Modlitwy za zmarłych
Wieczny odpoczynek
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Dobry Jezu
Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj im wieczne spoczywanie;
Światłość wieczna niech, im świeci, Gdzie królują wszyscy Święci:
Gdzie królują z Tobą, Panem, Aż na wieki wieków, Amen.

Za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu
Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w
moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej
służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym
Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała,
niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne.
Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się
modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła
odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.);
jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją
łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego w rodzinie
Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie,
Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie

przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica
przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być
odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom
ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna
ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła
nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego
na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam
stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas
wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zmarłego w rocznicę śmierci

Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej
służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie,
błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego
(Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją
przyjął do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy
N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny
odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zmarłą
Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej
służebnicy N., i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym
zbawieniu.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze

wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste
miłosierdzie.
Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości
wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego
miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której
kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego
sługi N., za którym pokornie błagamy.
Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby
wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zmarłych

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie,
błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za
które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze
swoich
win,
otrzymały
przebaczenie
i
wieczny
odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłych rodziców
Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich
rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej
światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zmarłych, spoczywających na danym cmentarzu
Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel
łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy tutaj
spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez
końca.
Panie, przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za dusze sług i służebnic Twoich,
którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, niech oswobodzeni z więzów śmierci
otrzymają życie wieczne.
Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie,
błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła sługom i służebnicom Twoim,
których ciała tutaj spoczywają w Chrystusie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego o uwolnienie od grzechów i kar

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do
Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od
wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą
ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego o przyjęcie duszy
Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego
miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego N., której kazałeś opuścić tę ziemię, do
krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Zmiłuj się nad duszami

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych,
których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy
zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże,
zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom
i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z
naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone
Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego
Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które
muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im
Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał
w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za
przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również
przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług
Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa za poległych żołnierzy

Panie, Boże Wszechmogący, polecam Twemu miłosierdziu dusze naszych poległych
żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew
w obronie nie tylko naszego kraju, ale i Wiary świętej. O Boże, niech to ich
męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze z czyśćca i
wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagam Cię o to przez Mękę i Śmierć naszego
Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce, przez przyczynę i zasługi Jego
Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen.

Akty strzeliste za zmarłych

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie,
błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za
które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze
swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Modlitwy za zmarłych na cały tydzień
Niedziela
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Twój Boski
Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić dusze z czyśćca, a
szczególnie tę, która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona. Przyjmij ją do
Twojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię i chwalić na wieki. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Poniedziałek
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój
Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić
dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały,
aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Wtorek

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój
Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas bolesnego ukoronowania cierniem, racz
wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która najbardziej potrzebuje naszych
modlitw, aby jak najprędzej mogła być uwolniona i mogła wielbić Twój Majestat i
błogosławić Cię na wieki. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Środa
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew Syna Twego Jezusa
Chrystusa, naszego Zbawiciela, którą wylał na ulicach Jerozolimy dźwigając krzyż
na swych świętych ramionach, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która
w Twych oczach jest najbogatsza w zasługi, aby, przybywszy jak najprędzej do
nieba, mogła w chwale, do której jest przeznaczona, głosić Twoją chwałę i
błogosławić Cię na wieki. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Czwartek
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Twego
Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, które w noc przed męką dał jako pokarm i napój
swym umiłowanym Apostołom i przekazał Kościołowi świętemu na wieczną Ofiarę i
życiodajny Pokarm dla wiernych, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę,
która miała największe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości, by mogła chwalić Cię
razem z Twoim Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Piątek
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew Twego Boskiego
Syna, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu, najbardziej ze swych świętych

rąk i stóp, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, za którą jestem
najbardziej obowiązany się modlić, abym nie był przyczyną powstrzymującą Cię od
przyjęcia jej do Twej chwały. Wprowadź ją jak najprędzej do niebieskich radości,
gdzie z Aniołami będzie Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...
Sobota
Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, która obficie
wytrysnęła z boku Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w obecności Jego
Niepokalanej Matki, co sprawiło Jej wielki ból, racz wybawić dusze z czyśćca, a
szczególnie tę, która najbardziej czciła Niepokalaną Dziewicą Maryję, aby mogła jak
najprędzej wejść do Twojej chwały i wielbić Cię razem z Nią przez wszystkie wieki.
Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...

