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Wprowadzenie

Żadne rozstania nie są wesołe. Przeciwnie, 
są bardzo smutne. Wystarczy sobie 
przypomnieć, jak odprowadzaliśmy kogoś 
kochanego na dworzec. I choć wiemy, że 
wyjeżdża tylko na kilka tygodni, że ten wyjazd 
jest spełnieniem marzeń, że przyniesie samo 
dobro, to i tak łzy same wyskakują spod po-
wiek, gdy kochany człowiek wsiada do po-
ciągu, gdy zamykają się za nim drzwi, gdy 
pociąg znika za zakrętem. I myślimy o tej 
osobie, zastanawiamy się, co się z nią dzieje, 
jak się czuje, czy jest szczęśliwa. I tęsknimy, 
i wspominamy wspólnie przeżyte chwile.

Nieraz rozstania bardzo bolą, zwłaszcza 
gdy szanse na kolejne spotkanie są niewiel-
kie, a z tą konkretną osobą łączyły nas więzy 
miłości. A do tego wszystkiego nie zdążyli-
śmy wypowiedzieć tylu ważnych rzeczy, nie 
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zdążyliśmy zapewnić o naszych uczuciach, 
nie podkreśliliśmy, że wybaczamy, nie prze-
prosiliśmy... Wielu ludzi wtedy się załamuje, 
wielu traci radość życia, dla wielu znika sens 
dalszej ziemskiej egzystencji.

Śmierć wydaje się być rozstaniem defi-
nitywnym. I byłaby takim, gdyby nie... Pan 
Bóg! Bo On nie stworzył człowieka po to, 
żeby człowiek zginął, lecz aby miał życie 
wieczne. Bóg stworzył człowieka z miłości; 
stworzył i przeznaczył do szczęścia, które 
nie będzie miało kresu. Nie umiemy sobie 
tego wyobrazić, nie możemy tego objąć ani 
naszą myślą, ani naszą wyobraźnią. Ale mo-
żemy być pewni, że Bóg nas kocha! Dlatego 
sam stał się człowiekiem i przeszedł przez 
bramę śmierci, abyśmy mogli mieć życie. 
I to, jak powiedział Pan Jezus, abyśmy mieli 
życie w obfitości (por. J 10,10).

Śmierć żony/męża jest tak smutnym 
przeżyciem, że żadne słowa go nie opiszą. 
Nasze myśli wciąż do niej/niego biegną. 
I myślimy, co teraz się z nią/nim dzieje, 
czy jest w niebie, czy w czyśćcu, czy jest 
szczęśliwa/szczęśliwy. I bardzo tęsknimy, 
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i wspominamy, i czynimy sobie wyrzuty, bo 
przecież coś w naszym małżeństwie z naszej 
winy było nie tak. Ale nie wpadamy w roz-
pacz, nie załamujemy się. Bo mamy przed 
sobą obraz Jezusa Chrystusa, naszego Przy-
jaciela, który, choć umarł na krzyżu, to jed-
nak pokonał śmierć, zmartwychwstał! I na-
tchnieni przez Ducha Świętego bierzemy do 
ręki Pismo Święte i czytamy, co Bóg chce 
nam powiedzieć o życiu i śmierci.

W ten właśnie sposób możemy rozpocząć 
modlitwę za naszego współmałżonka, który 
wyprzedził nas w drodze na spotkanie z mi-
łosiernym Ojcem – od refleksji nad Bożymi 
obietnicami. W tylu miejscach Bóg zapew-
nia nas o swojej miłości i o tym, że prawdzi-
we szczęście człowieka zacznie się dopiero 
wtedy, gdy zobaczymy Pana. Przeczytajmy 
kilka zdań, w których nasz Pan mówi nam 
o tym, że ludzkie życie się nie kończy. Dzię-
kujmy za Jego miłość i prośmy o zbawienie 
dla współmałżonka.

Różaniec to potężna broń, którą daje nam 
Boża Matka; broń, dzięki której możemy 
pokonać szatana i wyprosić dla siebie lub 
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najbliższych Bożą łaskę, Boże wybaczenie. 
Rozważmy tajemnice chwalebne, które nio-
są nadzieję.

Od pradawnych czasów ludzie oddawali 
Bogu cześć, modląc się słowami psalmów. 
Przy ich pomocy dziękowano Bogu, prze-
praszano za grzechy, proszono o błogosła-
wieństwo. Odmówmy trzy psalmy w intencji 
współmałżonka: Psalm 130, w którym wyra-
zimy nadzieję i wiarę w Boże miłosierdzie; 
Psalm 51, w którym poprosimy, by Bóg uli-
tował się nad duszą żony/męża i przyjął ją/
go do swego królestwa; Psalm 8, w którym 
podziękujemy Panu za to, jak wielką godno-
ścią obdarzył każdego człowieka.

Modląc się słowami aktów wiary, nadziei, 
miłości i żalu, rozważmy nauczanie św. Paw-
ła i módlmy się o wieczne szczęście dla mał-
żonki/małżonka.

Wiemy, że naszym największym wro-
giem jest diabeł. Dlatego wzywamy pomocy 
Bożej Matki, archanioła Michała i naszych 
Aniołów Stróżów, aby człowiek, którego tak 
bardzo kochaliśmy i wciąż kochamy, nie 
wpadł w szatańskie sidła.
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Niemal na początku chrześcijaństwa w li-
turgii pojawiła się modlitwa litanijna. Pielę-
gnując tę tradycję, módlmy się o dar nieba 
dla żony/męża słowami Litanii do Serca 
Pana Jezusa, Litanii Loretańskiej do Naj-
świętszej Jego Matki, Litanii do Ducha Świę-
tego i Litanii za zmarłych.

Bóg jest miłością. Bóg nas kocha. Bóg 
pragnie naszego szczęścia. Bóg pragnie na-
szej bliskości. Dlatego do nas mówi i zapra-
sza nas do dialogu. W modlitewniku jest kil-
ka fragmentów Pisma Świętego – niech one 
staną się inspiracją do pogłębionej modlitwy.

Dzieło zbawienia człowieka dokonało się 
na krzyżu. Dlatego w modlitwie za zmarłą 
współmałżonkę/zmarłego współmałżonka 
nie może zabraknąć rozważania poszczegól-
nych stacji drogi krzyżowej.

Pan Bóg bardzo zaufał człowiekowi. 
Jezus powiedział uczniom, że to, co zwią-
żą na ziemi, będzie związane w niebie 
(por. Mt 18,18). Jednym z postanowień na-
stępców apostołów jest nauka o odpustach. 
My tu, na ziemi, możemy wyprosić odpust 
zupełny dla zmarłych! To największy dar, 



10 11
E

jaki możemy złożyć – wprowadzić kogoś do 
nieba! Prośmy więc Pana Jezusa o odpusz-
czenie wszelkich win i darowanie wszelkich 
kar dla zmarłych, zwłaszcza dla tych, któ-
rych bardzo kochamy. Zasady uzyskania 
odpustu opisane są na końcu modlitewnika.
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