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SŁOWO WSTĘPNE

Sługa Boży Jan Paweł II w 2003 roku wydał encyklikę 
o Eucharystii w życiu Kościoła (Ecclesia de Eucharistia), zaś 
w rok później w liście apostolskim Zostań z nami Panie (Mane
nobiscum Domine) ogłosił Rok Eucharystii, który trwał od
października roku 2004 do października 2005 roku.

Po zakończeniu Roku Eucharystii zrodziła się myśl, by 
w nawiązaniu do zachęty Ojca Świętego umocnić błogosławio-
ne owoce tego roku i poświęcić więcej czasu i uwagi adoracji
eucharystycznej poza Mszą św. (por. Mane nobiscum, nr 29). 

W latach 1517-1810 przy parafii Wszystkich Świętych 
w Gliwicach działało Bractwo Najświętszego Sakramentu. 
W nurcie tej tradycji odpowiadamy na życzenie Ojca Święte-
go Jana Pawła II, a także obecnego papieża Benedykta XVI 
i reaktywujemy to Bractwo.

W czasach, kiedy większość kościołów jest zamykana 
z powodu różnego rodzaju złodziei i wandali, rodzi się ko-
nieczność ochrony „Sacrum” – największego skarbu Kościo-
ła, jakim jest Eucharystia. 

Członkowie Bractwa w sposób szczególny mają rozwijać
kult Najświętszego Sakramentu i dawać świadectwo obecno-
ści Boga w świecie. Chrystus bowiem jest w centrum nie tyl-
ko dziejów Kościoła, ale również historii ludzkości (por. 
Kol 1, 15-20). „W Nim, w Słowie, które stało się ciałem, zosta-
je objawiona nie tylko tajemnica Boga, ale też sama tajemni-
ca człowieka. W Nim człowiek znajduje odkupienie i pełnię”
(Mane nobiscum, nr 6).

Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przerasta nasze
myśli i może być przyjęta tylko w wierze. Jest fundamentem
życia Kościoła, jednoczy wierzących z Jezusem Chrystusem,
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jak również jednoczy ludzi między sobą. „Eucharystia jest
programem solidarności dla całej ludzkości” (Mane nobiscum,
nr 27), angażuje ludzi w budowę społeczeństwa bardziej
sprawiedliwego i braterskiego.

Kościołowi zależy na tym, żeby jak najwięcej wiernych
miało możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, żeby
w kościołach, gdzie trwa całodzienna adoracja czuli się bez-
piecznie. Dlatego członkowie Bractwa powinni otoczyć te
świątynie szczególną opieką. 

Prosimy kapłanów, przede wszystkim proboszczów, aby
taką służbę zorganizowali i nie zamykali kościołów przed
wiernymi pragnącymi modlić się.

Niech będzie nam wzorem Najświętsza Maryja Panna –
„Niewiasta Eucharystii”, której opiece powierzamy erygo-
wane Bractwo Najświętszego Sakramentu, a św. Jacek, czci-
ciel Eucharystii, a zarazem patron Metropolii Górnośląskiej
niech wstawia się za nami.

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

+ Gerard Kusz

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia 2008 r.
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WPROWADZENIE

Przez wieki bractwa gromadziły w swoich szeregach lu-
dzi wszystkich stanów i grup społecznych, którzy znajdowa-
li w nich odpowiednią formę przeżyć religijnych, działalno-
ści społecznej oraz dobroczynnej. Przynależenie do nich nie
zależało od statusu społecznego. Bractwa świeckich poprzez
modlitwę wspierały duchowieństwo w ożywianiu życia reli-
gijnego w lokalnych społecznościach oraz angażowały się 
w różnego rodzaju prace społeczne i charytatywne. Posiada-
ły one własną administrację, a cele i całokształt ich działalno-
ści określały specjalne statuty. 