Koronka za dusze zmarłych
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
na trzech początkowych paciorkach:
Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.
Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości.
na małych paciorkach 10 razy:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.
zakończyć znakiem krzyża i modlitwą:
Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę i proszę, abyś ją
przyjął za dusze w czyśćcu cierpiące (albo: za duszę N.).

Litania za zmarłych
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 nim (nią), (nimi).
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże,
Bądź mu (jej, im) miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie,
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,
Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego
potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i
wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na
wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Litania za zmarłych II
Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
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.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź im miłościw, przepuść im Panie!
Bądź im miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od mak czyśćcowych, wybaw ich Panie.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,

Przez Krzyż i Mękę Twoja,
Przez Śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.
Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
Od wszystkich ich więzów.
Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i
służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby
nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez
wszystkie wieki wieków. W. Amen.

Litania za zmarłych III

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad duszami zmarłych.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za dusze zmarłych.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za dusze zmarłych.

Święci patriarchowie i prorocy,
Święci apostołowie i ewangeliści,
Święci uczniowie Pańscy,
Święci męczennicy i męczenniczki,
Święci biskupi i wyznawcy,
Święci doktorzy Kościoła,
Święci kapłani i lewici,
Święci zakonnicy i pustelnicy,
Święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże, przyczyńcie się za nimi.
Bądź im miłościw, przepuść im, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw je, Panie.
Od gniewu Twego,
Od mocy szatańskiej,
Od mąk czyśćcowych,
Przez narodzenie Twoje,
Przez krzyż i mękę Twoją,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje,
Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje,
Przez łaskę Ducha Świętego, Pocieszyciela,
My grzeszni, za cierpiącymi duszami, prosimy Cię, Panie.
Za duszami biskupów, kapłanów i duchownych wszelkich stanów,
Za duszami królów, książąt i wszelkiej zwierzchności na świecie,
Za duszami rodziców, braci, sióstr, krewnych i powinowatych naszych,
Za duszami tych, którzy nam dobrze czynili względem duszy i ciała,
Za duszami tych, których kochaliśmy szczególnie,
Za duszami tych, którzy nam albo my im tu na świecie nieprzyjaźni byli,
Za duszami tych, którzy z naszej przyczyny lub zgorszenia męki czyśćcowe cierpią,
Za duszami tych, którzy niespodzianie zeszli z tego świata,
Za duszami tych, którzy zmarli bez sakramentów świętych,
Za duszami tych, którzy w tym domu i w tej parafii umarli,
Za duszami tych, których ciała w tym kościele (albo: na tym cmentarzu) leżą,
Za duszami tych, których ciała nie miały chrześcijańskiego pogrzebu,
Za duszami dobrodziejów tego kościoła i innych miejsc świętych,
Za duszami tych, którzy się za umarłych pobożnie modlili,
Za duszami, które najdłużej lub najciężej cierpią,
Za duszami, które od krewnych i przyjaciół nie mają ratunku,
Za duszami, za które najbardziej jesteśmy obowiązani się modlić,
Za duszami, przez których wybawienie mamy mieć od nich podobną pomoc,
Za duszami, których wybawienia gorąco pragnie Najświętsze Serce Niepokalanej
Maryi Panny,
Za duszami, dla których nasze prośby są najbardziej potrzebne,

Abyś wszystkich zmarłych do wiekuistego odpoczynku doprowadzić raczył, prosimy
Cię, Panie!
Abyś wszystkich żyjących do nabożeństwa za dusze zmarłych pobudzić raczył,
Abyś wspomnienia za dusze zmarłych we mszy św. od wszystkich kapłanów
łaskawie przyjmować raczył,
Abyś świętych Aniołów Twoich na pociechę cierpiących dusz i na ich
wyprowadzenie z czyśćca posyłać raczył,
Abyś niegodne prośby nasze miłościwie przyjąć raczył,
Synu Boży, a Boże miłosierdzia, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść im, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad duszami zmarłych,
Panie.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Ojcze nasz.
W. Od bram piekielnych.
O. Wybaw, Panie, ich dusze.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Boże, Ty raczyłeś nam zostawić znaki Twej Męki na świętym całunie, którym
zostało owinięte przez Józefa z Arymatei Twoje Ciało Przenajświętsze zdjęte z
krzyża, spraw łaskawie, abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój zostali doprowadzeni
do chwalebnego zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w
jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania
w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza
moja będzie blisko opuszczenia ciała.
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę
moją. Amen.

