyżowanego Pana 
Jezusa. Ufundowana została w 1877 roku przez 
Renatę i Józefa Przybyłów. Jej autorem jest, jak 
wynika z napisu umieszczonego na tylnej ścianie 
czworobocznego, dwukondygnacyjnego postu-
mentu, Stanisław Zachara. Na frontowej ścia-
nie cokołu znajdują się dwie płaskorzeźby – N.P. 
Maria Boża Matka oraz św. Jadwiga. Na lewej 
ścianie św. Józef i św. Maciej. Na prawej trudna 
do ustalenia postać i św. Jakub. Całość ogrodzona 
jest metalowym płotkiem. Posąg ostatni raz 
odnawiano w 2012 roku.

Jezus na krzyżu
ul. Św. Floriana, Bucze

Znajdująca się przy ulicy Prokopa w Jadownikach 
figura Serca Jezusa to typowa murowana 
kapliczka wybudowana w kształcie słupa, skła-
dającego się z dwóch kondygnacji, osłoniętego 
od góry dachówką. W górnej kondygnacji 
umieszczona jest zaszklona wnęka skrywająca 
figurę Serca Jezusa. Boczne ściany zdobią drew-
niane płaskorzeźby z wizerunkami św. Anny 
i św. Wincentego a Paulo. Wzniesiona została 
w 1915 roku z fundacji Anny i Wincentego Tyków.

Figura Serca Jezusa
ul. Prokopa, Jadowniki
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Fundatorami figury Matki Boskiej, postawionej w 1867 roku w Jadownikach 
przy ulicy Małopolskiej byli Zofia i Szczepan Czyżowie. Wykonał ją, jak głosi 
napis w dolnej części tylnej ściany postumentu, Teodor Twarogowicz, popu-
larny w tamtych czasach snycerz, twórca wielu przydrożnych kapliczek. 
Matka Boska stoi na czworobocznym wysokim cokole. Na jej frontowej ścianie 
wyryta jest płaskorzeźba przedstawiająca „Trzeci Upadek”. Pod nią znajduje 
się napis: „Jezus pod krzyżem upadający zmiłuj się nad nami”. Na trzech pozo-
stałych ścianach postumentu autor umieścił płaskorzeźby z wizerunkami 
św. Szczepana (prawa strona), św. Zofii (lewa strona) i św. Stanisława (tylna 
ściana).

Figura
Matki Boskiej
ul. Małopolska,

Jadowniki
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My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Błogosław słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan?

My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

Błogosław słodka Pani...!

My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju, 
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

Błogosław słodka Pani...!

My chcemy Boga!

2.

3.

Ref.:

Ref.:

Ref.:

1.
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Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy Jej skroń,
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Przez Ciebie o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich nóg,
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń.

O Tronie Ty Boga wiecznego,
O Słońce nadziei i łask,
O różdżko przedziwna Jessego,
Jak wielki cnót Twych blask,
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Królowej Anielskiej śpiewajmy

2.

3.

1.



30

W Jadownikach, niemalże na samym końcu ulicy Podgórskiej, tuż przed szczy-
towym punktem wzgórza Bocheniec znajduje się posesja, na terenie której 
wyróżnia się figura Matki Boskiej Różańcowej, stojącej na wysokim słupowym 
postumencie. Na frontowej ścianie tego postumentu widnieją płaskorzeźby 
przedstawiające św. Annę i św. Józefa. Umieszczony jest również napis: „Fun-
dator z Dzieńskich Franciszek i Katarzyna żona, r. 1982. Na samym dole wyryte 
są litery T.T. Prawdopodobnie są to inicjały imienia i nazwiska wykonawcy tej 
figury, Teodora Twarogowicza.  

Z lewej strony postumentu umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające 
św. Katarzynę i św. Andrzeja, z prawej św. Franciszka i św. Rozalię, a na tylnej 
ścianie św. Piotra. Figura została odnowiona w 2016 roku w ramach programy 
„Kapliczki Małopolski”.