Na Śląsku bractwa zakładano już w połowie XIII wieku,
jednak największy ich rozkwit przypadł na lata potrydenc-
kiej reformy Kościoła. Na początku XVIII wieku w 122 miej-
scowościach Śląska działało aż 208 bractw. Do 1810 roku –
kiedy to dekretem królewskim skasowano wszystkie brac-
twa i ich majątki – na terenie dzisiejszej diecezji gliwickiej ist-
niały bractwa m.in.: w Gliwicach, Łabędach, Ostropie, Sośni-
cowicach, Pyskowicach, Tarnowskich Górach, Toszku i Two-
rogu. Od 1517 roku działało przy kościele farnym pw. Wszy-
stkich Świętych w Gliwicach Bractwo Najświętszego Sakra-
mentu (Bożego Ciała). Zgodę na jego istnienie wydał ówcze-
sny papież Leon X, a papież Klemens X pod koniec XVII wie-
ku obdarzył je specjalnymi odpustami. Członkowie bractwa
uczestniczyli co czwartek we Mszy świętej i procesji teofo-
rycznej. W zaprowadzonej w 1728 roku księdze brackiej wpi-
sywano chronologicznie wszystkich członków. Bractwo to
odegrało ważną rolę w czasach reformacji i reformy kościel-
nej, kiedy to zwolennicy protestantyzmu odrzucali realną
obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
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wzbudzając niepokój wśród katolickich społeczności. 
Z pewnością efektem działalności bractwa była uchwalona
w 1587 roku przez rajców miasta Gliwice deklaracja, w której
– za powszechną aprobatą mieszkańców – zezwalano na
osiedlanie się w mieście wyłącznie katolikom, sami zaś mie-
szkańcy zobowiązywali się wysyłać swoje dzieci na naukę
wyłącznie do szkół katolickich.

Aż 3 bractwa istniały przy opactwie cysterskim w Ru-
dach. Były to bractwa: św. Barbary, św. Józefa i Matki Bożej
Pocieszenia, zwane także Bractwem Różańca Świętego. Filia
tego ostatniego bractwa istniała także w prowadzonej przez
cystersów parafii w Szywałdzie (dzisiejszy Bojków). Liczba
przynależących do bractw była imponująca. Przez 50 lat
swojej działalności do rudzkiego Bractwa św. Barbary wpisa-
ło się ponad 11 tysięcy członków (dane za lata 1739-1789).
Bractwo św. Józefa przy klasztorze cystersów w Jemielnicy
liczyło w 1775 roku (to jest w setną rocznicę swojego istnie-
nia) ponad 42 tysiące członków pochodzących z ponad 830
miejscowości. 

Konfraternie pomagały wiernym w dążeniu do jasno
obranych celów i ukazywały siłę Chrystusowego orędzia by-
cia braćmi i siostrami we wspólnocie. To one przyczyniły się
do rozwoju pobożności eucharystycznej i kultu maryjnego
na Śląsku. Po cofnięciu zakazów z 1810 roku w wielu para-
fiach reaktywowano bractwa, które przetrwały do końca lat
czterdziestych ubiegłego wieku, kiedy to władza komuni-
styczna raz jeszcze zdelegalizowała wszelkie organizacje 
i związki religijne.

