CZYTANIA W MSZACH ZA DOROSŁYCH ZMARŁYCH
Pierwsze czytanie poza okresem wielkanocnym

Czytanie 1
I. Czytanie z Księgi Joba		

19, 1. 23-27a

Job powiedział: « Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić?
Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?
Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki
skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę».
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny		

27(26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14

Ref. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę? /Ref.
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia,
abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią. /Ref.
Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. /Ref.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana. /Ref.

Czytanie 2
I. Czytanie z Księgi Mądrości 		

dł. 3, 1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom
głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i
znalazł ich godnymi siebie.
Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą
sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
I. Czytanie z Księgi Mądrości 		

kr. 3, 1-6. 9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że
pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w
pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich
godnymi siebie.
Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.

Psalm responsoryjny

116A(114), 5-6; Ps 116B (115), 10-11. 15-16ac

Ref. Będę przy Panu w krainie żyjących, lub: Alleluja.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił. /Ref.
Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
«Jestem w wielkim ucisku».
I zalękniony wołałem:
«Każdy człowiek jest kłamcą!» /Ref.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego świętych.
O Panie, jestem Twoim sługą.
Ty rozerwałeś moje kajdany. /Ref.

Czytanie 3
I. Czytanie z Księgi Mądrości 		

4, 7-15

Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest
czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi
jest mądrość, a miarą starości - życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników,
został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie
uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy
umysł.
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała
się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i
miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny 		

23(22), l-2a. 2b-3. 4. 5. 6

Ref. Zła się nie zlęknę, bo Ty jesteś ze mną.

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

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę./Ref.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą./Ref.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi./Ref.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy./Ref.

Czytanie 4
I. Czytanie z Księgi proroka Izajasza 		

25, 6a. 7-9

W owym dniu Pan Zastępów przygotuje na tej górze ucztę dla wszystkich ludów.
Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun,
który okrywał wszystkie narody.
Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: «Oto nasz Bóg, Ten, które muśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!»
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny

23(22), l-2a, 2b-3. 4. 5. 6

Ref. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

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

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę. /Ref.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą. /Ref.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi. /Ref.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy. /Ref.

Czytanie 5
I. Czytanie z Księgi Lamentacji 		

3, 17-26 5

Pozbawiłeś moją duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu. I rzekłem: «Przepadła
moja moc i ufność moja w Pana».
Wspomnienie udręki i nędzy to popiół i trucizna, stale wspomina, rozważa we mnie
dusza. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam.
Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Jest nowa i świeża co rano:
ogromna Twa wierność.
Dusza moja mówi: « Pan moim działem, dlatego czekam na Niego».
Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana.
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny		

25(24), 6-7bc. 17-18. 20-21

Ref. Kto ufa Tobie, nie dozna zawodu.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Wspomnij na mnie w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie. /Ref.
Uwolnij moje serce od smutku,
wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie,
wybacz mi wszystkie grzechy. /Ref.
Strzeż mego życia i wybaw mnie,
by nie spotkał mnie zawód,
gdy uciekam się do Ciebie.
Niech prawość i niewinność będą mą obroną
skoro pokładam w Tobie nadzieję. /Ref.

Czytanie 6
I. Czytanie z Księgi proroka Daniela 		

12, 1-3

Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie: « W owych czasach wystąpi
Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi
okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym
czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze.
Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia,
drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
Mądrzy będą święcić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze ».
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny

42(41), 2-3. 5; 43(42), 3. 4.

Ref. Boga żywego pragnie moja dusza.

Jak łania pragnie wody ze strumienia,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? /Ref.
Rozpływa się we mnie moja dusza,
gdy wspominam jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu.
W świątecznym orszaku,
wśród radości i chwały. /Ref.
Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą.
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą
i do Twoich przybytków. /Ref.
I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością.
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
Boże, mój Boże! /Ref.

Czytanie 7
I. Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej 		

12, 43-45 7

Juda, książę izraelski, uczyniwszy składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy
około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie
i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był
przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś
zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest
przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie
sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny

103(102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18

Ref. Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca. /Ref.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali,
pamięta, że jesteśmy prochem. /Ref.
Dni człowieka są jak trawa,
kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika
i wszelki ślad po nim ginie. /Ref.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. /Ref.

