NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO PRZY ZMARŁYM
Stosownie do miejscowego zwyczaju, można w domu zmarłego odprawić nabożeństwo słowa
Bożego pod przewodnictwem kapłana lub świeckiego. Jeżeli nabożeństwo słowa Bożego
bezpośrednio poprzedza pogrzeb, można opuścić stację w domu zmarłego.
To nabożeństwo słowa Bożego można odprawić także w kościele o odpowiedniej godzinie,
jednak nie bezpośrednio przed Mszą św. za zmarłych, aby zbytnio nie przedłużać obrzędu i
nic podwajać Liturgii słowa.

WPROWADZENIE

A.

P.		 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. 		 Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu, * jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

B.

Albo:

P.		 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W.		 Amen.
Modlitwa

Boże, który sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, + daj Twojemu
zmarłemu słudze (Twojej zmarłej służebnicy) udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby
mógł (mogła) na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
W. Amen.
Psalmodia

Śpiewa się lub recytuje psalm. Antyfonę można powtórzyć co dwa wiersze albo tylko na
początku i na końcu.

Psalm 25 (24)
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Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną,
nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony. /Ant.

Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę
idąc za marnością.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. /Ant.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków. /Ant.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mojej młodości,
lecz wspomnij na mnie w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy;
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. /Ant.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza. /Ant.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie,
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana,
Pan ukaże mu drogę, którą ma wybrać. /Ant.
Będzie opływał w szczęście,
a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom
i objawia im swoje przymierze. /Ant.
Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu,
bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,
bo jestem samotny i nieszczęśliwy. /Ant.
Uwolnij moje serce od smutku,
wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie,
wybacz mi wszystkie grzechy. /Ant.
Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół,
jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie,
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
Niech prawość i niewinność będą mi obroną,
skoro pokładam w Tobie nadzieję. /Ant.

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

Można odmówić inny psalm z liturgii za zmarłych.

CZYTANIA

P.		 Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowo, abyśmy w ciemnościach znaleźli
światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym smutku
pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Następnie czyta się perykopy z Pisma św. i śpiewa się psalmy responsoryjne. Czytania
należy wybrać uwzględniając stan cywilny zmarłego oraz okoliczności jego śmierci. Można również czytać inne wyjątki z Pisma świętego, które wyrażają chrześcijańskie znaczenie śmierci, przeplatając je śpiewem, zaczerpniętym zwłaszcza z psalmów lub z oficjum za
zmarłych.
Po czytaniach lub po homilii, należy zachować chwilę ciszy przeznaczonej na rozważanie
usłyszanego słowa.
Po chwili ciszy odmawia się podaną niżej modlitwę litanijną albo jedną z formuł modlitwy powszechnej.
W niżej podanej modlitwie litanijnej należy wybierać wezwania wiążące się z życiem
zmarłego. Można dodać wezwania specjalnie ułożone.

Modlitwa litanijna

P.

Chociaż nasze serca przenika ból, dziękujmy Bogu za wszystkie dobra, którymi
obdarzył zmarłego (zmarłą) N. i wołajmy do Niego:

W. 		 Dziękujemy Tobie, Boże, nasz Ojcze.

P.

Za wszystkie lata i dni, które przeżył (a) między nami.

P.

Za wielki dar chrztu świętego, przez który stał (a) się Twoim dzieckiem.

W. 		 Dziękujemy Tobie, Boże, nasz Ojcze.
W. 		 Dziękujemy Tobie, Boże, nasz Ojcze.

P.		 Za zdolności (i wiedzę) którymi go (ją) obdarzyłeś.
W. 		 Dziękujemy Tobie, Boże, nasz Ojcze.

P.		 Za jego (jej) poświęcenie dla dobra rodziny i bliźnich.
W. 		 Dziękujemy Tobie, Boże, nasz Ojcze.

P.		 Za jego (jej) cierpliwość wobec naszych błędów.
W. 		 Dziękujemy Tobie, Boże, nasz Ojcze.

Błagajmy Boga, aby przyjął do swojej chwały naszego zmarłego brata (naszą zmarłą
siostrę) i otoczył opieką jego dzieła, wołajmy do Boga: Prosimy Cię, Panie.
Aby jego (jej) dobre czyny wydały trwałe owoce.
W. Prosimy Cię, Panie.

Aby jego (jej) dzieła były dalej prowadzone.
W. Prosimy Cię, Panie.

Abyś darował mu (jej) grzechy, które popełnił (a).
W. Prosimy Cię, Panie.

Aby jego (jej) wspomnienie pozostało żywe w naszych sercach.
W. Prosimy Cię, Panie.

Błagajmy Boga, aby umocnił wiarę i nadzieję cierpiących, i wołajmy do Niego: Panie,
przymnóż nam wiary.
Przez Twojego Syna, który stał się człowiekiem.
W. Panie, przymnóż nam wiary.

Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas umiłował do końca.
W. Panie, przymnóż nam wiary.

Przez Twojego Syna, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.
W. Panie, przymnóż nam wiary.

Przez Twojego Syna, który otworzył nam drogę do nieba.
W. Panie, przymnóż nam wiary.

Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny,
módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel.
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską:

Ojcze nasz...

Doksologia końcowa

Bogu Ojcu, naszemu Stwórcy, Jezusowi Chrystusowi, który jest naszym zmartwychwstaniem, życiem i pokojem, i Duchowi Świętemu Ożywicielowi, uwielbienie i chwała,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W. Amen.

Przy zmarłym można również odmawiać różaniec, poprzedzając tajemnice odpowiednim
rozważaniem lub czytaniami z Pisma św. Można również śpiewać pieśni za zmarłych.
OBRZĘDY POGRZEBU DOSTOSOWANE DO ZWYCZAJÓW DIECEZJI POLSKICH,
Katowice 1977, Księgarnia sw. Jacka, s. 23-30.