Dla stałego pogłębiania kultu Najświętszego Sakramentu
i rozwijania różnych jego form, a szczególnie Wieczystej
Adoracji bp Jan Wieczorek erygował 30 listopada 2008 roku
Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej.
Bractwo jest zrzeszeniem wszystkich wiernych, którzy 
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w swoim życiu pragną szerzyć kult Jezusa Eucharystycznego.
Pragnie ono nawiązać do wielowiekowej tradycji ożywione-
go życia wspólnotowego w naszych parafiach. Tak często 
w naszych wspólnotach istnieją osoby, które przychodząc na
Eucharystię do parafialnego kościoła zatrzymują się na krót-
ką adorację, aby osobiście powierzyć się Chrystusowi oraz
swoją miłością wynagrodzić oziębłość i grzechy innych lu-
dzi. Często jesteście nimi Wy, którzy od wielu lat troszczycie
się w swoich parafiach o adoracje, nabożeństwa i procesje
eucharystyczne, którzy indywidualnie adorujecie Chrystusa
w tabernakulum przed lub po Eucharystii, albo też udajecie
się na modlitwę do świątyni w ciągu dnia. Bractwo, którego
głównym miejscem działalności jest parafia, pragnie ożywić
kult eucharystyczny w lokalnych wspólnotach poprzez pro-
wadzone wspólnotowe adoracje, dyżury w kościołach w ce-
lu udostępnienia ich wiernym, także w ciągu dnia oraz
uświetnienie modlitwą i śpiewem procesji eucharystycz-
nych. Do szczególnie polecanych inicjatyw należą: uczestnic-
two w nabożeństwach w pierwsze czwartki miesiąca oraz
aktywna pomoc duszpasterzom w organizowaniu adoracji 
i procesji eucharystycznych w ciągu roku liturgicznego.
Członkowie Bractwa uczestniczą także w życiu diecezji gli-
wickiej. To Wam pasterze diecezji polecają troskę nabożnego
i czynnego uczestnictwa w uroczystościach diecezjalnych,
mężczyznom zaś powierzają troskę ich zabezpieczenia i peł-
nienia straży honorowej w czasie ich przebiegu. Wszelkie in-
ne zadania, prawa i obowiązki członka Bractwa zamieszczo-
ne zostały w statucie zatwierdzonym przez ks. biskupa Jana
Wieczorka w dniu jego ponownego erygowania.

Pragniemy związać się z Sanktuarium Matki Boskiej
Rudzkiej, gdzie mieści się siedziba Bractwa, a także z Sank-
tuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Tam też pragniemy
pielgrzymować na doroczne uroczystości odpustowe. 
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W ciągu roku dwukrotnie będziemy się gromadzić na orga-
nizowanych dniach skupienia i szkoleniach, które mają for-
mować nasze dusze i umysły w jeszcze żywszym życiu Eu-
charystią. Pragniemy wspólnie z Eucharystii – która jest
źródłem i szczytem naszego uświęcenia – czerpać potrzebne
siły i łaski w naszej wspólnej drodze do nieba, a naszą wspól-
ną modlitwą pragniemy jak św. Andrzej Apostoł przyprowa-
dzać siostry i braci do Chrystusa.

ks. Piotr Górecki – kapelan Bractwa
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D E K R E T

powołujący

Bractwo Najświętszego Sakramentu 
Diecezji Gliwickiej

Mając na uwadze konieczność stałego pogłębiania 
kultu Najświętszego Sakramentu i rozwijanie różnych
jego form, a szczególnie Wieczystej Adoracji, działając
zgodnie z kanonem 312 §1 3o KPK, powołuję 
niniejszym Bractwo Najświętszego Sakramentu 
Diecezji Gliwickiej.

Cele, naturę i strukturę organizacyjną Bractwa, 
po myśli kanonu 304 KPK, określa Statut zatwierdzo-
ny przeze mnie w dniu erygowania Bractwa, to jest 
w dniu 30 listopada 2008 roku.

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki 

Gliwice, dnia 30 listopada 2008 r.
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STATUT 
Bractwa Najświętszego Sakramentu

Diecezji Gliwickiej
Reaktywacja Bractwa Bożego Ciała (1517-1810)

Wstęp 

1. „Kościół żyje dzięki Eucharystii (...)”. W niej (...) „łączy
się w pełni z Chrystusem i Jego Ofiarą utożsamiając się 
z duchem Maryi” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 1, 58).
Podstawowym zadaniem – a przede wszystkim widzial-
ną łaską i źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jako
Ludu Bożego – jest trwać i stale postępować w życiu eu-
charystycznym, pobożności eucharystycznej, rozwijać się
duchowo w klimacie Eucharystii” (Jan Paweł II, Redemp-
tor hominis, 20). 

2. „Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwic-
kiej” (nazywane dalej Bractwem) jest zrzeszeniem wier-
nych świeckich, którzy pragną propagować cześć Naj-
świętszego Sakramentu. Dla skutecznego wypełniania
zadań tego zrzeszenia do Bractwa należą także osoby du-
chowne, którzy jako Asystenci Parafialni czuwają nad re-
alizacją i wykonywaniem jego zadań zgodnych z nauką
Kościoła katolickiego. „Bractwo Najświętszego Sakra-
mentu Diecezji Gliwickiej” zostało reaktywowane do ży-
cia przez Biskupa Gliwickiego. Nawiązuje ono swoją hi-
storią do istniejącego przy kościele Wszystkich Świętych
w Gliwicach Bractwa Najświętszego Sakramentu działa-
jącego w latach 1517-1810. Patronami Bractwa są: Pani
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Pokorna Matka Boża Rudzka i św. Jacek Odrowąż, pa-
tron Metropolii Górnośląskiej. 