Święty Józefie, przy Twej śmierci byli Jezus i Maryja, polecam się zawsze Twojej
opiece, a zwłaszcza w chwili, gdy dusza moja będzie opuszczać ciało. Wyjednaj
mi łaskę rozstania się ze swym ciałem w ich obecności. Uproś u Boga, bym w
doczesności mógł naśladować Twoje cnoty i chodzić Bożymi drogami. Amen.

Za konających

Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na agonię Twego Syna i boleści Jego
Niepokalanej Matki, okaż swe zmiłowanie umierającym i przygarnij Twe dzieci w
godzinie ich przejścia do życia wiecznego. Amen.

Wszechmogący i miłosierny Ojcze, Ty przez śmierć Twego Syna otworzyłeś nam
bramę do życia wiecznego. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy teraz stoją w obliczu
śmierci i spraw, aby zjednoczeni z męką naszego Zbawiciela i odkupieni Jego
Krwią, mogli stanąć przed Tobą bez grzechu. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

Za konających do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, opiekunie dusz, przybądź z pomocą konającym.
Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność,
rozpal w ich sercach ogień Bożej miłości. Złagodź ich cierpienia, uproś im
uległość w przyjęciu woli Bożej i obroń przed atakami złego ducha. Amen.

W obliczu własnej śmierci

Panie, w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do Siebie, abym Cię
wiecznie chwalił z Twoimi świętymi. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego.
Panie Jezu, weź mnie do siebie. Chryste, wspomnij na mnie w królestwie Twoim.
Amen.

Wszechmogący Boże, niezgłębiona jest Twoja tajemnica i niezbadane drogi
Twoje. Ty mnie stworzyłeś, a teraz wołasz do siebie. W Twoje ręce oddaję
wszystko, czym jestem i co posiadam. Obdarz mnie swą przebaczającą miłością i
udziel mi sił do przebaczenia moim bliźnim.
Zabierz mi życie doczesne, a obdarz życiem wiecznym i uczestnictwem w chwale
zmartwychwstania Twego Syna. Amen.

Panie Jezu Chryste, choć zasmuca nas nieunikniona konieczność śmierci,
znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności.
Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy i gdy rozpadnie
się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne
mieszkanie. Ufam Tobie mój Zbawicielu: w domu Twego Ojca jest wiele
mieszkań. Amen.

O szczęśliwą śmierć

O Panie mój i Zbawco!
W godzinie mej śmierci podtrzymuj mnie swoimi ramionami i łaską Twoich
sakramentów. Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia, niech mnie namaści
i naznaczy święty olej chorych, niech Ciało Twoje będzie moim pokarmem, a
Krew Twoja moim orzeźwieniem. Niech życzliwie spojrzy na mnie Maryja, Twoja
i moja Matka. Niech Anioł Stróż szepcze mi słowa pokoju, a pełni chwały święci
Patronowie moi niech się wstawiają za mną, abym z Twojej dobroci i za ich
wstawiennictwem otrzymał dar wytrwania i umarł tak, jak żyć pragnę: w Twojej
wierze, w Twoim Kościele, w Twojej służbie i w Twojej miłości. Amen.

Błagania chorego w obliczu śmierci

Umieram w wierze świętego Kościoła. Ufam, że umrę przygotowany i osłoniony
jego sakramentami, które powierzył mu nasz Pan, Jezus Chrystus, i w tej
wspólnocie świętych, którą On zapoczątkował, kiedy na wysokości, i która nie
będzie miała kresu. Ufam, że umrę w tym Kościele, który nasz Pan zbudował na
Piotrze i który będzie trwał aż do Jego powtórnego przyjścia.
Powierzam duszę moją i ciało Najświętszej Trójcy oraz zasługom i łasce naszego
Pana Jezusa, Boga wcielonego, wstawiennictwu i współczuciu naszej umiłowanej
Matki Maryi, świętemu Józefowi, świętym moim Patronom, mojemu Aniołowi
Stróżowi, wszystkim Aniołom i wszystkim Świętym. I proszę Boga, abyśmy
znowu spotkali się wszyscy w niebie, u Jego stóp. Amen.

