
Modlitwy za zmarlych 
 

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. 

 

  

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu 

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na 

biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach 

czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go 

kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać 

swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się 

wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, 

które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są 

to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, 

skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. 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. 

  

Modlitwa 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. 

 

Modlitwa umierającego 

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. 

 

Modlitwa o szczęśliwą śmierć kard. Newmana 

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. 

  

Modlitwa do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć 
Maryjo Niepokalana, Tobie polecam 

siebie w godzinie mojej śmierci. 



Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności. 

Niech z Twego Serca spłynie na mnie strumień 

Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem. 

Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie 

grzechów, przyjęcia sakramentu chorych 

jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela, 

oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii 

świętej. Królowo Aniołów, 

razem z Aniołami wprowadź moją duszę do 

wiekuistego domu Ojca w niebie. 

Amen. 

  

Modlitwa 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. 

  

Hymn za zmarłego 

Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem, 

Którego droga dobiegła kresu; 

Dziś oto stoi przed Twoim tronem, 

Na sąd czekając. 
  

Nie ma niczego na swą obronę 

Prócz krwi Chrystusa i Jego męki, 



Która przyniosła całemu światu 

Obmycie z grzechów. 

  

Wspomnij, o Panie, że go stworzyłeś, 

By stał się wiernym obrazem Twoim, 

Dałeś mu życie i miłowałeś 

Jak własne dziecko. 

  

Przeważ na szali sprawiedliwości 

Przewinę ludzką cierpieniem Syna; 

Okaż swą litość i miłosierdzie 

Zmarłemu bratu. 

  

Ty, który dajesz nadzieję wiernym 

Powstania z martwych ze Zbawicielem, 

Bądź pochwalony przez śmierć i życie, 

Najlepszy Ojcze. Amen. 

 

z modlitw brewiarzowych 

  

Pieśń z Księgi Izajasza 

Bóg uzdrowieniem umierającego 

Rzekłem: W połowie dni moich 

odejść muszę. 

W bramach Otchłani mnie opuści 
lat moich reszta. 

Mówiłem: Nie ujrzę już Boga 

na ziemi żyjących, 

Nie zobaczę już nikogo 

spośród mieszkańców tego świata. 

Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie 

jak namiot pasterski. 

Jak tkacz zwinąłem me życie, 

a Pan jego nić przeciął. 

Od świtu do nocy kres mi położysz. 

Krzyczę do rana. 

On jak lew miażdży wszystkie me kości. 

Kwilę jak pisklę jaskółcze, 



wzdycham jak gołębica. 

Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; 

Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku. 

I oto ustrzegłeś moją duszę 

od czeluści zagłady, 

Gdyż odrzuciłeś za siebie 

wszystkie moje grzechy. 

Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. 

Pan mi przychodzi z pomocą. 

Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach 

przez wszystkie dni naszego życia 

w świątyni Pańskiej. 

z modlitw brewiarzowych 

  

Hymn za zmarłych 

O potężny Królu, Chryste, 

Ty dla chwały swego Ojca 

I naszego odkupienia 

Zwyciężyłeś przemoc śmierci. 

  

Ty, przyjmując ludzką słabość, 

Cios zadałeś szatanowi, 

Własną śmiercią pokonałeś 

Śmierć przez niego zgotowaną. 
  

Pełen blasku wstałeś z grobu 

I przez moc misterium Paschy 

Twoje życie w nas odnawiasz, 

Gdy nas grzechy uśmiercają. 
  

Udziel nam ożywczej łaski, 

Byś przychodząc po raz drugi, 

Zastał nas przygotowanych 

I z płonącą lampą w ręce. 

  

Wprowadź nas, łaskawy Sędzio, 

W światło i wieczysty pokój, 

Bo przez wiarę oraz miłość 



Już do Boga należymy. 

  

Za zmarłego: 

Wezwij też do siebie brata, 

Który świat ten opuszczając, 

Pragnie wejść do Ojca domu, 

Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen. 

  

Za zmarłą: 

Wezwij też do siebie siostrę, 

Która świat ten opuszczając, 

Pragnie wejść do Ojca domu, 

Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen. 

  

Za wielu zmarłych: 

Wezwij też do siebie wszystkich, 

Którzy świat ten opuszczając, 

Pragną wejść do Ojca domu, 

Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen. 

z modlitw brewiarzowych 