3. Bractwo posiada Asystenta Generalnego (zwanego także
Promotorem Bractwa), którym jest kapłan mianowany
przez Biskupa Gliwickiego. Bractwo posiada odznakę 
i wydaje legitymację członka Bractwa według wzoru za-
twierdzonego przez Biskupa Gliwickiego. 

Rozdział I
Struktura Bractwa

4. Siedzibą Bractwa jest Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
w Rudach.

5. Bractwo posiada dwustopniową strukturę: centralną 
i parafialną. Na każdym poziomie posiada ono Zarząd,
do którego wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz i Skarb-
nik. W przypadku większej ilości członków skład Zarzą-
du można poszerzyć o Zastępcę Przewodniczącego 
i Członków Zarządu.

6. Zarząd Bractwa na każdym poziomie wybierany jest na
pięcioletnią kadencję przez Członków Bractwa, zgodnie
z przepisami prawa kanonicznego. Wybór wymaga za-
twierdzenia przez Biskupa Gliwickiego. Sposób przepro-
wadzenia wyborów określa Biskup Diecezjalny.

7. Na każdym poziomie Bractwo posiada Asystenta ko-
ścielnego, którymi są: dla Bractwa w parafii Proboszcz, 
a dla Bractwa w diecezji kapłan wyznaczony przez Bi-
skupa Gliwickiego.
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8. Bractwo dla prowadzenia działalności statutowej może
gromadzić środki finansowe, których rozliczenia należy
dokonywać zgodnie z prawem diecezjalnym.

9. Podczas każdej pięcioletniej kadencji Zarządu delegat Bi-
skupa Gliwickiego lub Biskup Gliwicki osobiście prze-
prowadza wizytację Bractwa na każdym z poziomów.

Rozdział II
Cele Bractwa i sposoby ich realizacji

10. Celem podstawowym Bractwa jest propagowanie czci
Najświętszego Sakramentu. 

11. Szczegółowymi zadaniami Bractwa są: 
a) Systematyczna troska o rozwój osobistego życia eu-

charystycznego poprzez pogłębienie życia modlitwy,
studium nauki Kościoła ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki eucharystycznej oraz pobożność
adoracyjna; 

b) Podejmowanie służby w kościele parafialnym na
rzecz szerszego dostępu wiernych do spotkania 
z Chrystusem Eucharystycznym; objęcie stałymi dy-
żurami kościołów, w których odbywa się całodzienna
Adoracja Najświętszego Sakramentu; 

c) Osobiste zaangażowanie podczas adoracji w czasie
Świętego Triduum Paschalnego i innych adoracji eu-
charystycznych przewidzianych kalendarzem litur-
gicznym w parafiach; 

d) Podejmowanie zadań związanych z zabezpieczeniem
porządku podczas uroczystości religijnych ogól-
nodiecezjalnych oraz parafialnych;
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e) W Bractwie zostaje zachowana zasada, na mocy
której mężczyźni uczestniczą jako Straż Porządkowa
w zabezpieczeniu uroczystości diecezjalnych. 

12. Bractwo realizuje swoje cele poprzez: 
a) Włączenie się w nurt życia eucharystycznego na tere-

nie parafii i diecezji; 
b) Diecezjalne dni skupienia odbywające się dwa razy 

w roku w Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej;
c) Pielgrzymkę bractwa do Sanktuarium Matki Boskiej

Rudzkiej w uroczystość odpustową Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny oraz do Sanktuarium 
św. Jacka w Kamieniu Śląskim również na uroczy-
stość odpustową.

