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Bliska mi osoba odeszła do domu 
Ojca, a mnie przy niej nie było. 
Oczywiście, każdy człowiek jest sam wobec śmierci. 
Ale chciałbym, chciałabym, móc towarzyszyć 
tej osobie chociaż do progu owego przejścia, 
powiedzieć jej: 
„Kochamy cię, idź w pokoju, możesz 
już opuścić tę ziemię.” 
W dobie świata podłączonego do Internetu 
oraz portali społecznościowych możemy 
odczuć, jak bardzo bliskość fizyczna jest 
niezastąpiona. 
W tym dniu odczuwam ciężar samotności jeszcze 
bardziej dotkliwie. 
W tej mojej samotności mam możliwość odkryć 
czyjąś obecność: Chrystusa 
Zmartwychwstałego, a wraz z Nim, obecność 
wszystkich świętych, bliskich zmarłych, jak 
również zmarłej osoby,  
za którą się w tej chwili modlę. 
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Słowo Boże :  
J 19, 25-30 

Mogę zatrzymać się nad 
tekstem Ewangelii,  
w którym Maryja znajduje 
się pod krzyżem. Można by 
zarzucić, że Ona 
przynajmniej była obecna 
przy swoim Synu, gdy ten 
oddawał ducha. To prawda, 
lecz Maryja była 
prawdopodobnie tą, która 
najgłębiej doświadczyła 
owe rozdarcie wewnętrzne 
w poczuciu bezradności 
wobec śmierci bliskiej 
osoby - Jej własnego Syna. 
W pośrodku tego 
ogromnego cierpienia 
Maryja wierzy i ufa. Jej 
serce jest rozdarte bólem, 
lecz płomień nadziei świeci 
w nim w sposób 
szczególny. 

Dzisiaj Maryja jest dla nas 
Gwiazdą Nadziei ! 

 
 
A obok krzyża Jezusowego stały: 
Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa,  
i Maria Magdalena.  
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę  
i stojącego obok Niej ucznia, 
którego miłował,  
rzekł do Matki: „Niewiasto,  
oto syn Twój”. Następnie rzekł do 
ucznia: „Oto Matka twoja”.  
I od tej godziny uczeń wziął Ją do 
siebie. Potem Jezus,  
świadom, że już wszystko się 
dokonało, aby się wypełniło 
Pismo, rzekł: „Pragnę”.  
Stało tam naczynie pełne octu. 
Nałożono więc na hizop gąbkę 
nasączoną octem  
i do ust Mu podano.  
A gdy Jezus skosztował octu, 
rzekł: „Dokonało się!” 
i skłoniwszy głowę, oddał ducha. 
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Różaniec 

Odmawiam dziesiątkę  
różańca, medytując nad  
ostatnią tajemnicą bolesną,  
którą jest właśnie śmierć  
Pana Jezusa na krzyżu. 

Modlitwa 

N., niech aniołowie  
zawiodą cię do raju.  
A gdy tam przybędziesz,  
niech przyjmą cię męczennicy.  
I wprowadzą cię do krainy  
życia wiecznego. Chóry 
 anielskie niechaj cię podejmą. 
I z Chrystusem  
zmartwychwstałym  
miej radość wieczną.  
Amen. 

Matko Boża z Montligeon, 
módl się za N. 

 i za wszystkie dusze 
czyśćcowe ! 

 
W miejsce „N.” 
wstawić imię bliskiej osoby. 
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W przeddzień 
pogrzebu 

 
 
 

Jutro jest dzień, w którym bliska mi osoba 
będzie pochowana. Być może będę jedną  
z niewielu osób, które będą miały możliwość 
uczestniczyć w ceremonii. 
Możliwe również, że ograniczenia związane  
z sytuacją sanitarną nie pozwolą mi być 
obecnym na uroczystości kościelnej.  
W każdym przypadku, Pan wzywa mnie dzisiaj 
do odnowienia mojej ufności pokładanej  
w Nim oraz mojej wiary w Zmartwychwstanie ! 
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Psalm 26 

Psalm 26 wyraża ufność  
pokładaną w Bogu. 
Jego słowa są w formie 
pierwszej osoby liczby 
pojedynczej. 
To „ja”, które się modli,  
to mogę być ja,  
to może być również  
osoba zmarła, którą kocham. 

