
Gdy umiera 
ktoś  
z bliskich 

 

Modlitwa w łączności z sanktuarium 
Montligeon 

 
 
 

 
Recepcja : 00 33 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org 

26, rue Principale - CS40011 
61400 La Chapelle-Montligeon 
Francja 

mailto:reception@montligeon.org
https://montligeon.org/


Poleć tych,  
których kochasz,  
modlitwie Bractwa Montligeon 

Zapisy na stronie : 
www.montligeon.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanktuarium 
Matki Bożej z Montligeon 

Światowe centrum 
modlitwy za zmarłych 
- 
Sanktuarium 
chrześcijańskiej nadziei 

http://www.montligeon.org/


3  

 
 
 

Nadciągające wydarzenie nie ulega wątpliwości : 
mój ojciec, moja matka, przyjaciel, ktoś  
z bliskich umrze w nadchodzących dniach. 
Mam ochotę tylko na jedno: wskoczyć do 
samochodu lub do najbliższego pociągu,  
by znaleźć się przy jej, jego boku. 
Do bólu związanego z nadchodzącą śmiercią, 
obecne okoliczności dorzucają kolejny, być 
może jeszcze bardziej dramatyczny : 
niemożność zobaczenia się z ukochaną 
osobą, aby się z nią pożegnać. 
Po raz ostatni wziąć ją za rękę, wyrazić uczucia, 
przebaczyć :  wzbrania się tych prostych, 
ludzkich gestów. 
W obliczu tak bolesnych okoliczności, 
ofiaruję moje cierpienie, modlitwę, czuwanie 
za ową osobę, która przygotowuje się  
do tego, aby złożyć swoje życie w ręce Boga. 
Dzięki wierze mam świadomość, że nie jest 
to bezużyteczne.  Moja modlitwa naprawdę 
przynosi owoc.
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Słowo Boże : 
Łk 22, 39-46 

Mogę zatrzymać się nad 
tekstem Ewangelii, gdzie 
Pan Jezus udaje się do 
Ogrodu Oliwnego i prosi 
Piotra, Jakuba i Jana, aby  
z Nim czuwali. Nazwano tę 
chwilę „konaniem”. 

Istotnie, konanie nie jest 
wyłącznie powolną drogą  
ku śmierci, jest ono również 
walką, która ją poprzedza; 
konanie jest owym „tak” 
wypowiedzianym wobec  
zbliżającej się śmierci. Piotr, 
Jakub i Jan znajdują się  
w pewnym oddaleniu od 
umierającego, podobnie jak 
ja. Wraz z trzema apostołami 
jestem wezwany do tego, 
żeby czuwać na modlitwie, 
aby osoba, którą kocham, 
powiedziała „tak” wobec 
Pana, który nadchodzi  
w godzinie śmierci. 

 
 
„Potem wyszedł i udał się, według 
zwyczaju, na Górę Oliwną; 
towarzyszyli Mu także uczniowie. 
Gdy przyszedł na miejsce, rzekł 
do nich: «Módlcie się, abyście nie 
ulegli pokusie». A sam oddalił się 
od nich na odległość około rzutu 
kamieniem, padł na kolana  
i modlił się tymi słowami: «Ojcze, 
jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten 
kielich. Wszakże nie moja wola, 
lecz Twoja niech się stanie!» 
Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba 
i pokrzepiał Go. Pogrążony w 
udręce, jeszcze usilniej się modlił, 
a Jego pot był jak gęste krople 
krwi, sączące się na ziemię. Gdy 
wstał od modlitwy i przyszedł do 
uczniów, zastał ich śpiących ze 
smutku. Rzekł do nich: «Czemu 
śpicie? Wstańcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie».”
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Różaniec 

Odmawiam dziesiątkę 
różańca, medytując nad 
pierwszą tajemnicą 
bolesną, którą jest 
właśnie konanie Pana 
Jezusa w Ogrójcu.  Przy 
każdym "Zdrowaś 
Maryjo", mogę 
wypowiedzieć nieco 
wolniej ostatnią frazę: 
„Módl się za nami, 
grzesznymi, teraz  
i w godzinę śmierci 
naszej.” 

