
TRZECIA FORMA POGRZEBU 
ZAWIERAJĄCA JEDNĄ STACJĘ

	 Jeżeli	nie	można	odbyć	żadnej	procesji,	obrzędy	pogrzebu	należy	odprawić	na	jednym	
miejscu:	albo	w	kościele,	albo	w	domu	zmarłego,	albo	w	kaplicy	cmentarnej	lub	w	domu	
przedpogrzebowym,	albo	też	nad	grobem.

	 Jeżeli	obrzędy	odbywają	się	w	kościele,	należy	odprawić	Mszę	Św.,	a	po	niej	obrzęd	Ostat-
niego	pożegnania,	na	końcu	można	dodać	pieśń	Witaj,	Królowo,	albo	inną	pieśń	o	NMP.	
Podobnie	należy	postąpić,	jeżeli	ordynariusz	miejscowy	ze	względu	na	szczególne	oko-
liczności	pozwoli	odprawić	Mszę	św.	w	domu	zmarłego.	Gdyby	odprawienie	Mszy	św.	w	
kościele	nie	było	możliwe,	należy	odprawić	Liturgię	słowa	i	obrzęd	Ostatniego	pożegnania,	
podobnie	jak	w	kaplicy	cmentarnej.

STACJA W KAPLICY CMENTARNEJ, 
W DOMU PRZEDPOGRZEBOWYM LUB W DOMU ZMARŁEGO

	 Kapian,	ubrany,	razem	z	ministrantami	niosącymi	wodę	święconą	podchodzi	do	trumny	i	
zwraca	się	do	obecnych	ze	stówami	pociechy	płynącej	z	wiary,	posługując	się	tekstami	Pis-
ma	św.

OBRZęDY WstęPnE

K.   W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
W.   Amen.
A.  	 	 Por-	2	Kor	1,	3

K.  Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pocie chy niech będzie z wami wszystkimi. 
W.   I z duchem twoim.

B.	 Albo:	 Por.	2	Tes	2,	16

K.  Nasz Pan, Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i udzielił nam 
wiecznej pociechy i mocnej nadziei, niech, pocieszy wasze serca i pozostanie z 
wami. 

W. I z duchem twoim.
C.		 Albo:	 Por.	Rz	8,	11

K.  Miłość Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa i przywróci do życia nasze 
śmiertelne ciała mocą swojego Ducha, niech was napełni pokojem i pozostanie z 
wami.

W.  I z duchem twoim.
D.	 Albo:	 Por.	1	P	1,	3

K.  Bóg Ojciec, który zrodził nas do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, niech będzie z wami. 

W.   I z duchem twoim.
E.	 Albo:	 Por.	Ap	1,	4—5

K.  Łaska i pokój od Boga wszechmogącego i od Jezusa Chrystusa, który nas miłuje i 
przez krew swoją uwolnił nas od grzechu, niech będą z wami. 

W.   I z duchem twoim.



WEzWANIE do ChRYSTuSA

	 Śpiewa	się	następujące	wezwania:
A.
K.   Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad 

nami.
W.   Zmiłuj się nad nami.

K.   Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, 
zmiłuj się nad nami. 

W.   Zmiłuj się nad nami. 

K.   Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj 
się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami.

B.	 Albo:
K.   Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. 
W.   Zmiłuj się nad nami.

K.   Chryste, który przyjdziesz sądzić i wych i umarłych, zmiłuj się nad nami 
W.   Zmiłuj się nad nami.

K.   Panie, który przygotowałeś nam mi szkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. 
W.   Zmiłuj się nad nami.

LitURGiA sŁOWA

	 Kapłan	mówi
Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowo, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w 
naszych wątpliwosciach pewność płynąca z wiary w naszym smutku pociechę. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

EWANgELIA

	 Czyta	się	perykopę	z	Ewangelii	św.	Jana	lub	inny	rozdział.	Jeżeli	okoliczności	za	tym	przema-
wiają,	przed	Ewangelią	czyta	się	wyjątek	z	listów	Nowego	Testamentu	albo	z	pism	Starego	
Testamentu.	W	tym	wypadku	między	czytaniami	recytuje	się	lub	spiewa	jeden	z	psalmów	
responsoryjnych.

hoMILIA

 Po	czytaniu	(lub	po	czytaniach)	następuje	krótka	homlia,	w	której	można	wspomnieć	o	ok-
licznościach	życia	i	smierci	zmarłego,	ale	nie	należy	wygłaszać	mowy	pochwalnej	na	jego	
cześć.



OstAtniE POżEGnAniE

	 Kapłan	wzywa	obecnych	do	modlitwy	tymi	lub	podobnymi	słowami:
Nasz brat zasnął (nasza	siostra	zasnęła) w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją ży-
cia wiecznego polecajmy go (ją) miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby N., który 
(a) przez chrzest stał (a) się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił (a)	
się Ciałem Chrystusa, teraz został (a)	wezwany (a) na ucztę dzieci Bożych w niebie i 
razem ze Świętymi stał (a) się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się 
do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem (naszą	
siostrą) mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, Życie nasze, objawi się w chwale. 
Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.
	 Cicha	modlitwa.