Figura MB
Różańcowej
ul. Podgórska,

Jadowniki
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Przy ulicy Małopolskiej w Jadownikach, na tere-
nie prywatnej posesji, stoi kapliczka w kształcie 
czworobocznego postumentu z zaszkloną wnęką, 
wewnątrz której znajduje się wykonana z gipsu 
figurka Serca Pana Jezusa. W dolnej części kapliczki 
umieszczony jest mozaikowy krzyż. Kapliczka 
została ufundowana w 1954 roku przez Zofię 
i Franciszka Chamowskich.

Kapliczka Jezusa
ul. Małopolska, Jadowniki

Przy ulicy Sądeckiej w Jasieniu uwagę każdego 
przechodnia przykuwa kapliczka Matki Bożej 
Dobrej Rady. Jest to drewniana konstrukcja przy-
kryta dachem z blachy, wewnątrz której znajduje 
się figura Matki Bożej. Na frontowej ścianie czworo-
bocznego postumentu znajduje się napis: „Matko 
Dobrej Rady módl się za nami”. Pod spodem zaś 
informacja o fundatorach tej kapliczki. Byli nimi 
Maria i Jakub Bielowie, a miało to miejsce w 1921 
roku. Całość posadowiona jest na marmurowym 
fundamencie, a ogrodzona żelaznym, misternie 
wykonanym płotem.

Kapliczka Matki Bożej
Dobrej Rady
ul. Sądecka, Jasień
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Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie świętej cześć! 
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,
Hołd Jej śpiesz się nieść! (2) 

Ten, co stworzył świat wspaniały, 
W Niej Swą Matkę czcił, 
Jej go ręce piastowały, 
Gdy dziecięciem był. (2x) 

On jak Matkę Ją miłował, 
W posłuszeństwie żył, 
Każde słowo Jej szanował,
Chociaż Bogiem był. (2x) 

Dziatki lube, jeśli chcecie 
Błogi żywot wieść, 
Dajcie, jako Jezus Dziecię, 
Pannie świętej cześć. (2x) 

Czystość, cichość i pokora 
To Maryi strój, 
Przez nie miła niebios
Córa Łask zyskała zdrój. (2x) 

Cześć Maryi
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Przez nie w cudnej gwiazd koronie 
Ją posadził Bóg 
Na wysokim chwały tronie 
Wśród niebieskich sług. (2x) 

Ten Maryi, dziatwo droga, 
Obraz w sercu noś, 
O opiekę Matki Boga 
Zawsze kornie proś. (2x)
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W samym środku Jasienia, przy samej drodze usytuowana jest drewniana 
kapliczka, oszalowana, mająca słupową konstrukcję. Zwieńczona jest dwuspado-
wym dachem, pokrytym dachówką. Do wnętrza kapliczki prowadzą w połowie 
oszklone drzwi. W środku znajduje się, pochodząca z przełomu wieków XVIII i XIX, 
wykonana w stylu barokowym, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, przeniesiona 
w to miejsce z kościoła. Na wewnętrznych ścianach wiszą obrazy autorstwa ludo-
wych twórców, powstałe na początku XX wieku: Matka Boska z Dzieciątkiem i św. 
Janem Chrzcicielem, Ukrzyżowanie, Ecce Homo, Chrystus upadający pod krzy-
żem oraz Matka Boska Częstochowska. Kapliczka została ufundowana w 1913 
roku przez księdza Józefa Mazurkiewicza, ówczesnego proboszcza parafii Jasień. 
Ksiądz jest również patronem ulicy, przy której kapliczka stoi.

