
Wypominki za Zmarłych 

Listopad to czas, kiedy więcej myślimy o naszym przemijaniu i o naszych zmarłych; przypomina nam                  

o tym przyroda, gdy pożółkły liść spadając z drzewa pozostawia opuszczone konary; przypomina nam              

o tym Kościół zapraszając do szczególnej modlitwy wypominkowej za tych, co spośród nas już odeszli. 

Wypominki jednorazowe są czytana w dniu Wszystkich św. w czasie procesji na cmentarzu o godzinie 

13.30. 

Wypominki oktawalne W naszej parafii modlitwa różańcowa za zmarłych wypominanych trwa codziennie 

w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. O godz. 17:00.  Odmawiamy różaniec oraz  za zmarłych 

polecanych w wypominkach oktawalnych celebrowana jest Msza św. o godz. 18:00  

Wypominki roczne, półroczne w naszej parafii są modlitwą za zmarłych wypominanych w naszym 

kościele we wszystkie niedziele roku kościelnego przed Mszą św. o godzinie 10.30. 

Modlitwa za zmarłych jest nie tylko naszą powinnością, ale i obowiązkiem. Uczmy dzieci modlić się za 

zmarłych dziadków i znajomych, aby i one kiedyś potrafiły modlić się za nas, już po naszym odejściu do 

Domu Ojca. Postarajmy się w gronie rodzinnym wspólnie wypełniać kartki wspominkowe, tłumacząc przy 

tym więzi rodzinne (tzn. kim Oni są dla nas), a później w wyznaczonym terminie choćby raz w listopadzie 

przyjdźmy gromadnie na modlitwę wspominkową. 

Kościół niemal od zarania swych dziejów szczególną troską modlitewną otacza zmarłych. Podczas każdej 

Mszy św. modli się za wszystkich, którzy odeszli już z tego świata: „Pamiętaj także o naszych zmarłych 

braciach i siostrach i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej 

światłości” (II Modlitwa Eucharystyczna). Błędne jest zatem i zupełnie niepoprawne potoczne określenie 

„dusze, o których nikt nie pamięta, za które się nikt nie modli, które znikąd ratunku nie mają” – takich dusz 

nie ma.  

Nasz Wielki Rodak Jan Paweł II mówił w listopadzie 2003 roku w rozważaniach na „Anioł Pański”,                

iż: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni                  

z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. 

Kościół więc nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, którzy należeli za życia do danej wspólnoty,          

a także tych, których wiarę znał jedynie sam Bóg: „Pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego świata (…) oraz o 

wszystkich, których wiarę jedynie Ty znałeś” (I Modlitwa Eucharystyczna). I to tutaj właśnie po raz kolejny 

objawia się to heroiczne wyznanie wiary w miłosierdzie Boże względem zmarłych. To ono jest w stanie 

uratować także takiego człowieka, który – choć według naszego rozeznania – jest daleki od miłości Bożej, 

nie ma zamkniętej drogi do życia wiekuistego w „Ojczyźnie Niebieskiej”. Pamiętajmy o naszych zmarłych i 

polecajmy ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie wspominkowej. 

Pamiętajmy też o odpuście zupełnym, który możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami jeden raz 

dziennie dla jednej osoby, modląc się za zmarłych: 

 od południa w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym – przez pobożne nawiedzenie kościoła, 
odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga, oraz dowolnej modlitwy  w intencjach Ojca Św. Wymagane są także 
pozostałe warunki potrzebne do uzyskania odpustu zupełnego, a mianowicie: stan łaski uświęcającej 
(ewentualnie odprawienie spowiedzi św.)   i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu. 

w dniach od 1 do 8 listopada odpust można uzyskać, nawiedzając cmentarz, modląc się  w dowolny sposób                                

za zmarłych i spełniając przy tym pozostałe – wspomniane już powyżej – zwykłe warunki. 


