
MODLITWY ZA ZMARŁYCH 

 

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 

Reklama 

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...  

Modlitwy za zmarłych 

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.  

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.  

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.  

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.  

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju. 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 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. 

Modlitwy 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.  

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 św. Gertrudy za zmarłych 

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. 

Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych 

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech 

swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna 

Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad 

wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako 

zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie 

kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją 

Matkę. Amen. 

Krótka koronka za dusze zmarłych 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

Na trzech początkowych paciorkach mówimy:  
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 . 

 