Kapliczka
ul. Ks. Mazurkiewicza,

Jasień
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Przy ulicy Wiślanej w Mokrzyskach, na prywatnej parceli postawiona jest figura 
Matki Bożej Różańcowej z 1892 roku. Jej fundatorami byli Marianna i Grzegorz 
Lisowie. Na postumencie w napisie informującym o fundacji zachowało się 
do dziś jedynie imię Maryanna. Odnowy wymagają także dwie płaskorzeźby – 
św. Stanisława Bp i Grzegorza Wielkiego. W Urzędzie Miejskim w Brzesku trwają 
procedury zmierzające do renowacji figury, która nastąpi w 2023 roku.  

Nadal czytelny jest dotyczący intencji napis, którego treść brzmi (pisownia 
oryginalna): „Objawienie N. Maryi Panny w Lord we Francyi”. Dlaczego wyko-
nany w 1892 roku posąg nawiązuje do wydarzenia z 1858 roku? W tamtych 
czasach ufundowanie jakiejkolwiek kapliczki wiązało się z dużymi kosztami, 
dlatego zbieranie pieniędzy na taki cel trwało niekiedy latami. Mogło jednak 
zdarzyć się, że ktoś z rodziny fundatorów doznał cudownego uzdrowienia.

Figura
Matki Bożej
Niepokalanie
Poczętej
ul. Wiślana, Mokrzyska
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Gwiazdo śliczna, wspaniała, 
Częstochowska Maryja,
Do Ciebie się uciekamy,
O Maryja, Maryja. 

Słyszeliśmy wdzięczny głos,
Jak Maryja woła nas: 
„Pójdźcie do mnie, moje dzieci, 
Przyszedł czas, ach, przyszedł czas.” 

Gdy ptaszkowie śpiewają, 
Maryję wychwalają, 
Słowiczkowie wdzięcznym głosem
Śpiewają, ach, śpiewają. 

I my też zgromadzeni
Pokłon dajmy Maryi.
Czyste serce Bożej Matce
Darujmy, ach, darujmy. 

O przedrogi klejnocie, 
Maryjo, na tym świecie, 
Kto Ciebie ma, ten się z Tobą
Raduje, ach, raduje. 

Gwiazdo śliczna
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Jak szczęśliwy tron Boży
Pannie Maryi służy!
Cherubiny, Serafiny
Śpiewają, ach, śpiewają. 

O Maryjo, Maryjo,
Tyś pomocą jedyną.
Dusza ma się w moim ciele
Raduje, ach, raduje.
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Stojąca przy ulicy Wiślanej w Mokrzyskach figura 
Matki Boskiej Różańcowej ufundowana została w 
1884 roku przez Agnieszkę i Stanisława Pluskwów. 
W 1974 odnowiona. Posąg usadowiony jest na 
wysokim, ozdobnym cokole, na którego czterech 
ścianach znajdują się płaskorzeźby św. Stanisława 
Bp, św. Franciszka, św. Agnieszki i św. Antoniego. 
Całość pokrywa ozdobne, wykonane z blachy 
zadaszenie, a otacza je żelazne ogrodzenie.

Figura MB Różańcowa
ul. Wiślana, Mokrzyska

Przy ulicy Gibałówka na czworobocznym słu-
powym fundamencie stoi figura Pana Jezusa, ze 
skrzyżowanymi na piersiach rękoma, skrępowa-
nymi sznurem. Powstała w 1863 roku z fundacji 
Apolonii i Stanisława Gibałów. Na frontowej ścia-
nie postumentu widnieje wizerunek Matki Boskiej 
Bolesnej. Z lewej strony umiejscowiona jest 
podobizna św. Jana, z prawej – św. Salomei. Posąg 
osłonięty jest blaszanym daszkiem i ogrodzony 
żelaznym płotkiem.

