
Litania za zmarłego
Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci i ocalony 
zostanie ode złego.
Rozgrzesz, Panie, dusze wszystkich wiernych i naszego 
zmarłego, które zerwały z wszelkim grzechem, a z 
pomocą Twojej łaski, niech unikną wiecznego 
potępienia i cieszą się szczęściem życia wiecznego.
Bo miłosierdziu Twojemu powierzane są dusze, które 
odeszły ze świata żywych w mniejszej łasce.
Panie, miej litość na tymi duszami i duszą naszego 
zmarłego, ponieważ cierpią one ogromne katusze, gdyż 
ból, jaki sprawia im ich rozłąka z Tobą, jest największy.
Panie, miej nad nimi litość i nad duszą naszego 
zmarłego.
Nie dla naszej pociechy, Panie, nie dla ich uwolnienia 
od bólu czyśćcowego, ale dla Twojej radości i większej 
czci i chwały Twego Majestatu, Chryste Królu,
Duszy naszego zmarłego i duszom naszych zmarłych 
przyjaciół, krewnych i dobrodziejów, daj światło 
wiekuiste i pokój bez granic, o Panie. Tym z naszej 
rodziny, którzy zasnęli w Twojej łasce, o Jezu, daj 
światło wiekuiste i pokój bez granic.
Daj je też tym, którzy poszli przygotować nasze miejsce 
w niebie. 



Tym, którzy byli naszymi braćmi i siostrami w wierze. 
Księżom, którzy byli naszymi kierownikami 
duchowymi,
Mężczyznom i kobietom, którzy byli naszymi 
nauczycielami w szkole,
Tym, którzy byli naszymi pracodawcami (lub 
pracownikami),
Tym którzy byli naszymi współpracownikami w 
codziennej pracy,
Każdej duszy, którą kiedykolwiek obraziliśmy,
Naszym wrogom, którzy już odeszli,
Tym duszom, za które nie ma się kto modlić,
Wszystkim zapomnianym przez przyjaciół i krewnych,
Duszom, które mają zostać uwolnione z czyśćca,
Tym, którzy podczas pobytu na ziemi byli najbardziej 
oddani Bogu i Duchowi Świętemu,
Wszystkim zmarłym papieżom i prałatom,
Wszystkim zmarłym księżom, seminarzystom i 
zakonnikom,
Wszystkim naszym braciom i siostrom w wierze na 
całym świecie,
Wszystkim naszym zmarłym braciom i siostrom, którzy 
głęboko Cię kochali,
Panie, daj wieczny odpoczynek tym, którzy byli 
prawdziwymi wzorami wiary katolickiej, aby zostali 
dopuszczeni do Twej boskiej obecności.



Niech otrzymają niebiańską radość, płynącą z patrzenia 
na Ciebie wszyscy Ci,  którzy żyli w utrapieniu, 
wyrzeczeniu i pokucie.
Niech Ci, którzy wyrzekli się samych siebie dla Ciebie, 
zostaną zalani Twoją miłością, i łaską odkupienia.
Niech nasz zmarły również dostąpi tych łask, nawet 
jeśli wpierw przejść musi przez bramy czyśćca.
Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać Panie, a 
światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci na wieki 
wieków. Amen.