B.	 Albo:
Pożegnajmy zmarłego (zmarłą) N. Przez całe życie pracował (a)	i cierpiał (a) z Chrys-
tusem, służył (a) swojej rodzinie i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że 
dobre czyny idą za nim (nią) przed tron Boży. Dlatego z ufnością polecajmy go (ją)	
miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie.
	 Cicha	modlitwa.
C.	 Albo:
Pożegnajmy serdecznie naszego brata (naszą	 siostrę). Niech to ostatnie pożegnanie 
będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z 
miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata (naszą	siostrę) tam, gdzie śmierć 
zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzie-
ja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.
 Wszyscy	modlą	się	przez	chwilę	w	zupełnej	ciszy.
ŚPiEW 
	 Po	cichej	modlitwie	następuje	śpiew	pożegnalny.

                     Przy  -  bądź  -  cie     z nie  -  ba        na        głos     na   -  szych

          Świę - ci      Bo   -    ży;                      Z o   -   bło  - ków     jas  -  nych

         zejdź -  cie       a     -  nio   -  ło        -         wie,                     z rze -  szą

           mo    -   dlitw,                  miesz - kań  -  cy    chwa -  ły,    wszys-  cy



             o    -   bli  -   cze       Bo  -  ga      Naj  - wyż  -   sze       -        go.

          niech    ją       za   -   pro   -  wa      -        dzi,                         aż    przed 

            ży  -  nom    nie    -    ba,                         a      pieśń   zba  - wio -  nych

          przyj  -  mie,                       u    -  nie  -   sie     z zie - mi       ku      wy -   

            zba  -  wio  - nych    spie - szcie    na       spot  -   ka       -         nie

                       A   -   niel   -  ski       or   -  szak     niech    twą      du   -   szę  

MELodIA I

MELodIA II

       Przy  -   bądź  -  cie      z nie   -    ba                   na      głos      na   -  szych
       Z o    -     bło   -  ków    jas      -    nych             zejdź - cie        a     -   nio -

        u    -    nie - sie    z zie  -      mi             ku   wy  -  ży - nom  nie  -    ba.
        aż      przed o   -   bli    -      cze            Bo - ga      Naj-wyż- sze  -    go.

      wszys - cy       Świę -  ci        Bo    -     ży.                  A    -  niel    -    ski
      spiesz - cie       na       spot -   ka    -     nie.                 A       pieśń       zba -

          mo   -    dlitw,             miesz    -       kań  -  cy      chwa    -   ły, 
          ło     -    wie                z rze      -       szą      zba  -  wio     -   nych

        or    -     szak              niech    twą     du   -   szę       przyj   -        mie, 
       wio  -     nych              niech     ją      za    -   pro   -   wa      -        dzi,



  Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony.
  On wezwał ciebie do Królestwa światła.
  Niech na spotkanie w progach Ojca domu 
  po ciebie wyjdzie litościwa Matka.
   Anielski	orszak...

  Prosimy, Chryste, Boski Zbawicielu, 
  jedyne światło, które nie zna zmierzchu, 
  bądź dla tej duszy wiecznym odpocznie niem,
  pozwól oglądać chwały Twej majestat. 
   Anielski	orszak...

	 Jeśli	nie	można	śpiewać,	należy	odmówić	poniższe	wezwania	za	zmarłego.

K.   Ojcze nieskończenie dobry, polecamy Ci duszę Twojego sługi (Twojej	służebnicy) i 
razem z nim (nią) wołamy do Ciebie:

K.   W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego.

K.   Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza, Ciało moje tęskni 
za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

W.   W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego.

K.   Sławię Cię, Boże, żeś mnie cudownie stworzył i duszę moją znasz do głębi. Nie 
byłem dla Ciebie tajemnicą, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów.

W.   W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego.
	 Następny	wiersz	opuszcza	się	przy	pogrzebach	dzieci:

K.   Oczy Twoje widzą moje czyny i wszystkie spisane są w Twej księdze. Ty 
odpuszczasz wszystkie moje winy, obdarzasz mnie łaską i zmiłowaniem.

W.   W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego.

K.   Będę Cię sławił z całego serca, Panie, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę Ci 
śpiewał psalm wśród aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

W.   W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego.

Bogu Ojcu, naszemu Stwórcy, Jezusowi Chrystusowi, który jest naszym zmart-
wychwstaniem, życiem i pokojem, i Duchowi Świętemu Ożywicielowi, uwielbienie i 
chwała, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W. Amen.

PoKRoPIENIE

	 Kapłan	mówi:
Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech 
zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym.
	 Stojąc	w	miejscu	trzykrotnie	kropi	trumnę	wodą	święconą.



ModLITWA CELEbRANSA

	 Kapłan	odmawia	modlitwę:
A.
Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata (naszą siostrę)
i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał (a)	
udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięi ki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, 
którymi obdarzyłeś Twojego sługę (Twoją	służebnicę) w ziemskim życi i które za jego 
pośrednictwem nam przypadły w udziale.
Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się 
przed Twoim sługą (Twoją	 służebnicą); nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj 
moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w 
Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym bratem (naszą	siostrą). Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.