Figura Serca Jezusa
ul. Gibałówka, Mokrzyska
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Na Zalesiu w Okocimiu uwagę przechodniów przyciąga kapliczka położona 
terenie prywatnej parceli. Wzniesiona na przełomie XVIII i XIX wieku jest naj-
starszym tego typu zabytkiem sakralnym w tej miejscowości. Wybudowana jest 
z kamienia, a kryta dachówką. Do wnętrza kapliczki prowadzi prostokątne wej-
ście z drewnianym obramieniem. Wewnątrz znajdują się obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej i figura Matki Boskiej (autorzy nieznani), a ponadto dwa inne 
obrazy – Serce Maryi oraz Serce Jezusa. Kaplica była miejscem modlitwy lokal-
nej społeczności w czasach „zaraz i morowego powietrza”. W latach 2012/2013 
została gruntownie odnowiona staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Okocimskiej.

Kapliczka MB
Zalesie, Okocim
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Idźmy, tulmy się jak dziatki
do Serca Maryi Matki. 
Czy nas nęka życia trud,
czy to winy czerni brud. 
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
rzewnym sercem, łzawym okiem.
To serce zna dzieci głos,
odwróci bolesny cios. 

Ach, to serce dobroć sama
najczulszej z córek Adama 
Jest otwarte w każdy czas,
samo szuka, wzywa nas: 
„Pójdźcie do mnie, dziatki moje.
Wyczerpnijcie łaski zdroje.
Kto mnie znajdzie, życie ma.
Temu Syn zbawienie da”. 

To Maryi Serce chwałą,
że zgubionym Zbawcę dało. 
Jemuś winien, świecie, cud,
że Bóg zstąpił zbawić lud. 
Pod nim Jezusa nosiła,
do niego czule tuliła. 
Wychowała, by Bóg - Syn,
zgładził długi naszych win.

Idźmy, tulmy się jak dziatki
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Ze wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon,
Gdzie Polski Królowa ma łaskawy tron:
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś, Maryjo,
Częstochowska Panno Maryjo.

Króluje w tym grodzie od wielu już lat
I słynie cudami na cały ten świat.
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś, Maryjo,
Częstochowska Panno Maryjo.

Szli do Niej królowie, hetmani i lud
Po zdrowie i dolę, i pokój, i cud.
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś, Maryjo,
Częstochowska Panno Maryjo.

Gdy klęska, pożoga, nieszczęście i noc
Zawisły nad krajem, z obrazem szła moc.
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś, Maryjo,
Częstochowska Panno Maryjo.

Gdy rycerz pohańca w śmiertelny bój brał,
To ryngraf Maryi go bronił od strzał.
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś, Maryjo,
Częstochowska Panno Maryjo.

Królowo ziem polskich i morza, i gór,
Do stóp Twych padamy, błagalny przyjm chór. 
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś, Maryjo,
Częstochowska Panno Maryjo. 

Ze wzgórz Częstochowy
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Na Zagórzu, przy Czerwonej Drodze stoi kapliczka, ufundowana przez Rozalię 
i Piotra Brzezinów na pamiątkę wybudowania drogi. Usytuowana jest na pry-
watnej działce należącej do rodziny fundatorów. Została poświęcona w 1955 
roku. Posadowiona jest na betonowym fundamencie, wybudowana z cegły, 
otynkowana i pokryta blachą, od frontu zdobiona okapem. Wejście do kapliczki 
zamykane jest do połowy przeszklonymi drzwiami. Wewnątrz niej znajduje 
się wykonana z gipsu figura Matki Boskiej, będąca darem od mieszkańców 
osiedli Zalesie i Zagórze. Towarzyszą jej obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej 
i Okulickiej – dary od Marii Brzyk i Marii Kargól. W lipcu 2001 roku kapliczka 
została odnowiona, a koszty jej renowacji zostały pokryte przez Irenę Brzezinę 
(synową fundatorów) oraz rodziny Pajorów i Kargóli.

