
Modlitwa 
św. Piusa X  

za dusze czyśćcowe
Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko li-

tościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawie-
dliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. 

Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż za-
wsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko 
Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je 
trzymają w palącym ogniu czyśćca. 

Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Po-
śpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze ko-
chały i teraz ślą swe westchnienia. 

Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, 
nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia 
i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

• Dwie prawdy o czyśćcu są przez Kościół jako dogmat 
do wierzenia podane: 

a) czyściec istnieje; 
b) duszom w czyśćcu można pomóc modlitwą, dobry-

mi uczynkami, odpustami, a szczególnie ofiarą Mszy św.

• Królowa Nieba powiedziała św. Brygidzie: Jestem 
Matką wszystkich dusz czyśćcowych; wszystkie męki, na 
jakie zasłużyły, nieustannie łagodzone są moim wstawien-
nictwem.

• Wśród prywatnych modlitw za zmarłych, Kościół 
na pierwszym miejscu poleca modlitwę różańcową, aby 
przez nią powierzać te biedne dusze Matce Najświętszej.

• Kara dotykająca dusze w czyśćcu jest dwojaka: 
a) pozbawione są widzenia Boga; 
b) cierpią wielkie męki fizyczne i moralne.
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Czyśćcem nazywa się miejsce, w którym dusze wier-
nych, zmarłych w grzechach lekkich lub bez zadość-
uczynienia na ziemi za grzechy odpuszczone, cierpią, 
aż się całkowicie wypłacą sprawiedliwości Bożej.

Nie płaczem pomaga się zmarłym, 
lecz modlitwą i jałmużną

 św. Jan Chryzostom

Dusze 
czyśćcowe 
wołają o pomoc 



• Wielkodusznie odpowiedzmy na wezwanie Kościoła, 
który w listopadzie zachęca nas do modlitwy za zmarłych.  
Postarajmy się uzyskać odpusty za dusze w czyśćcu cierpiące.

• Można uzyskać odpust zupełny tylko dla zmarłych: 
➡ od 1 do 8 listopada za odwiedzenie cmentarza oraz mo-

dlitwę (może być myślna) za zmarłych na cmentarzu;
➡ w Dzień Zaduszny za nawiedzenie kościoła lub pu-

blicznego oratorium i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę 
w Boga. Może się to odbyć od południa dnia poprzedniego do 
północy kończącej dzień odpustu.

• Wszystkie odpusty można zdobyć pod zwykłymi 
warunkami:

➡ stan łaski uświęcającej oraz posiadanie intencji uzyska-
nia odpustu;

➡ spowiedź św. odbyta w przeciągu 8 dni przed uzyska-
niem odpustu lub 8 dni po jego zdobyciu;

➡ Komunia św., o ile to możliwe, w dniu uzyskania od-
pustu; Komunia może zostać także przyjęta w wigilię dnia 
odpustowego lub podczas całej oktawy;

➡ modlitwa w intencjach Ojca świętego, np. Ojcze nasz 
i Zdrowaś Maryjo. Tradycyjne intencje Ojca świętego, to:

1. Wywyższenie świętej Matki Kościoła,
2. Wykorzenienie herezji,
3. Rozprzestrzenianie się wiary,
4. Nawrócenie grzeszników,
5. Pokój między katolickimi przywódcami państw;
➡ wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 

nawet lekkiego.

• Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie.

• Jeżeli któryś z warunków nie zostanie wypełniony, to 
wówczas zamiast odpustu zupełnego uzyskuje się odpust czę-
ściowy.

• Modlitwa związana z odpustem musi być odprawiona 
ustnie, chyba, że jest zaznaczone inaczej — tak jak podczas na-
wiedzania cmentarza w dniach 1–8 listopada.

• Modlitwą spłacamy dług wdzięczności wobec zmar-
łych rodziców, krewnych i znajomych, którzy za życia wy-
świadczyli nam wiele dobra, a teraz, pozostając w ogniu 
czyśćcowym, bardzo potrzebują naszego wsparcia i żebrzą 
naszej litości.

• Święty Jan Vianney mówił: Ten, kto się modli za du-
szami w czyśćcu cierpiącymi, jeśli tylko stanie przed trybu-
nałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, 
dusze owe, jego staraniem uwolnione z czyśćca, rzucą się do 
stóp Zbawiciela i powiedzą: «Panie, zlituj się nad tą duszą! 
Ona nas wyrwała z płomieni, ona za nas uczyniła zadość 
Twej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinienia, jak ona 
błagała, abyś zapomniał nasze».

• Nie żałujmy niczego, co możemy zrobić, aby duszom 
w czyśćcu przebywającym ulżyć w cierpieniu i przyczynić 
się do osiągnięcia przez nie wiekuistego szczęścia. Dobrze 
korzystajmy z danego nam czasu. Zastanawiajmy się często, 
co możemy w danej chwili swego życia uczynić dla naszych 
przyjaciół wypłacających się Bożej sprawiedliwości w czyść-
cu. Ilekroć mijamy cmentarz, z nadzieją błagajmy Pana Boga 
o zmiłowanie dla spoczywających na nim. Ileż tam zapo-
mnianych grobów!

Modlitwa
• Kościół naucza, że choć nie wiadomo, ile kar czyść-

cowych gładzi jedna Msza św., to jednak jest ona dla cier-
piących dusz najlepszą formą pomocy. Najświętsza Ofiara 
skuteczna jest zawsze sama przez się, niezależnie od god-
ności kapłana i wiernych, którzy jej słuchają, ponieważ ofia-
rującym się jest sam Chrystus Pan. Odmiennie rzecz się ma 
z modlitwą i innymi dobrymi uczynkami. Kto bowiem nie 
jest w stanie łaski uświęcającej, tego modlitwa nie ma żadnej 
mocy zadośćuczynienia, nie może więc przyczyniać się do 
wybawienia biednych dusz z mąk czyśćcowych.

• Każdy katolik powodowany miłością bliźniego, powinien 
zamawiać Msze św. za zmarłych, ponieważ ich dusze łatwo 
mogą zostać wybawione z czyśćca dzięki Najświętszej Ofierze. 

• Jeśli nie ma możliwości zamówienia Mszy św. za zmar-
łych, to należy przynajmniej słuchać Mszy św. i modlić się 
w ich w intencji, co przynosi im ulgę w cierpieniach. 

• Pomyślmy o tym, że gdy sami znajdziemy się w ich 
położeniu, zapewne bardzo będziemy pragnęli, aby ktoś za-
mówił za nas Mszę św.

• Nieocenioną wartość posiadają Msze św. gregoriańskie, 
które swą nazwę zawdzięczają papieżowi Grzegorzowi Wiel-
kiemu, ponieważ to za jego czasów zaczęto je odprawiać. Jest 
to trzydzieści Mszy sprawowanych dzień po dniu za duszę 
jednego zmarłego w intencji darowania jej kar czyśćcowych.

Msza św.Odpust


