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PIEŚŃ na wystawienie Najśw. Sakramentu: Witam, Cię witam 
 
WPROWADZENIE 

Trwamy w okresie pierwszych ośmiu dniu listopada, podczas których w 
szczególny sposób modlimy się zmarłych, powierzając ich Bożemu 
miłosierdziu. Także dziś, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, raz 
jeszcze przywołajmy w chwili ciszy imiona naszych bliskich braci i sióstr, 
którzy nas poprzedzili w wędrówce wiary. Szczególnie prośmy za zmarłych 
papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne braci, a zwłaszcza tych, którzy 
pracowali w naszej parafii lub byli z nią związani. Niech każdy w chwili ciszy 
przywoła swoich bliskich z imienia i nazwiska, a potem w litanii za zmarłych 
oddamy ich Bożej miłości. 
Chwila ciszy. 
 

LITANIA ZA ZMARŁYCH 

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 nimi. 

Bramo niebieska, 

Królowo Wniebowzięta, 

Święty Michale, 

Święty Janie Chrzcicielu, 

Święty Józefie, 

Święty N. (patron parafii), 

Wszyscy Święci i Święte Boże, 

Bądź im miłościw, wybaw go 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, 

Przez zesłanie Ducha Świętego, 

Przez Twoje przyjście w chwale, 

Prosimy Cię, abyś dal 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, zmiłuj się nad nami. 

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

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

K. 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 

oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. W. Amen. 



	

 

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie) 
 
MODLITWA 
 

Módlmy się.  

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę 
swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała  
i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego 
odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
W. Amen. 

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem 

PIEŚŃ: Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia 

Opracował: ks. Wojciech Kućko 