Kapliczka NMP
Czerwona Droga,

Okocim
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Wzniesiona została w 1880 roku z fundacji Anny i Feliksa Papierzów. W 1976 
roku przesunięto ją z pierwotnego miejsca w związku z przebudową drogi. 
Gruntownie odnowiona w 2018 roku przez gminę Brzesko przy dofinansowaniu 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mowa o stojącej 
przy ulicy Tęczowej kamiennej kaplicy pw. św. Trójcy w kształcie wysokiego, 
czworobocznego i czterokondygnacyjnego słupa, na którym znajduje się sporo 
płaskorzeźb. Od frontu, na zwieńczonym krzyżem szczycie koronacja N.P. Marii, 
której towarzyszą Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Poniżej Jezus na krzyżu, Matka 
Boska Bolesna i św. Walenty. Na lewej ścianie (patrząc od czoła) św. Weronika 
i św. Franciszek, na prawej św. Feliks.

Kaplica
pw. św. Trójcy
ul. Tęczowa,

Poręba Spytkowska
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Matko Najświętsza! Do Serca Twego, 
Mieczem boleści wskroś przeszytego. 
Wołamy wszyscy z lękiem, ze łzami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 

Gdzież my, o Matko, ach gdzież pójdziemy? 
I gdzie ratunku szukać będziemy? 
Twojego ludu nie gardź prośbami: 
Ucieczko grzesznych módl się za nami! 

Imię Twe, Maryjo, litością słynie, 
Tyś nam pociechą w każdej godzinie. 
Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 

O Matko nasza, Matko miłości, 
Niechaj doznamy Twojej litości. 
Bośmy okryci grzechów ranami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 

A gdy ostatnia łza z oka spłynie, 
O Matko święta, w onej godzinie. 
Zamknij nam oczy Twymi rękami: 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Matko Najświętsza
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Matko Niebieskiego Pana
Ślicznaś i Niepokalana 
Jakiej wieki, czas daleki 
Czas niemały i świat cały
Nie słyszał

Wszystkie skarby, co są w niebie 
Wydał Panno Bóg dla Ciebie 
Jak bogata słońca szata 
Z gwiazd korona upleciona
Na głowie 

Miesiąc swe ogniste rogi 
Skłonił pod Twe święte nogi 
Gwiazdy wszystkie asystują 
Bo Królowę w niebie czują
Nad sobą

Przez Twą poważną przyczynę 
Niech nam Bóg odpuści winę 
Uproś pokój Panno święta
Boś bez zmiany jest poczęta
Maryjo! 

Matko Niebieskiego Pana
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Figura przedstawiająca Serce Jezusa znajdująca się 
przy ulicy Tęczowej ufundowana została w 1892 
roku z fundacji Katarzyny i Andrzeja Karczów.

Serce Jezusa
ul. Tęczowa, Poręba Spytkowska

Tuż obok stacji PKP w Sterkowcu stoi kapliczka 
z figurą św. Stanisława, najmłodszy obiekt 
małej architektury sakralnej w gminie Brzesko, 
a prawdopodobnie też w całym kraju. Została 
ufundowana przez mieszkańców tej miejsco-
wości z wdzięczności za opiekę, jaką roztacza 
nad nimi patron Polski. Poświęcenie kapliczki 
miało miejsce 15 sierpnia 2019 roku. Od tego 
dnia św. Stanisław wita wszystkich pielgrzymów 
udających się do sanktuarium w Szczepanowie.

Kapliczka św. Stanisława
ul. Tarnowska, Sterkowiec
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Obok skrzyżowania ulic św. Stanisława i ks. Kosseckiego w Szczepanowie stoi 
figura Chrystusa Nazareńskiego z 1844 roku, otoczona bogatym drzewostanem 
przylegającym do ogrodzenia. Ufundowali ją Marianna i Stanisław Lamber-
towie. Stojący na czworobocznym postumencie Chrytus odziany jest w długą 
czerwoną szatę, na głowie ma cierniową koronę. Uwagę zwracają związane na 
piersiach ręce. Poniżej, w niewielkiej wnęce umieszczona jest figurka przedsta-
wiająca Serce N.P.M. Na postumencie znajdują się tablica z zapisaną intencją 
fundatorów oraz data posadowienia figury.