 
Pan światłem i zbawieniem 
moim: kogóż mam się lękać? 
Pan obroną mojego życia: 
przed kim mam się trwożyć? 
[…]  
 
O jedno proszę Pana, 
tego poszukuję: bym  
w domu Pańskim przebywał 
po wszystkie dni mego 
życia, abym zażywał 
łaskawości Pana, stale się 
radował Jego świątynią. 
 
Albowiem On przechowa mnie 
w swym namiocie 
w dniu nieszczęścia, 
ukryje mnie w głębi swego 
przybytku, wydźwignie mnie 
na skałę. 

Już teraz głowa moja się 
podnosi nad nieprzyjaciół,  
co wokół mnie stoją. 
Złożę w Jego przybytku 
ofiary radości, 
zaśpiewam i zagram Panu. 

Usłysz, Panie, głos mój – 
wołam: zmiłuj się nade mną  
i wysłuchaj mnie! 
O Tobie mówi moje serce: 
«Szukaj Jego oblicza!» 
 
Szukam, o Panie, Twojego 
oblicza; 
swego oblicza nie zakrywaj 
przede mną, 
nie odpędzaj z gniewem 
swojego sługi! 
 
Ty jesteś moim 
wspomożeniem, 
więc mnie nie odrzucaj  
i nie opuszczaj mnie, 
Boże, moje Zbawienie! 
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Różaniec 

Odmawiam dziesiątkę 
różańca, medytując nad 
pierwszą tajemnicą 
chwalebną: 
Zmartwychwstanie.  
Jest mi smutno, czuję 
przygnębienie  
i niezrozumienie. 

 
W tym cierpieniu Pan 
wychodzi mi na spotkanie  
i wzywa mnie do przyjęcia 
słów Ewangelii  
o Zmartwychwstaniu: 
Chrystus zmartwychwstał  
i nasi bliscy zmarli są 
wezwani do 
zmartwychwstania z Nim  
i przez Niego !

Modlitwa do Matki Bożej 
Wybawicielki 

Matko Boża Wybawicielko, 
ulituj się nad naszymi 
zmarłymi braćmi,  
a szczególnie nad tymi, którzy 
najbardziej potrzebują Bożego 
Miłosierdzia, a szczególnie za 
N. 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 N. 
i za wszystkie dusze 
czyśćcowe ! 
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W dzień pogrzebu 
 
 
 

Dziś rano, dziś po południu odbędzie się pogrzeb,  
na który być może nie mogę się udać. Jeszcze kilka 
tygodni temu sytuacja ta była nie do wyobrażenia !  
W chwili, gdy pragnę pomodlić się w kościele, 
pobłogosławić po raz ostatni trumnę na cmentarzu, 
zobaczyć się z rodziną i przyjaciółmi, muszę pozostać 
w czterech ścianach mojego domu. Krytyczna 
sytuacja sanitarna sprawia, że czuję się u siebie  
w domu jak w więzieniu… 
Być może jest to okazja, by pomyśleć o zakonnicach  
i zakonnikach, którzy, będąc z dala od świata, są głęboko 
zjednoczeni z ludzkością poprzez modlitwę. Dzisiaj 
jestem być może wezwany do tego, by z mojego domu 
lub mieszkania uczynić mały klasztor,  dom modlitwy. 
W godzinie celebracji pogrzebu łączę się duchowo  
z uroczystością. Jeśli mam taką możliwość,  
w samotności lub z najbliższą rodziną, rozmyślam nad 
modlitwami i tekstami wybranymi na tę celebrację. 
Mogę również pomodlić się z pomocą poniższych 
tekstów. 
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Słowo Boże :  
Mt 6,1-6.16-18 

