MODLITWY ZA ZMARŁYCH
W modlitewniku znajduje się 30 modlitw, które można wykorzystać w dowolnej kolejności.
Modlitwa za zmarłych jest jednym z warunków uzyskania odpustu zupełnego.
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
MODLITWY ZA ZMARŁYCH NA KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA
Panie, usłysz modlitwę moją.
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom
swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią
miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela
Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca,
jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych
wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi
staną przed Tobą.
Wieczny odpoczynek…

Poniedziałek
Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu
wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych,
którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła
przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.
Wieczny odpoczynek…

Wtorek
Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy
Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, którzy
dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.
Wieczny odpoczynek…

Środa
Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci
zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących
szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w
Twoim królestwie.
Wieczny odpoczynek…

Czwartek
Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi
błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, krewni - zostaną
oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.
Wieczny odpoczynek…

Piątek
Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci
nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością
i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.
Wieczny odpoczynek…

Sobota
Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz
wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się
Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.
Wieczny odpoczynek…

Modlitwa za zmarłego
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.

Modlitwa o uwolnienie z czyśćca
O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca,
że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski, abym
wytrwał w dobrym i nie powracał już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a
także nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, które miłują Cię z całego serca i ze wszystkich
swoich sił. Wysłuchaj błagania, jakie zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o którą proszę przez
ich wstawiennictwo. Miej litość nade mną i nad biednymi duszami w czyśćcu. O Maryjo,
Matko dusz w czyśćcu cierpiących, uproś im jak najszybsze uwolnienie z czyśćca i wieczny
odpoczynek w niebie. 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.

Modlitwa za zmarłych rodziców – za wstawiennictwem św. Stanisława
Papczyńskiego
Święty Stanisławie, Ty tak bardzo troszczyłeś się o zbawienie i skrócenie cierpień dusz
czyśćcowych, że nie tylko sam ofiarowałeś im wiele modlitw i dobrych uczynków, ale też
innych zachęcałeś do tego szlachetnego dzieła. Dlatego proszę Cię gorąco, wstawiaj się u
Boga za moimi zmarłymi rodzicami. Uproś im łaskę przebaczenia win, jakie zaciągnęli w
życiu i darowania kar oraz wynagrodzenia im za wszystkie cierpienia i trudy, które
podejmowali.
Proś, by miłosierny Bóg dał im pełnię życia wiecznego za każde poświęcenie i dobro, którym
mnie obdarowali. Niech wejrzy na nich okiem swoje łaskawości, przygarnie ich do siebie i
przytuli do serca, aby na zawsze byli z Nim szczęśliwi. Amen.

Modlitwa za zmarłych za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego
Panie Jezu, za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego, proszę Cię za tymi,
którzy przekroczyli już bramę śmierci i oczekują twojego miłosierdzia w czyśćcu. Spraw,
abym w Twoim domu spotkał się z moimi bliskimi i wszystkimi braćmi i siostrami,
których powołałeś do życia wiecznego.
Amen.

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

Modlitwa za dusze czyśćcowe
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 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 Matki Bożej Nieustającej Pomocy
O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach
pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj
swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród
opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko
Nieustającej Pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czyśćcu!
O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna
Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy
Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam,
racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk. Dla
wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym
wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im
wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego
mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia
miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. 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.

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 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.

Modlitwa o miejsce w niebie
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 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.

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 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.

Modlitwa św. Gertrudy za dusze w czyśćcu cierpiące
Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj
na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i
jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy.
Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew
Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i
zmiłuj się nad nimi.
Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci
przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione
w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i
zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy,
jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły.
Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty,
posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, mękę i Śmierć niewinną, którą z
najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te
ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.

Koronka za zmarłych
Na 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.

Modlitwa końcowa

Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę i proszę, abyś ją przyjął za
dusze w czyśćcu cierpiące.

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 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.

Litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących
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 nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, Królowo Wniebowzięta, Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święty ...... (patronie zmarłego), Wszyscy święci i święte Boże, Bądź mu (jej) 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 nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał 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 okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, 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 i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać
Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania za zmarłych
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 mąk 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

