
 
 

 

Dzień 9 
Modlitwa w intencji zmarłych  

 

 
Modląc się za zmarłych przekraczamy niejako granicę ich nieobecności, której znakiem 
jest zimny grób i łączymy się z nimi tą wiarą, która prowadzi nas do domu Ojca. I temu 
Ojcu powtarzamy wraz z autorem Księgi Mądrości: "Panie, wszystko jest w Twojej mocy, a 
Ty miłujesz wszystko, co stworzyłeś (...). Miłujesz człowieka, którego stworzyłeś na Twój 
obraz i odkupiłeś przez Krew Twojego Syna. 

Jan Paweł II, Watykan, 2 listopada 1980 r. 
 
 

Wsparci orędownictwem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki 
módlmy się: 
 

za wszystkich zmarłych, bliskich z naszych rodzin, tych, którzy oddali swe 
życie w obronie wolności i wiary, godności ludzkiej, aby Miłosierny Bóg 
wprowadził ich do Swego Królestwa. 
 

 
Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by 
prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje 
błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy 
uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak 
Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie 
prośby ludu swego, Amen. 

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko 
 
 
Bogarodzico, Dziewico!  
Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem i tak bardzo cierpiałaś,  
gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu.  
Prosimy Cię, jako naszą Matkę i Królową za tymi, którzy cierpią najbardziej: 
Matko oszukanych — módl się za nami  
Matko zdradzonych — módl się za nami  
Matko przerażonych — módl się za nami  
Matko prawdomównych — módl się za nami  
Matko nieprzekupnych — módl się za nami  
Matko osieroconych — módl się za nami  
Matko pozbawionych pracy — módl się za nami  
Matko matek płaczących — módl się za nami  
Matko ojców zatroskanych — módl się za nami  
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów, daj nam wszystkim żyć w 
wolności i prawdzie, w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.  

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (fragmenty) 
 

 



 
 

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO  
KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 

 

 
Litania po raz pierwszy odmówiona publicznie w dniu 6.06.2010 r. 

w dniu beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki 
 
 

Kyrie eleison, Chryste eleison.  

Kyrie eleison.  

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.  

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.  

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.  

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.  

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.  

Błogosławiony Jerzy Męczenniku, módl się za nami.  

Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.  

Wierny świadku Ewangelii, módl się za nami.  

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami.  

Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.  

Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.  

Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.  

Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami.  

Pragnący naśladować świętych, módl się za nami.  

Wierny głosowi powołania, módl się za nami.  

Apostole godności człowieka, módl się za nami.  

Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.  

Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.  

Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.  

Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.  

Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.  

Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.  

Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.  

Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.  



Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.  

Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.  

Okrutnie umęczony, módl się za nami.  

Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.  

Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.  

Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  
 

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.  

W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz. Panie.  
 

Módlmy się:  

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś 

błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii 

miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności 

człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i 

zło dobrem zwyciężali.  
 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje 

w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.  
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