Dziś mogę zatrzymać się nad 
Ewangelią ze Środy 
Popielcowej. 
Ten dzień może być 
poświęcony na modlitwę, 
post i jałmużnę : trzy 
konkretne środki, by być  
w komunii duchowej  
z najbliższą rodziną oraz by 
zawierzyć zmarłą osobę 
Panu. Zatrzymuję się 
szczególnie nad tym 
wersetem: 
„Ty zaś, gdy chcesz się 
modlić, wejdź do swej 
izdebki, zamknij drzwi i módl 
się do Ojca twego, który jest 
w ukryciu. A Ojciec twój, 
który widzi w ukryciu, odda 
tobie.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Strzeżcie się, żebyście 
uczynków pobożnych nie 
wykonywali przed ludźmi po to, 
aby was widzieli; inaczej nie 
będziecie mieli nagrody u Ojca 
waszego, który jest w niebie.  
 
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie 
trąb przed sobą, jak obłudnicy 
czynią w synagogach i na 
ulicach, aby ich ludzie chwalili. 
Zaprawdę, powiadam wam:  
ci otrzymali już swoją nagrodę. 
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, 
niech nie wie lewa twoja ręka, 
co czyni prawa, aby twoja 
jałmużna pozostała w ukryciu. 
A Ojciec twój, który widzi  
w ukryciu, odda tobie.  
 
Gdy się modlicie, nie bądźcie 
jak obłudnicy. Oni lubią  
w synagogach i na rogach ulic 
wystawać i modlić się, żeby się 
ludziom pokazać. Zaprawdę, 
powiadam wam: otrzymali już 
swoją nagrodę.  
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Ty zaś, gdy chcesz się modlić, 
wejdź do swej izdebki, zamknij 
drzwi i módl się do Ojca 
twego, który jest w ukryciu.  
A Ojciec twój, który widzi  
w ukryciu, odda tobie. 
 
Kiedy pościcie, nie bądźcie 
posępni jak obłudnicy. 
Przybierają oni wygląd 
ponury, aby pokazać ludziom, 
że poszczą. Zaprawdę, 
powiadam wam: już odebrali 
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy 
pościsz, namaść sobie głowę  
i umyj twarz, aby nie ludziom 
pokazać, że pościsz, ale Ojcu 
twemu, który jest w ukryciu.  
A Ojciec twój, który widzi  
w ukryciu, odda tobie. 

Różaniec 
 
Odmawiam dziesiątkę  
różańca, medytując nad  
czwartą tajemnicą 
chwalebną: Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny. 
Niech Maryja, wzięta duszą  
i ciałem do nieba, wstawia się 
za wszystkimi zmarłymi. 

Modlitwa 

Panie Jezu, 
zawierzam Ci N. 
Twoja miłość towarzyszyła 
mu (jej) przez całe życie ; ocal 
go (ją) od wszelkiego zła. 
N. opuścił(a) ten świat, który 
przemija, poprowadź go (ją) 
do siebie, tam gdzie nie ma 
już ani żalu, ani łez, ani bólu, 
ale radość i pokój. 

Wieczny odpoczynek, racz 
mu (jej) dać, Panie,  
a światłość wiekuista 
niechaj mu (jej) świeci. 