O łaskę dobrej śmierci
Wiem Panie Boże, że w moim życiu nic nie jest tak pewne, jak moja śmierć i że
nic nie jest tak niepewne, jak godzina zakończenia życia ziemskiego. Dzięki
zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa mogę
spokojnie oczekiwać na spotkanie z Panem, który przyjmie mnie do domu Ojca.
Ale proszę o łaskę dobrego przygotowania na moment śmierci.
Daj mi Boże swojego Ducha, abym był zawsze pojednany z Tobą i bliźnimi. Chcę
także, jeśli jest taka Twoja wola, być gotowy do dalszego życia w doczesności, do
pracy i cierpienia, na Twoją chwałę i dla dobra braci, dla zrealizowania Twoich
planów. Boże, Bądź wola Twoja! Amen.
Panie Jezu Chryste, wspomnij na ból, udrękę i gorycz, którymi rozdarte, przestało
bić Twe serce na krzyżu. Spraw, by w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy moje
serce zamilknie na zawsze, abym zachował w swej duszy prawdziwy żal za
grzechy, żywą wiarę, niezłomną nadzieję w Twoje miłosierdzie i doskonałą,
niepodzielną miłość do Ciebie i Twoich świętych. Amen.

Do świętego Michała Archanioła o szczęśliwa śmierć

Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła pielgrzymującego, oddaję się Twej
potężnej opiece. Broń mojej duszy przed uleganiem pokusom i atakami szatana.
Przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę mego odejścia z tego świata, bym
w wieczności razem ze świętymi mógł wychwalać Trójjedynego Boga. Amen.

O zachowanie od nagłej śmierci

Panie Jezu Chryste, Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale pragniesz, żeby się
nawrócił i żył, z ufnością liczę na Twoje miłosierdzie. Ty Panie bowiem
powiedziałeś: "O cokolwiek w imię moje prosić będziecie, stanie się wam".
Pokornie proszę Cię w imię Twoje, abyś w godzinie mojej śmierci dał mi pełną
świadomość, serdeczny żal za grzechy oraz wiarę, nadzieję i miłość.
Proszę, abym podczas mego konania mógł z czystym sercem powiedzieć: "W ręce
Twoje polecam ducha mojego". Ty Panie, który mnie zbawisz, bądź
błogosławiony na wieki. Amen.

Akty zawierzenia na godzinę śmierci

Panie Boże, już teraz przyjmuję z Twojej ręki każdy rodzaj śmierci, jaki podoba Ci
się zesłać na mnie. Przyjmuję wszystkie cierpienia i lęki z nią związane jako
wynagrodzenie za moje grzechy. Amen.

Panie życia i śmierci, pokornie przyjmuję Twoją decyzję i jednoczę się z Tobą,
mój Zbawicielu, który dla mnie umarłeś na krzyżu. Bardzo żałuję za wszystkie
swoje grzechy. Niech umrę w miejscu i czasie, który dla mnie przeznaczyłeś. Z
ufnością powierzam się Twojej świętej Opatrzności, niech we wszystkim wypełni
się względem mnie Twoja święta wola. Dopóki zaś jeszcze pielgrzymuję w
doczesności, każdego dnia pragnę coraz bardziej być wiernym Tobie. Amen.
Panie Jezu, Ty zechciałeś umrzeć z miłości do nas wszystkich. Daj mi odejść z
tego świata w Twojej miłości. Maryjo, Matko Boża módl się za mną grzesznikiem
teraz i w godzinę śmierci mojej. Aniele Stróżu, święty Józefie, święci Patronowie,

których Bóg zechciał wyznaczyć mi na opiekunów, wspierajcie mnie w godzinie
mojego odejścia z tego świata. Amen.

Gdy nadchodzi śmierć

Ojcze Przedwieczny, przeczuwam, że moje życie dobiega końca, choć nie wiem,
kiedy wybije moja ostatnia godzina. Pragnę być starannie do niej przygotowany.
Ty jesteś Ojcem miłosiernym: na początku mego życia powołałeś mnie do swojej
rodziny. Ja zaś wielokrotnie sprzeniewierzałem się Twojemu powołaniu. Błagam
Cię dziś, wybacz mi wszystko, czym Ciebie obraziłem. Gorąco pragnę,
oczyszczony z grzechów, oczekiwać na radosne i szczęśliwe spotkanie z Tobą w
Twoim Królestwie. Amen.

