
MODLITWA NAD CIAŁEM ZŁOŻONYM DO TRUMNY 
I PRZY NAWIEDZANIU CIAŁA ZMARŁEGO

	 Po	złożeniu	ciała	do	trumny	odmawia	się	podane	niżej	modlitwy.	Można	się	nimi	posługi-
wać	także	przy	nawiedzaniu	ciała	zmarłego.	Refren	można	powtórzyć	co	dwa	wiersze,	albo	
tylko	na	początku	i	na	końcu.

A.	 PIERWSZA	FORMUŁA

PsAlm 130 (129)
Ref. Bóg miłosierny daje odkupienie.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
 Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
 na głos mego błagania. /R.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
 Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
 aby Ci ze czcią służono. /R.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
 dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
 niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,
 u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
 ze wszystkich jego grzechów. /R.

Chwała Ojcu i Synowi,
 i Duchowi Świętemu;
Jak była na początku teraz i zawsze,
 i na wieki wieków. Amen. /R.

KrótKie czytAnie

Umarliście i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, 
nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Módlmy się. Przyjmij, Panie, swojego sługę N., którego (swoją	służebnicę	N.,	którą) 
z tego świata wezwałeś do siebie, + odpuść mu (jej) wszystkie grzechy, * aby mógł 
(mogła) radować się pokojem, wieczną światłością i chwałą zmartwychwstania razem z 
Twoimi Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.



B.	 DRUGA	FORMUŁA

PsAlm 23 (22)
Ref.  W królestwie Twoim wspomnij na mnie, Panie.

Pan jest moim pasterzem,
 niczego mi nie braknie. 
Pozwala mi leżeć
 na zielonych pastwiskach. /R.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
 orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
 przez wzgląd na swoją chwałę. /R.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
 zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
 są moją pociechą.  /R.

Stół dla mnie zastawiasz
 na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
 obficie napełniasz mój kielich. /R.

KrótKie czytAnie rz 6, 8-9

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 
wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie 
ma już władzy.

Módlmy się. Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość Świętym + dopuść do 
obcowania z nimi Twojego sługę (Twoją	służebnicę) N., * i spraw, aby w dzień zmartwychwsta-
nia z duszą i ciałem znalazł(a) się w Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.

c.	 TRZECIA	FORMUŁA

PsAlm 116 A (114)
Ref.  W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
 głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
 w dniu, w którym wołałem. /Ref.

Oplotły mnie więzy śmierci, 
dosięgły mnie pęta otchłani, 
 ogarnął mnie strach i udręka. 



Ale wezwałem imienia Pana:
 „O Panie, ratuj me życie!" /Ref.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
 Bóg nasz jest miłosierny. 
Pan strzeże ludzi prostego serca:
 byłem w niedoli, a On mnie wybawił. /Ref.

Wróć, duszo moja, do swego spokoju,
 bo Pan dobro ci wyświadczył. 
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
 oczy moje od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
 w krainie żyjących. /Ref.

Chwała Ojcu i Synowi,
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze,
 i na wieki wieków. Amen. /Ref.

KrótKie czytAnie 2 Kor 4, 14

Przekonani jesteśmy, że Ten, który wskrzesił Jezusa, przywróci życie także i nam i 
stawi nas przed sobą razem z wami.

modlitwA

Boże, tylko Ty możesz dać po śmierci nowe życie, + daruj wszystkie grzechy naszemu 
bratu N„ który wierzył (naszej	siostrze	N.	która	wierzyła) w zmartwychwstałego Chrystusa, 
* i spraw, aby zjednoczył (a) się z Tobą w chwale zmartwychwstania. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 
W.  Amen.
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