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

Być może byłem pozbawiony ostatnich chwil  
z ukochaną osobą. Złożenie do trumny, 
ceremonia w kościele i na cmentarzu, 
spotkanie z rodziną i z przyjaciółmi po 
zakończeniu uroczystości – są to chwile, które 
piętnują rozłąkę z bliską osobą, które 
pozwalają na to, by zdać sobie sprawę  
z prawdziwości, z realności śmierci i które  
w pewnym sensie czynią ją bardziej ludzką. 
Być może mam wrażenie, że to wszystko jest 
tylko koszmarem lub kiepskim filmem science 
fiction. Na pewno potrzeba będzie czasu, aby 
uzmysłowić sobie, co naprawdę się wydarzyło, 
droga będzie długa. Wiem, że na tej drodze 
towarzyszy mi Maryja, Gwiazda Nadziei. 
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Nadzieja Maryi 

Dzisiaj mogę zatrzymać się nad wydarzeniem, które nie 
jest bezpośrednio opisane w Ewangelii, lecz które należy 
do stałej tradycji Kościoła : Maryja trwająca na modlitwie 
w Wielką Sobotę. Pan Jezus został złożony do grobu. 
Dla uczniów cała nadzieja wydaje się stracona. Jest to chwila 
wielkiej przegranej. Ale Maryja jest z nimi. Cała wiara  
i nadzieja Kościoła schroniły się  w Jej sercu.  
 Papież Benedykt XVI pisze o tym w końcowej części swojej 
encykliki o nadziei: 

 
Miecz boleści przeniknął 
Twoje serce. Czy umarła 
nadzieja? Czy świat 
ostatecznie pozostał bez 
światła, życie bez celu?  
W tamtej godzinie 
prawdopodobnie na nowo 
usłyszałaś w swoim wnętrzu 
słowa anioła, w których 
odpowiadał na Twój lęk  
w chwili zwiastowania: „Nie 
bój się, Maryjo!” (Łk 1, 30). Ile 
razy Pan, Twój Syn, mówił to 
samo swoim uczniom: Nie 
lękajcie się! W noc Golgoty 
znów w swoim sercu słyszałaś 
te słowa. Przed godziną 
zdrady powiedział do swoich 
uczniów: „Odwagi! Jam 
zwyciężył świat” (J 16, 33).  
„Niech się nie trwoży serce 
wasze ani się nie lęka”  
(J 14, 27). „Nie bój się,  
Maryjo!” W godzinie Nazaretu 

anioł powiedział Ci też:  
„Jego panowaniu nie będzie 
końca” (Łk 1, 33). Czy może 
skończyło się, zanim się 
zaczęło? Nie, pod krzyżem, na 
mocy samego słowa Jezusa, 
Ty stałaś się Matką 
wierzących. Z tą wiarą, która 
nawet w ciemności Wielkiej 
Soboty była pewnością 
nadziei, szłaś ku porankowi 
Wielkiej Nocy. Radość 
zmartwychwstania dotknęła 
Twego serca i złączyła Cię  
w nowy sposób z uczniami, 
którzy mieli stać się rodziną 
Jezusa przez wiarę.
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Różaniec 

Odmawiam dziesiątkę 
różańca,  medytując nad 
piątą tajemnicą chwalebną : 
Koronowanie Najświętszej 
Maryi Panny w niebie. 
Zwracając myśli ku Królestwu 
niebieskiemu, wierzę,  
że nasza rozłąka nie jest 
ostateczna. 
Spotkamy się ponownie  
z bliskimi zmarłymi oraz ze 
wszystkimi świętymi,  
w radości, która nie zna 
końca. 

 

Modlitwa 

Można by przypuszczać, że 
najstarszą modlitwą maryjną 
jest „Zdrowaś Maryjo”,  
a jednak jest nią „Sub tuum 
Praesidium” (Pod Twoją 
obronę), modlitwa bardzo 
prosta i krótka, ale głęboka, 
powstała w III w. 

Mogę odmówić ją kilka razy. 

 
Pod Twoją obronę uciekamy 
się, Święta Boża rodzicielko, 
naszymi prośbami racz nie 
gardzić w potrzebach 
naszych, ale od wszelakich 
złych przygód racz nas 
zawsze wybawiać. Panno 
Chwalebna i Błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko 
nasza, Pośredniczko nasza, 
Pocieszycielko nasza. 

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