
Pieśni za zmarłych 
 

Racz wiekuiste dać odpoczywanie 

Duszom umarłych, najłaskawszy Panie, 

A światłość wieczna niechaj im przyświeca, 

Niech oglądają Twe najświętsze lica. 

 

Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze, 

W Twym miłosierdziu, daruj im katusze; 

Niech im Twa łaska, miłosierny Boże, 

Ujść Twego gniewu w sądu dzień pomoże. 

 

Słodki Baranku, Zbawicielu Panie! 

Racz im udzielić w niebie pomieszkanie 

I w wiekuistej pozwól im światłości, 

Oglądać Ciebie w wiecznej szczęśliwości. 

 

Boże Sędzio sprawiedliwy, usłysz nasze wołanie 

Bądź dla zmarłych litościwy, okaż im zmiłowanie 

Odpuść kary, daruj grzechy duszom zmarłych Twych wiernych, 

Błogiej udziel im pociechy, w mękach ognia niezmiernych 

 

Myśl jest święta i zbawienna, mdlić się za zmarłymi, 

Tobie Boże rzecz przyjemna, zlitowanie nad nimi. 

Przeto nie gardź modlitwami, Boże wszelkiej litości,  

Zmiłuj się nad dłużnikami, Twojej sprawiedliwości. 

 

O Baranku, któryś zgładził grzechy świata całego, 

Obyś wszystkich nas wprowadził do żywota wiecznego. 

Niech też dusze zmarłych wiernych Twojej doznają litości, 

Które w mękach swych niezmiernych gładzą swe ułomności. 

 

Uśmierz sprawiedliwość srogą, z miłosierdzia swojego, 

Krwią i męką swoją drogą Ojca przebłagaj swego. 

Żary czyśćca ugaś, Panie. Odpuść im nieprawości, 

Niechaj mają spoczywanie, wśród niebieskiej radości. 

 

Bądź mi litościw, Boże nieskończony, 

Według wielkiego miłosierdzia Twego, 

Według litości Twej niepoliczonej, 

Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. 

 

Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, 

Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma, 

Bo ja poznaję wielkość mojej winy, 
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I grzech mój zawsze przed mymi oczyma. 

 

Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony; 

Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, 

Którąć przyniesie grzesznik uniżony, 

By nie mówiono, że nie trzymasz słowa. 

 

Wspomnij, że w grzechu od matki poczęty, 

Stąd mi zła skłonność; chociaż z drugiej strony,  

Że lubisz prawdę, Twej mądrości świętej 

I Twych tajemnic jestem nauczony. 

 

Jak trędowatych mię pokropisz zielem, 

Serce me nad śnieg będzie wybielone; 

Tak uszy moje napełnisz weselem 

I pociesza się kości poniżone. 

 

Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego 

I wszystkie moje pomaż nieprawości; 

Stwórz serce czyste, warte Boga swego, 

A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności. 

 

Nie oddalaj mnie od ojcowskiej twarzy, 

Nie chciej mi bronić twojego natchnienia, 

Wróć radość, która niewinność nas darzy, 

I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia. 

 

Chciej mi otworzyć usta moje, Panie, 

Bym śpiewał chwałę Twojego Imienia; 

Jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mnie stanie, 

Lecz nie tak miłe są całopalenia. 

 

Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza, 

Serce skruszone i upokorzone, 

To do litości najprędzej Go wzrusza, 

Te dary miłe, przed Nim położone. 

 

 

Pieśni pogrzebowe 
 

W domu zmarłego 

 

Ref. Bóg miłosierny daje odkupienie 

Z głębokości wołam do Ciebie Panie, 
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Panie wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl swe ucho 

Na głos mojego błagania. 

Ref. Bóg miłosierny ... 

 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 

Panie, któż się ostoi? 

Ale Ty udzielasz przebaczenia, 

Aby Ci ze czcią służono. 

Ref. Bóg miłosierny ... 

 

Pokładam nadzieję w Panu, 

Dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie, 

Dusza moja oczekuje Pana. 

Bardziej niż strażnicy poranka 

Niech Izrael wygląda Pana. 

Ref. Bóg miłosierny ... 

 

U Pana jest bowiem łaska, 

U Niego obfite odkupienie. 

On odkupi Izraela 

Ze wszystkich jego grzechów. 

Ref. Bóg miłosierny ... 

 

Chwała Ojcu i Synowi, 

I Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

I na wieki wieków. Amen. 

Ref. Bóg miłosierny ... 

 

Procesja do kościoła 

 

Ref. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie, 

A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci. 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 

W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

I oczyść mnie z grzechu mojego. 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

Uznaję bowiem nieprawość moją, 

A grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem 

I uczyniłem, co złe jest, przed Tobą. 



4 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku 

I prawy w swoim sądzie. 