Modlitwa 

Przybądźcie, Święci Boży, 
pospieszcie na spotkanie, 
Aniołowie Pańscy. 
Przyjmijcie tę duszę, 
zanieście ją przed oblicze 
Najwyższego. N., niech cię 
przyjmie Chrystus, który cię 
wezwał i do Jego królestwa 
niech cię wprowadzą 
Aniołowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matko Boża z Montligeon, 
módl się za N. 
i za wszystkie dusze 
czyśćcowe ! 

 
 
 

W miejsce „N.” 
wstawić imię bliskiej osoby. 
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Dalszy etap modlitwy 
 

Niektóre zgony bywają nagłe i brutalne. 
Inne rozciągnięte są w czasie. 
Ten czas jest nieraz bardzo trudny, z powodu 
oddalenia geograficznego od bliskiej osoby. 
Oto kilka modlitw, które mogą wesprzeć naszą 
wiarę, nadzieję, oraz wspomóc w sposób 
niewidzialny, lecz rzeczywisty, osobę, która 
przygotowuje się na przejście do domu Ojca.
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Psalm 129 

Psalm 129, wielokrotnie opracowywany muzycznie, jest 
bardzo znany pod nazwą zaczerpniętą z jego początkowych 
słów w języku łacińskim: De Profundis. Nie jest to pieśń 
lamentu, lecz raczej modlitwa wyrażająca ufność wobec 
Boga, który zbawia. 

 
Z głębokości wołam do 
Ciebie, Panie, 
o Panie, wysłuchaj głosu 
mego! 
 
Nakłoń swoich uszu 
ku głośnemu błaganiu 
mojemu! 
 
Jeśli zachowasz pamięć o 
grzechach, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
 
Ale Ty udzielasz 
przebaczenia, 
aby Ci służono z bojaźnią. 
 
W Panu pokładam nadzieję, 
nadzieję żywi moja dusza, 
czeka na Twe słowo. 
 
 

Dusza moja oczekuje Pana 
bardziej niż strażnicy świtu, 
[bardziej niż strażnicy świtu]. 
 
Niech Izrael wygląda Pana. 
U Pana bowiem jest łaska 
i w obfitości u Niego 
odkupienie. 
 
On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego grzechów. 
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Kantyk Symeona  
Łk 2,29-32 

Św. Łukasz Ewangelista 
opisuje, jak czterdzieści dni 
po narodzeniu Pana 
Jezusa, Maryja z Józefem 
przynieśli Dzieciątko do 
świątyni, aby Je ofiarować 
Panu. W Jeruzalem żył 
pewien człowiek imieniem 
Symeon. Otrzymał on od 
Ducha Świętego zapowiedź, 
że nie zazna śmierci, aż 
zobaczy Chrystusa, Mesjasza 
Pańskiego. Będąc w świątyni, 
wziął Dziecię w ramiona, 
błogosławiąc Boga. 

 
 

Zakonnicy i zakonnice, 
kapłani oraz niektórzy 
świeccy odmawiają 
każdego wieczora jego 
modlitwę w oficjum zwanym 
kompletą, która poprzedza 
nocny spoczynek. Słowa 
Symeona mogą posłużyć 
jako modlitwa osobie, która 
przygotowuje się do 
przejścia do domu Ojca. Co 
prawda, nie spotkała ona 
Chrystusa w sposób 
fizyczny, ale dzięki wierze 
mam pewność, że Pan 
Jezus wyszedł jej na 
spotkanie w jakimś 
momencie jej życia. 

Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w 
pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś 
przygotował wobec 
wszystkich narodów: 
światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, 
Izraela. 



9  

 
 

Credo, 
czyli Skład Apostolski 

Credo – pierwsze słowo 
łacińskiego tłumaczenia 
modlitwy „Wierzę w Boga”– 
jest streszczeniem wiary 
chrześcijańskiej. 

Oba wyznania wiary : 
Symbol nicejsko-
konstantynopolitański 
oraz Skład Apostolski,  
zajmują szczególne 
miejsce w życiu Kościoła. 

Mimo tego, że Skład 
Apostolski nie był spisany 
przez samych apostołów, 
jest on wiernym 
streszczeniem ich wiary.  
W samym środku Credo 
znajduje się wyznanie wiary  
w zmartwychwstanie. 