Figura
Chrystusa
Nazareńskiego 
ul. Św. Stanisława,

Szczepanów
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Anielską pieśń dzwon grał 
Cześć Maryi wdzięcznie głosił,
Serc ludzkich jękiem łkał,
Na ziemię zejść ją prosił: 
Ave, ave, ave, ave Maryja!
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś
Maryja!

Maryja słyszy dźwięk,
Na ziemię wnet przychodzi,
Uciszy biednych jęk,
I gorzki ból osłodzi.
Ave...

Do Massabielskich skał 
Dziewczynka po drwa śpieszy,
Cud przed nią stać się miał,
Bóg wybrał ją wśród rzeszy.
Ave...

Zaledwie przeszła zdrój,
na ziemię zaraz pada,
Nie zmógł jej drogi znój,
Lecz sobą nic nie włada.
Ave...

Anielską pieśń dzwon grał
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Od białych groźnych skał 
Niezmierna jasność płynie,
Wiatr dziwny głośno wiał
Ku klęczącej dziewczynie.
Ave... 

Bernadce serce drży, 
Rumieńcem płoną lica, 
Z światła, by słońce z mgły,
Prześliczna lśni Dziewica.
Ave...
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Kamienna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, znajdująca się przy ulicy. 
Ks. Stojałowskiego została ufundowana w 1885 roku przez Bronisławę i Woj-
ciecha Kołodziejów. Posąg Matki Boskiej Różańcowej stoi na wysokim, czwo-
robocznym, ozdobnym postumencie, na którego ścianach umieszczone są 
wizerunki Serca Pana Jezusa, św. Wojciecha, św. Stanisława i Bł. Bronisławy. 
Figury strzegą dwa dęby zasadzone w pobliżu przez Wojciecha Kołodzieja. Pod-
czas walk prowadzonych w 1914 roku w okolicy lasu szczepanowskiego, przez 
wojska rosyjskie i austriackie, w figurę uderzył pocisk artyleryjski. Wprawdzie 
nie naruszył  jej konstrukcji, jednak przyczynił się do postępującego zniszcze-
nia. W 1996 roku figura została odremontowana staraniem Alicji Wolnik-Styrny, 
prawnuczki fundatorów.

Matka Boska
z Dzieciątkiem
Jezus
Ks. Stojałowskiego,

Szczepanów
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Jasnogórska można Pani, Maryjo 
Święta Matko Chrystusowa, Maryjo
My Twe dzieci i poddani
W wiarę ojców zasłuchani: 
Wyznajem dziś na nowo 
Żeś Ty Polski jest Królową Maryjo

Imię Twe Bogurodzica, Maryjo 
Pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo 
Radość niesie polskiej duszy 
Grzeszne serca łaską kruszy 
Budzi wiarę i nadzieję 
I miłością w nas goreje, Maryjo

Przyjm dziękczynne nasze słowa, Maryjo 
Żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo 
Wszak Twój Syn nas oddał Tobie 
A nam Ciebie – w męki dobie 
Panuj więc w naszej rodzinie 
Niech w niej Imię Twoje słynie, Maryjo

Twym Królestwem Polska cała, Maryjo 
Niech się stanie Syna chwałą, Maryjo 
Rodzin polskich ustrzeż ducha 
Bądź im mocą i otuchą 
Z Jasnej Góry wejdź w poddasza 
Króluj wszystkim Pani nasza, Maryjo

Jasnogórska można Pani
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Królowej Anielskiej śpiewajmy, 
Różami uwieńczmy Jej skroń,
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Przez Ciebie o Matko miłości, 
Łask wszelkich udziela nam Bóg, 
A my Ci hołd dajem wdzięczności, 
Upadłszy do Twoich nóg, 
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń.