PIERWSZE CZYTANIE W OKRESIE WIELKANOCNYM

Czytanie 8
I. Czytanie z Dziejów Apostolskich		

dł. 10, 34-43

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: «Przekonuję się, że
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto
się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.
Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił
Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i
mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i
pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga
na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy,
w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
I. Czytanie z Dziejów Apostolskich

kr. 10, 34-36. 42-43

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: «Przekonuję się, że
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto
się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią
żywych i umarłych. »Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy,
w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny

63(62), 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ref.  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza, lub: Alleluja.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie * i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, * jak ziemia zeschła i łaknąca wody. /Ref.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * więc sławić Cię będą moje wargi. /Ref.
Będę Cię wielbić przez całe me życie * i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, * a usta Cię wielbią radosnymi wargami. /Ref.
Bo stałeś się dla mnie pomocą * i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, * prawica Twoja mnie wspiera. /Ref.

Czytanie 9
I. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła			

14, 13

Ja, Jan, usłyszałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: " Błogosławieni już teraz,
którzy w Panu umierają Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo ich
czyny idą razem z nimi».
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny		130(129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8
Ref. W Panu złożyłem całą swą nadzieję, lub: Alleluja.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania. /Ref.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią. /Ref.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana. /Ref.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów. /Ref.

Czytanie 10
I. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła		

20, 11-21, 1

Ja, Jan, ujrzałem wielki, biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono.
I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. I
inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach
zapisano, według ich czynów.
I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć i Otchłań wydały zmarłych, co
w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.
A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro
ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora
ognia.
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły i morza już nie ma.
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny		 143(142), 1-2. 5-6. 7ab i 8ab
Ref. Wysłuchaj, Panie, mojego błagania, lub: Alleluja.

Usłysz, o Panie, modlitwę moją,
w swojej wierności przyjm moje błaganie,
wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą. /Ref.
Wspominam dni minione,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieła rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce,
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza. /Ref.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej,
bo w Tobie pokładam nadzieję. /Ref.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi
po równej ziemi. /Ref.

Czytanie 11
I. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła		

21, l-5a. 6-7 11

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte - Nowe Jeruzalem - ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego
męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i
zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie " Bogiem z nimi". I otrze z
ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu
już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe ». I rzekł mi: « Stało się.
Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody
życia. Zwycięzca to odziedziczy, i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem».
Oto słowo Boże.    W. Bogu niech będą dzięki.
Psalm responsoryjny		

122(121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9

Ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana. lub: Alleluja.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem. /Ref.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida. /Ref.
Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach. /Ref.
Ze względu na braci swoich i przyjaciół
będę wołał: «Pokój z tobą».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie. /Ref.
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Nędzne my dzieci Ewy wołamy
Do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy:
Niech nas wspomaga Twoja przyczyna,
Na tym padole, Salve Regina!
Zwróć, Pośredniczko, na nas wejrzenie,
Przyjmij łaskawie nasze westchnienie:
Pokaż nam, Matko, swojego Syna,
W górnej krainie, Salve Regina!
Witaj, Królowo nieba

Wi - taj, Kró - lo - wo
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K' Tobie wygnańcy Ewy wołamy synowie,
K'Tobie wzdychamy płacząc z padołu więźniowie.
Orędowniczko nasza, racz swe litościwe
Oczy spuścić na nasze serca żałośliwe.
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I owoc błogosławion żywota Twojego
Racz pokazać po zejściu z świata mizernego.
O łaskawa, pobożna, o święta Maryja,
Niechaj będą zbawieni wszyscy grzeszni i ja.
O Jezu, niech po śmierci Ciebie oglądamy,
O Maryjo, uproś nam, czego pożądamy.
Nad grobem można odśpiewać pieśń NMP: Uwielbiaj, duszo moja, Pieśń Symeona: Teraz,
o Panie, pozwól odejść, wyznanie wiary lub zwrotkę pieśni wielkanocnej.
Jeżeli pogrzeb dorosłego odbywa się z domu wprost na cmentarz, w zależności od
warunków mieszkaniowych i atmosferycznych obrzęd Ostatniego pożegnania odprawia się
albo w domu, zamiast psalmu i modlitwy, albo przy grobie po jego poświęceniu, zamiast
modlitwy powszechnej. Antyfony: Niechaj do raju, oraz Ja jestem zmartwychwstanie
śpiewa się po przekroczeniu bramy cmentarnej. Liturgię słowa odprawia się w kościele w
łączności ze Mszą świętą.
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