 
 

Wierzę w Boga Ojca 
Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi, 
i w Jezusa Chrystusa, 
Syna Jego Jedynego, Pana 
naszego, 
który się począł z Ducha 
Świętego, 
narodził się z Maryi Panny, 
umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, 
zstąpił do piekieł, 
trzeciego dnia zmartwychwstał, 
wstąpił na niebiosa, 
siedzi po prawicy Boga Ojca 
Wszechmogącego, 
stamtąd przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych. 
Wierzę w Ducha Świętego, 
święty Kościół powszechny, 
Świętych obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, 
żywot wieczny. 
Amen 
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Modlitwa Św. Ambrożego 

Św. Ambroży był 
arcybiskupem Milanu  
w IV w. W jednym ze 
swych licznych dzieł 
teologicznych napisał tę 
modlitwę, przypominającą 
nam, że pomoc nadchodzi 
od Chrystusa, który jest 
dla nas wszystkim. 

 
Chrystus jest dla nas 
wszystkim. Jeśli 
potrzebujesz pomocy, On 
jest siłą; jeśli lękasz się 
śmierci, On jest życiem; 
jeśli pragniesz nieba, On 
jest drogą; 
jeśli uciekasz przed 
ciemnością, On jest 
światłem; jeśli 
szukasz pożywienia, On 
jest pokarmem. 
Spróbujcie tedy  
i zobaczcie, jak słodki 
jest Pan: błogosławiony 
ten, który w Nim 
pokłada nadzieję. 

Śmierć Św. Teresy 
z Lisieux 

„Ostatnie rozmowy”  
Św. Teresy z Lisieux opisują 
końcowe pięć miesięcy życia 
dwudziestoczteroletniej 
karmelitanki , czas 
wypełniony cierpieniem, 
które zostało przeobrażone 
nieskończoną, prawdziwą 
nadzieją. W poniższym 
fragmencie widać całą 
głębię wiary Teresy : wie, że 
po śmierci będzie jeszcze 
bliżej wszystkich osób, które 
znała i miłowała na ziemi. 

 
Kapłan powiedział mi : 
„ Będzie miała Siostra dużą 
ofiarę do złożenia, 
opuszczając swoje 
siostry...”. 
Odpowiedziałam : „Ależ, 
Ojcze, wcale ich nie 
opuszczam ; przeciwnie,  
po śmierci będę jeszcze  
bliżej nich.” 
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Poleć modlitwie  
Bractwa Montligeon  
dusze tych, których 
kochasz 

 
 

Msza wieczysta 

Osoba zapisana do 
Bractwa Montligeon, 
żyjąca lub zmarła, 
korzysta z owoców Mszy 
wieczystej odprawianej 
każdego dnia. 

 

Bractwo modlitewne 

Osoby zapisane do Bractwa 
polecane są modlitwie 
sanktuarium i obecnym w nim 
wspólnotom. 

 
Zapisy na stronie : 
www.montligeon.org 

https://montligeon.org/formulaire/


 

Modlitwa do Matki Bożej z Montligeon 
Matko Boża Wybawicielko, ulituj się nad naszymi 
zmarłymi braćmi, a szczególnie nad tymi, którzy 
najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. 

Wstawiaj się za wszystkimi, którzy nas opuścili, 
by dokonało się w nich Dzieło 
oczyszczającej Miłości. 
Niech nasza modlitwa, złączona z modlitwą 
całego Kościoła, wyjedna im radość, która 
przewyższa wszelkie pragnienie, a naszym 
braciom żyjącym jeszcze na ziemi, zwłaszcza 
poddanym próbom i zwątpieniu, przyniesie 
pociechę i umocnienie. 

Matko Kościoła, pomóż nam, ziemskim 
pielgrzymom, coraz lepiej przeżywać każdy 
dzień naszej drogi do Zmartwychwstania. 
Ulecz rany naszej duszy i serca. Uczyń nas 
świadkami Niewidzialnego Boga, 
podążającymi do dóbr, których nie możemy 
dostrzec naszym wzrokiem, Apostołami nadziei, 
podobnymi do strażników oczekujących świtu. 

Ucieczko grzeszników i Królowo Wszystkich 
Świętych, zgromadź nas wszystkich w owym 
dniu na wieczną Paschę w domu Ojca. Przez 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  
Amen. 

Matko Boża z Montligeon - 
módl się za dusze czyśćcowe. 

Imprimatur de + Bp J.-C. Boulanger - 31 maja 2007 
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