
 

 

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH                                                                                           

Z WYPOMINKAMI OKTAWALNYMI                                                                          

OD 02.LISTOPADA DO 09 LISTOPADA GODZINA 17.00 

 

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 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. 

 

 

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. 

 

 