B.	 Albo:
Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który 
popadł w niewolę śmierci, Ty posłałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby zwy-
ciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących, Ty dajesz udział w 
Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą, Tobie polecamy naszego 
brata (naszą	siostrę) N. i prosimy, abyś go (ją) przyjął do błogosławionej społeczności 
Świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.
C.	 Albo:
Tobie, Boże, polecamy naszego brata (naszą siostrę) N. i prosimy Cię, Ojcze pełen 
miłosierdzia, odpuść mu (jej) grzechy, które popełnił (a) z ludzkiej ułomności, aby 
umarły (a) dla świata żył (a) dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.

MODLitWA ZA POGRążOnYch W ZAŁOBiE

	 Po	modlitwie	za	zmarłego	można	odmówić	następującą	modlitwę	za	pogrążonych	w	żało-
bie:

Módlmy się. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną 
miłością i ciemności śmierci przemieniasz w jutrzenkę życia, wejrzyj na Twoich 
wier- nych pogrążonych w żałobie. Twój Syn, a nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i 
zmartwychwstając przywrócił nam życie, prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, 
abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi tam, gdzie otrzesz 
wszelkie łzy z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.



BŁOGOsŁAWiEństWO

	 Następuje	błogosławieństwo:

K.   Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, * który stworzył człowie-
ka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania.

W.   Amen.

K.   Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, * a wszystkim zmarłym świ-
atła i pokoju. 

W.   Amen.

K.   Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, * który prawdziwie   
zmartwychwstał. 

W.   Amen.

K.   Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. 
W.   Amen.
	 Na	zakończenie	śpiewa	się	pieśń:	Witaj, Królowo	albo	inną	pieśń	do	NMP	według	miej-	

scowego	zwyczaju.

STACJA PRzY gRobIE

OBRZEDY WstęPnE i LitURGiA sŁOWA

	 Jeżeli	warunki	atmosferyczne	na	to	pozwalają,	odprawia	się	obrzędy	wstępne	i	Liturgię	
słowa.

POŚWięcEniE GROBU

	 Po	Liturgii	słowa	albo	jeżeli	nie	można	jej	odprawić,	po	pozdrowieniu	wiernych	następuje	
poświęcenie	grobu.	Opuszcza	się	je,	jeżeli	cmentarz	jest	poświęcony.	Kapłan	mówi:

Prośmy Boga, aby pobłogosławił grób naszego brata (naszej	siostry).
A.
Miłosierny Boże, który dajesz odpoczynek duszom wiernych, prosimy Cię, po-
błogosław ten grób i uwolnij od wszystkich grzechów duszą N., którego (której) ciało 
tutaj składamy, aby mógł (mogła) razem ze Świętymi bez końca radować się w Tobie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W.  Amen.
B.		 Albo:
Boże, Ty natchnąłeś sprawiedliwego Józefa z Arymatei, aby złożył ciało Zbawicie-
la w nowym grobie. Pokornie Cię prosimy, abyś w Twojej dobroci pobłogosławił 
grób, który przygotowaliśmy dla naszego zmarłego brata (naszej	 zmarłej	 siostry). My 
składamy jego (jej) ciało w grobie, Ty przyjmij jego (jej) duszę do nieba. Przez Chrys-
tusa, Pana naszego. 
W.  Amen.
	 Kapłan	kropi	grób	wodą	święconą.



oSTATNIE PozEgNANIE 
	 Po	Liturgii	słowa	odbywa	się	obrzęd	Ostatniego	pożegnania.
	 Następnie	kapłan	rzuca	na	trumnę	grudkę	ziemi	mówiąc:
Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecżnym. Żyj  w 
pokoju.

POżEGnAniE PRZEZ kREWnYch

	 Jeżeli	jest	taki	zwyczaj,	krewni	zmarłego	mogą	wygłosić	słowa	pożegnania.

ZŁOżEniE DO GROBU

	 Kapłan	mówi:
Złożymy ciało naszego brata (naszej	 siostry) w grobie. Ponieważ Chrystus zmart- 
wychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobień- 
stwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata (naszą	siostrę),	gdy 
przyjdzie w chwale.
	 Trumnę	umieszcza	się	w	grobie.
	 W	czasie	zasypywania	lub	zamykania	grobu	śpiewa	się:	Witaj, Królowo,	albo	inną	pieśń	

do	NMP	według	miejscowego	zwyczaju.	Nad	grobem	można	odśpiewać	Pieśń	NMP:	
Uwielbiaj, duszo moja, Piesn	Symeona:	Teraz, o Panie, pozwól odeiść,	wyznanie	wiary	
lub	zwrotkę	pieśni	wielkanocnej.

OBRZĘDY POGRZEBU DOSTOSOWANE DO ZWYCZAJÓW DIECEZJI POLSKICH,
Katowice 1977, Księgarnia sw. Jacka, s. 105-117