Rozdział III
Członkostwo w Bractwie 

13. Członkiem Bractwa może być każda osoba wyznania
rzymskokatolickiego, która ukończyła 18 rok życia, cie-
szy się dobrą opinią zarówno swojego Księdza Probo-
szcza, jak też swojej lokalnej wspólnoty parafialnej 
i odznacza się dobrą kondycją duchową i moralną po-
zwalającą na podjęcie zadań Bractwa.

14. Członkiem Bractwa może się stać ten kandydat, który po
odbyciu okresu próbnego trwającego 6 miesięcy, po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Proboszcza i złożeniu prośby 
o przyjęcie, zostaje wpisany do „Księgi Bractwa Naj-
świętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej”. Znakiem
przynależności do Bractwa jest otrzymanie legitymacji
oraz odznaki Bractwa. 
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15. Członkowie Bractwa powinni otoczyć stosowną opieką
chorych i biednych członków Bractwa. 

16. Członkostwo w Bractwie ustaje na skutek: 
a) Śmierci; 
b) Wystąpienia z pisemnym podaniem zainteresowane-

go członka Bractwa z prośbą o wykreślenie go 
z „Księgi Bractwa Najświętszego Sakramentu Diece-
zji Gliwickiej”;

c) Zaniechania lub regularnego zaniedbywania obo-
wiązków członka Bractwa; 

d) Przyjęcia stylu życia będącego w sprzeczności z pod-
stawowymi zasadami wiary i moralności katolickiej. 

Rozdział IV
Zmiany Statutu i rozwiązanie Bractwa 

17. Wszelkie zmiany w statucie Bractwa, jak też decyzja 
o rozwiązaniu Bractwa należą do kompetencji Biskupa
Gliwickiego. 

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki 

Gliwice, dnia 30 listopada 2008 r.
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MODLITWY

MODLITWA
WSPÓLNOTY BRACTWA NAJŚWIĘTSZEGO

SAKRAMENTU

Panie Jezu Chryste, wierzę mocno, że z miłości ku nam
ustanowiłeś Najświętszy Sakrament, żeby być pośród nas 
i umacniać naszą wiarę i miłość wzajemną.

Bądź uwielbiony za Twoje pokorne uniżenie, które spra-
wia, że pod postacią chleba pozostajesz wśród nas jako wi-
domy znak, że jesteś pokarmem pielgrzymów zdążających
do niebiańskiej Ojczyzny, gdzie nas oczekujesz.

Prosimy Cię o to za wstawiennictwem Twojej Najświęt-
szej Matki, „Niewiasty Eucharystii”, która nas uczy kontem-
placji Twojego Najświętszego Oblicza. Niech święty Jacek,
nasz patron, uprasza nam otwartość umysłu i serca na Two-
je Boskie działanie we współczesnym świecie.

Prosimy Cię, błogosław nam, wspieraj we wszystkich na-
szych godziwych przedsięwzięciach. Amen.

MODLITWA
DO MATKI BOŻEJ RUDZKIEJ

pochodząca z XVI wieku, umieszczona u dołu obrazu
(tłumaczenie z łaciny)

Gdy nadejdzie ostatni najsmutniejszy obraz śmierci i Bóg
będzie czynić sprawiedliwość dla całej ludzkości – pamiętaj
Matko Boża powściągnąć gniew, aby Ruda, nasza Diecezja 
i Ojczyzna mogły korzystać z upragnionego pokoju.
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MODLITWA DO ŚW. JACKA

Święty Jacku, natchniony apostole Słowian, niestrudzony
głosicielu słowa Bożego, patronie dojrzałego chrześcijaństwa
w naszej Ojczyźnie. Całym swoim życiem uczyłeś ludzi umi-
łowania Eucharystii i Bogarodzicy. I dzisiaj przyjdź nam 
z pomocą. Bądź patronem rzeczywistego nawrócenia do Bo-
ga i nowej chrześcijańskiej dojrzałości. Prowadź nowych,
wezwanych przez Boga ludzi, którzy zmienią oblicze starej
ziemi. Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś, Chrystus ze-
chciał się nami posługiwać. Amen.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

Przyjdź, Duchu Święty, Boże Stworzycielu, napełnij wnę-
trze wszystkich Twoich dzieci łaską wiary, nadzieją i chwałą
Twoją, abyśmy żyli według Twoich natchnień. Ty jesteś Na-
uczycielem modlitwy. Chcemy przebywać w Twojej szkole,
w cieniu Twych skrzydeł i mocy jako uczniowie otwarci 
i chętni. Ty nam przynosisz dar Bożej obecności. Spraw, aby-
śmy wypełnieni Twoimi darami stawali się świadkami miło-
ści, która zmienia świat i serca. Amen.