Oto urodziłem się obciążony winą 

I jako grzesznika poczęła mnie matka. 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 

Naucz mnie tajemnic mądrości. 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 

Obmyj mnie , a nad śnieg wybieleję. 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, 

Niech się radują kości, które skruszyłeś. 

Odwróć swe oblicze od moich grzechów 

I zmaż wszystkie moje przewinienia. 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

Stwórz Boże, we mnie serce czyste 

I odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

I nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia 

I wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich 

I wrócą do Ciebie grzesznicy. 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

Uwolnij mnie, Boże od kary za krew przelaną,  

Boże mój Zbawco, 

Niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.  

Panie otwórz wargi moje,  

A usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, 

A całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. 

Boże moją ofiara jest duch skruszony, 

Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. 

 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 
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Chwała Ojcu i Synowi, 

I Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

I na wieki wieków. Amen. 

Ref. Wieczny odpoczynek ... 

 

Ostatnie pożegnanie 

 

Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw,  

Mieszkańcy chwały, wszyscy Święci Boży; 

Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie,  

Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie, 

Ref. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 

 

Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 

A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 

Aż przed oblicze Boga Najwyższego 

Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, 

On wezwał ciebie do królestwa światła. 

Niech na spotkanie w progach Ojca domu 

Po ciebie wyjdzie litościwa Matka 

Ref. Anielski orszak ... 

 

Promienny Chryste, Boski Zbawicielu, 

Jedyne światło, które nie zna zmierzchu, 

Bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, 

Pozwól oglądać chwały Twej majestat. 

Ref. Anielski orszak ... 

 

Przy wynoszeniu ciała z kościoła 

 

Niech aniołowie zawiodą cię do raju  

A gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy 

I wprowadzą cię do krainy życia wiecznego. 

Chóry anielskie niechaj cię podejmą 

I z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną. 

 

Procesja na cmentarz 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Miłuję Pana, albowiem usłyszał 

Głos mego błagania. 

Bo skłonił ku mnie swe ucho 
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W dniu, w którym wołałem. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Oplotły mnie więzy śmierci, 

Dosięgły mnie pęta otchłani, 

Ogarnął mnie strach i udręka. 

Ale wezwałem imienia Pana: 

„Panie ratuj moje życie”. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, 

Bóg nasz jest miłosierny. 

Pan strzeże ludzi prostego serca: 

Byłem w niedoli, a On mnie wybawił. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Wróć duszo moja, do swego spokoju, 

Bo Pan dobro ci wyświadczył. 

Uchronił bowiem moja duszę od śmierci, 

Oczy od łez, nogi od upadku. 

Będę chodził w obecności Pana 

W krainie żyjących. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Chwała Ojcu i Synowi, 

I Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

I na wieki wieków. Amen. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: 

„Jestem w wielkim ucisku”, 

I zalękniony wołałem: 

„Każdy człowiek jest kłamcą”. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Czym się Panu odpłacę 

Za wszystko, co mi wyświadczył? 

Podniosę kielich zbawienia 

I wezwę imienia Pana. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Wypełnię me śluby dla Pana 

Przed całym Jego ludem. 
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Cenna jest w oczach Pana 

Śmierć Jego wyznawców. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

O Panie jestem twoim sługą, 

Twym sługą, synem Twojej służebnicy. 

Tyś rozerwał moje kajdany, 

Tobie złożę ofiarę pochwalną 

I wezwę imienia Pana. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Wypełnię me śluby dla Pana 

Przed całym Jego ludem. 

W dziedzińcach Pańskiego domu, 

Pośrodku ciebie, Jeruzalem. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

Chwała Ojcu i Synowi, 

I Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

I na wieki wieków. Amen. 

 

Ref. W krainie życia będę widział Boga. 

 

Złożenie do grobu 

 

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,  

Życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! 

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; 

Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. 

Przeto, Orędowniczko nasza,  

One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, 

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,  

Po tym wygnaniu nam okaż. 

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! 

 

Witaj, Gwiazdo Morza, 

Wielka Matko Boga, 

Panno zawsze czysta,  

Bramo niebios błoga. 

 

Ty, coś Gabriela 

Słowem przywitana, 

Utwierdź nas w pokoju, 
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Odmień Ewy miano. 

 

Winnych wyzwól z więzów, 

Ślepym powróć blaski, 

Oddal nasze nędze, 

Uproś wszelkie łaski. 

 

Okaż, żeś jest Matką, 

Wzrusz modłami swymi 

Tego, co Twym Synem 

Zechciał być na ziemi. 

 

O Dziewico sławna  

I pokory wzorze, 

Wyzwolonych z winy 

Daj nam żyć w pokorze. 

 

Daj wieść życie czyste, 

Drogę ściel bezpieczną, 

Widzieć daj Jezusa, 

Mieć z Nim radość wieczną. 

 

Bogu Ojcu chwała, 

Chrystusowi pienie, 

Obu z Duchem Świętym  

Jedno uwielbienie. Amen. 

 


