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Modlitwy za chorych, umierających i zmarłych 
 

Poniżej zamieszczone zostały teksty najczęściej używanych modlitw w intencji chorych i 
cierpiących, a także w intencji zmarłych. 
 
Ojcze nasz 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako 
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 
Amen. 

Zdrowaś Maryjo 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 
owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
 
Modlitwa do św. Michała Archanioła 
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź 
nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i 
inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 
 
Wieczny odpoczynek 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. 
A światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 
 
Modlitwa za zmarłych w czyśćcu cierpiących: 
„Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną 
modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na 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 zmarłych w czyśćcu cierpiących: 
„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 za zmarłych w czyśćcu cierpiących: 
„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 
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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 zmarłych w czyśćcu cierpiących: 
„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 w czyśćcu cierpiących: 
„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają 
w pokoju wiecznym na wieki wieków, Amen. Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie ! 
Panie Miłosierdzia świeć nad ich duszami!” 
 
Koronka do Bożego Miłosierdzia (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków) 

Na początku  
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako 
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 
Amen. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w 
godzinę śmierci naszej. Amen. 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego 
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod 
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. 
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych 
i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

Na dużych paciorkach (1 raz) 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach (10 razy) 
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie (3 razy) 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 
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Litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących 
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. 
 
Modlitwa w chwili śmierci (za wstawiennictwem Jana Chrzciciela): 
„Choć sługa jest niegodny, nie gardź, proszę, ofiarą jego, gdyż po Bogu i po Matce ciebie wybrałem 
sobie na ojca. Tamci są wprawdzie świętsi od ciebie, lecz po nich ty jesteś pierwszy, którego przed 
wszystkimi innymi miłuję i którego najczęściej wzywam (...) Strzeż mnie od grzechów, bym nie został 
osądzony wraz z potępionymi; w godzinie śmierci mojej, błagam, módl się ze mną do Boga. Mając 
stanąć przed Królem, który będzie mnie sądził, ciebie wybrałem na obrońcę, dla podparcia mojej 
sprawy”. 
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Akt strzelisty: 
„Najświętsze Serce Jezusowe, w czasie konania przez anioła umocnione, wspieraj nas w godzinie 
konania!”  

Modlitwa o dobrą śmierć 
Ukochany mój Panie, Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte, przestało bić Twoje 
Serce na krzyżu. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy moje serce zamilknie na 
zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w 
Twoje miłosierdzie. Amen.  

O łaskawy wyrok sądu Bożego 
Boże, którego wyroki są niezgłębione, lecz zawsze mądre i dobre, przebacz nam wszystkim grzechy i 
winy nasze, i spraw, byśmy w dzień sądu, kiedy sprawozdania od nas zażądasz, ostali się przed Tobą. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Modlitwa za konających 
O najłaskawszy Jezu, miłujący dusze nasze, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twojego i 
przez cierpienia Twej Niepokalanej Matki, obmyj we krwi swojej grzeszników całego świata, którzy 
teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. O konające Serce Jezusa, zlituj się nad konającymi! Któryś za 
nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!  

Modlitwa przy konającym 
Panie nasz, Jezu Chryste, któryś powiedział przez usta proroka: „Miłością wieczną umiłowałem cię, 
dlatego litując się, pociągnąłem cię ku sobie”, błagam Cię, racz tę samą miłość, która Cię sprowadziła 
z nieba na ziemię dla wycierpienia gorzkiej męki, ofiarowywać Bogu Ojcu wszechmogącemu za 
duszę sługi Twojego... (służebnicy Twojej...). Uwolnij go (ją) od wszystkich kar i cierpień, których 
słusznie się lęka z powodu swych grzechów. Zbaw duszę jego (jej) w godzinie zejścia ze świata. 
Otwórz mu (jej) bramę życia wiecznego i dozwól ze świętymi Twoimi radować się w chwale wiecznej.  
Najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste, któryś nas odkupił najdroższą Krwią swoją, zmiłuj się nad duszą 
tego sługi swego (tej służebnicy swojej) i racz ją wprowadzić w rozkosze swego raju, aby dla Ciebie 
żyła miłością niepodzielną, która nigdy nie da odłączyć się ani od Ciebie, ani od Twoich wybranych. 
Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 