MODLITWY KU CZCI 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Uwielbienie wynagradzające

Niech będzie Bóg uwielbiony! 
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego! 
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, 

prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek! 
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Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe! 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! 
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus 

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! 
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, 

Najświętsza Panna Maryja! 
Niech będzie pochwalony Jej święte i niepokalane Poczęcie! 
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki! 
Niech będzie pochwalony św. Józef, 

Jej przeczysty Oblubieniec! 
Niech będzie uwielbiony Bóg 

w Swoich Aniołach i Swoich Świętych! 

Litania do Najświętszego Sakramentu 

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.

Jezu, w Najświętszym Sakramencie 
jako Bóg i człowiek obecny – zmiłuj się nad nami.

Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił, 
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu, 
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza,
Jezu, ofiaro czci i uwielbienia najgodniejsza,
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych, 
Jezu, niewinny Baranku Boży, 
Jezu, Chlebie Anielski, 
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy, 
Jezu, przymierze miłości i pokoju,
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Jezu, źródło łask wszelkich,
Jezu, pociecho zasmuconych,
Jezu, ucieczko grzesznych,
Jezu, wspomożycielu słabych i obarczonych, 
Jezu, lekarzu chorych,
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci,
Jezu, szczęśliwości wybranych,
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania, 

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej
– zachowaj nas, Panie.

Od wszelkich pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od wszelkiej pychy,
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu, 
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu, 
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, 
Od grzechu każdego, 
Od śmierci wiecznej, 
Przez najświętsze Wcielenie Twoje – wybaw nas, Panie.
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, 
Przez nieskończoną miłość, którąś nam okazał 

przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu, 
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym

umywaniu nóg uczniom swoim okazał, 
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, 

któreś za nas sobie zadać pozwolił, 
Przez najdroższą Krew Twoją, 

którąś nam na ołtarzu zostawić raczył, 
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My, grzeszni, prosimy Ciebie – wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo 

ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze 
w nas utrzymywać i pomnażać raczył, 

Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci się nie podoba, 
w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył, 

Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył, 
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, 
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył, 
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego

Sakramentu w obfitości doznać pozwolił, 
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą 

coraz doskonalej zjednoczyć raczył, 
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie 

w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył,
Abyś nam do godnego przygotowania na tę ucztę 

przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył, 
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim

zasilić i wzmocnić raczył, 
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył, 
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył, 
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył, 
Abyś nas wysłuchać raczył, 
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia, 

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.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
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K. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy 
i pamiątko męki Jego uczczona

W. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek 
przyszłej szczęśliwości niechaj udzielone będą.

Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki
Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy,
iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją
jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla ulecze-
nia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych
przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie za-
sługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który 
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. Amen.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

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.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca
Przedwiecznego – wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

22



Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

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. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
W. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jedno-
rodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata 
i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić
zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła
doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem rado-
wali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
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MODLITWY 
DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

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.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy 

przez Ducha Świętego utworzone, 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości 

i umiejętności, 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 
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Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, 

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. Jezu cichy i pokornego serca
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na
Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynie-
nie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebła-
gać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić
przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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Akt Poświęcenia się 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

(Papież Leon XIII)

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wej-
rzyj na nas, korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jeste-
śmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każ-
dy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twe-
mu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna
Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy
przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Je-
zu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca
swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy
nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym,
którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego
wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj
tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda
oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wia-
ry, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Zacho-
waj Kościół Twój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności.
Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze
wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos:
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zba-
wienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. 