O Tronie Ty Boga wiecznego, 
O Słońce nadziei i łask, 
O różdżko przedziwna Jessego, 
Jak wielki cnót Twych blask, 
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Królowej Anielskiej śpiewajmy
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Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo Królowo Polski,
jestem przy Tobie,
pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas.
Jestem przy Tobie,
pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas.

Maryjo, jesteśmy młodzi,
Maryjo, jesteśmy młodzi,
już dzisiaj zależy
od polskiej młodzieży
następne tysiąc lat.
Już dzisiaj zależy
od polskiej młodzieży
następne tysiąc lat. 

Maryjo, Królowo nasza, 
Maryjo, Królowo nasza,
Ciebie prosimy,
uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas.
Ciebie prosimy,
uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas. 

Apel Jasnogórski
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Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 
Święta Panno nad pannami, módl się za nami. 
Matko Chrystusowa, módl się za nami. 
Matko Kościoła, módl się za nami. 
Matko łaski Bożej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami. 
Matko najczystsza, módl się za nami. 
Matko Dziewicza, módl się za nami. 
Matko nienaruszona, módl się za nami. 
Matko najmilsza, módl się za nami. 
Matko przedziwna, módl się za nami. 
Matko dobrej rady, módl się za nami. 
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Panno roztropna, módl się za nami. 
Panno czcigodna, módl się za nami. 
Panno wsławiona, módl się za nami. 
Panno można, módl się za nami. 

Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny 
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Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. 
Stolico mądrości, módl się za nami. 
Przyczyno naszej radości, módl się za nami. 
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. 
Przybytku chwalebny, módl się za nami. 
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. 
Różo duchowna, módl się za nami. 
Wieżo Dawidowa, módl się za nami. 
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. 
Domie złoty, módl się za nami. 
Arko przymierza, módl się za nami. 
Bramo niebieska, módl się za nami. 
Gwiazdo zaranna, módl się za nami. 
Uzdrowienie chorych, módl się za nami. 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami. 
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami. 
Królowo Patriarchów, módl się za nami. 
Królowo Proroków, módl się za nami. 
Królowo Apostołów, módl się za nami. 
Królowo Męczenników, módl się za nami. 
Królowo Wyznawców, módl się za nami. 
Królowo Dziewic, módl się za nami. 
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Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. 
Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. 
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. 
Królowo rodzin, módl się za nami. 
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, 
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną 
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić 
od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
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W pobliżu drogi prowadzącej do Szczepanowa, na południowym brzegu parku 
w Wokowicach, stoi kamienna figura przedstawiająca ukrzyżowanego Chry-
stusa. Ufundowali ją Teresa i Wojciech Kargulowie, a postawiona została w 1847 
roku. Wykuta jest w piaskowcu przez nieustalonego z nazwiska rzeźbiarza. 
Historycy zwracają uwagę na wyryte  na trzech ścianach wysokiego, czworo-
bocznego postumentu dewocyjne napisy, bardzo rzadko spotykane zabytki 
piśmiennictwa ludowego z połowy XIX wieku.

Na frontowej ścianie wyryty jest napis: „WOJSIECHA I TERESZY KARGOLE 
FONDATOROWIE PROSZOM O POZDROWIENIE ZA DATA RP 1847”.

Na zachodniej ścianie napisano: „JEŻELI MIEDZEI WAMI WZAIEMNA 
MIŁOŚĆ OBFITOWAĆ NIE BĘDZIE DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO”.

Na wschodniej ścianie: „NIE NOM PANIE NIE NOM ALE IMIENIOWI TWEMU 
NIECH CHWAŁA BĘDZIE TU I WSZĘDZIE NA WIEKI”. 

W 1998 roku figura została poddana pracom konserwatorskim, które wykonała 
Barbara Dobraczyńska. Stało się tak dzięki staraniom pochodzących z Wokowic, 
a zamieszkałych w Krakowie Józefy i Stanisława Kargulów – krewnych fundatorów 
figury.

Figura Jezusa 
Ukrzyżowanego
ul. Dworska, Wokowice
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