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
(odmawiana przez bł. Ojca Pio )

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam:
proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a bę-
dzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szu-
kam i proszę o łaskę... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała
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Ojcu... Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. 
2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: 

o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wy-
słuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę... Oj-
cze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... Słodkie Serce Jezu-
sa, w Tobie pokładam nadzieję. 

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam:
niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wy-
słuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę 
o łaskę... Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... Słodkie
Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. 

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest nie-
możliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość
nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą
Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Two-
jej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miło-
sierdzia... Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa,
módl się za nami. 

Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa

O Serce Jezusa, Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest
Twoja miłość. Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludź-
mi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie
kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez upro-
szenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miło-
sierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nę-
dzarzy, jeśli tylko sprowadza ich do Ciebie miłość upokorzo-
na widokiem swej nędzy. Ty jesteś niewyczerpanym źródłem
łask i błogosławieństwa, przepaścią miłości, w której chcemy
znaleźć na wieki nasze mieszkanie i odpoczynek. 
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Pozdrawiam Cię, o Serce nieporównanej dobroci. 
Serce wspaniałe, oświeć mnie! 
Serce najmilsze, zapal mnie! 
Serce kochające, działaj we mnie! 
Serce miłosierne, przebacz mi! 
Serce najpokorniejsze, odpocznij we mnie! 
Serce najcierpliwsze, przemień mnie! 
Serce najlepsze, pobłogosław mnie! 
Serce spokojne, uspokój mnie! 
Serce najpiękniejsze, zachowaj mnie! 
Serce najdoskonalsze, uszlachetnij mnie! 
Serce najświętsze, balsamie drogi, zachowaj mnie! 
Serce błogosławione, popraw mnie! 
Serce będące lekarzem i lekarstwem na nasze nieprawości,
ulecz mnie! 

O Maryjo, nasza słodka Nadziejo, daj nam odczuć Twoją
władzę nad Sercem Zbawiciela i umieść nas w Nim na wieki.
Proś Go, aby panował w naszych duszach, aby królując w na-
szych sercach przez miłość, rozpalił je i przemienił w samego
Siebie. Niech stanie się naszym Ojcem, Oblubieńcem,
Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim! Niech
wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości 
i jedyną radością we wszystkich naszych smutkach. Amen. 

Niech moje serce bije razem z Tobą ...
(kard. John Henry Newman)

Bardzo miłujące nas Serce Jezusa, jesteś ukryte w świętej
Eucharystii i bijesz tam dla nas zawsze. Kiedy zgadzasz się,
żebym Cię przyjmował i na chwilę we mnie robisz swe mie-
szkanie, spraw, aby moje serce biło razem z Twoim. Oczyść
me serce z wszystkiego, co jest tylko ziemskie, z wszystkie-
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go, co pyszne i zmysłowe, z wszelkiego nieładu i wszelkiej
niemocy. Napełnij je tak bardzo Sobą, żeby nic nie mogło go
zaniepokoić, lecz żeby w Twojej miłości znajdowało pokój. 

MODLITWY CODZIENNEGO OFIAROWANIA

Panie Jezu Chryste, Ty przez swoje Boskie Serce, bogate
w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako
uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć mo-
je modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze
swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii dla zba-
wienia świata. 

W jedności z całym Kościołem i jego Matką Maryją, przez
Jej pośrednictwo proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty
poleca naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha
Świętego do wiernego wypełniania w dniu dzisiejszym wszy-
stkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca.
Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, abym świad-
czył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen. 

***

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce
Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzi-
siejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z ty-
mi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu 
i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofia-
ruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego N. i na
wszystkie intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pra-
gnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę 
i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.
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MODLITWY W RODZINIE

Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym 

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz
dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam,
strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od
nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu
daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z To-
bą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa małżonków 

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas
na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wza-
jemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepo-
jęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odna-
wiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby 
w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie,
szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś
w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmac-
niaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła
nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała
wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.

Modlitwa o wytrwanie w miłości małżeńskiej 

Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośre-
dnictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by nasza mi-
łość odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu mał-
żeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzy-
sów. Strzeż naszej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej mi-
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łość, wierność, radość i pokój. Rodzinę naszą uczyń ogni-
skiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć
od nas grożące niebezpieczeństwa. 

Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia nasze serca
i za wszelkie dobro, którego doświadczamy każdego dnia.
Zachowaj nas na zawsze w Twojej miłości. Amen.

Zawierzenie dzieci Bogu 

Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś
nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś
miał je w swojej opiece.

Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je 
w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły
róść na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj
łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłą-
dziły.

Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła 
w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj
im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Boże, wspieraj
nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo
swoje popierali przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad
dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas
ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi ogląda-
my kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen.

Poświęcenie się Świętej Rodzinie 

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześci-
jańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie.
Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci,
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starzy i młodzi kochali się wzajemnie. Przedstawiamy Ci
pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem 
i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające
się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w
której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością
przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do
domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by
nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życz-
liwej opieki. Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do
rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się
prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Święta Ro-
dzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń na-
sze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosła-
wieństw. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzinie

Panie Jezu, podczas Twego ziemskiego życia okazywałeś
miłość cierpiącym, wzruszałeś się widokiem bólu i wiele ra-
zy przywracałeś zdrowie chorym, a radość i nadzieję ich ro-
dzinom. Nasz kochany NN (można wymienić chorego po
imieniu) jest chory. Opiekujemy się nim i czynimy wszystko
to, co tylko ludzie mogą uczynić, ale czujemy się bezsilni, bo
życie jego nie jest w naszych rękach. Ofiarujemy Ci nasze i je-
go cierpienia dołączając je do Twojej Męki. Spraw, by ta cho-
roba pomogła nam lepiej zrozumieć sens życia i ześlij na na-
szego NN dar zdrowia, byśmy mogli dziękować Ci i wielbić
Ciebie. Niech będzie Twoja wola.
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Modlitwa Jana Pawła II 
do Świętej Rodziny o powołania 

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto Jezusa, Maryi 
i Józefa, wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny. To-
bie nasze rodziny powierzamy. Otwórz serce każdego domu
na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego, na chrześcijańskie
świadectwo, aby mógł się on stać źródłem nowych i świę-
tych powołań. Przygotuj umysły rodziców, aby z pilnym
miłosierdziem, mądrą troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci ku dobrom ducho-
wym i wiecznym. Napełnij dusze młodych prawym sumie-
niem i wolną wolą, aby wzrastając w mądrości, latach i ła-
sce, wielkodusznie przyjmowali dar Bożego powołania.
Święta Rodzino z Nazaretu, spraw, abyśmy byli w stanie
wprowadzić w życie wolę Boga, rozważając i naśladując
żarliwą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, pełne god-
ności ubóstwo i dziewiczą czystość przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć z przewidującą delikatnością
tym wszystkim, którzy są wezwani do naśladowania Pana
Jezusa bardziej z bliska, który za nas wydał samego siebie.
Amen. 

33



MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Litania za zmarłych Członków Bractwa 
i za zmarłych z rodziny

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, módl się za nim (nią, nimi). 
Bramo niebieska, 
Królowo Wniebowzięta, 
Święty Michale, 
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie, 
Święty N. (patron zmarłego), 
Wszyscy Święci i Święte Boże, 

Bądź mu (jej, im) milościw – wybaw go (ją, ich), Panie.
Od zła wszelkiego, 
Od cierpień w czyśćcu, 
Przez Twoje Wcielenie, 
Przez Twoje narodzenie, 
Przez Twój chrzest i post święty, 
Przez Twój krzyż i mękę, 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 
Przez Twoje zmartwychwstanie, 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, 
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Przez zesłanie Ducha Świętego, 
Przez Twoje przyjście w chwale, 

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej 

i niespodziewanej śmierci, 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych 

i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom 

dał wieczną nagrodę, 

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości
naszych nauczycieli i wychowawców, 

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom 
wypadków, katastrof i wojen, 

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym
wieczny odpoczynek, 

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się 
w chwale zmartwychwstania. 

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.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył
śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział
w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglą-
dać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen. 
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