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                tro  -  chę             na  

                 od   twych              przy  
 
58.39.  Ropczyce  

               Zmar -   ły         czło 

                przyj   -    mij      dar    smut 
 
58.40.  Paszczyna  

                      Zmar - ły        czło 

               przyj - mij             dar   smut 
 
58.41.  Bukowiec (pow. kolbuszowski)

                      Zmar - ły     czło 
                      przyj -  mij    dar   smu 
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na    grób    twój              po  -   rzu  -  co     -      

od   twych              przy  -  ja - - ciół,   są -  sia - dów,    ro -  dzi 

czło  -   wie  -  cze,            z to  -   bą     się           że

dar    smut - - ny,     któ  -    ry       ci           skła  -

ły        czło - wie- cze,              z to -  bą         się     że 

mij             dar   smut - ny,           któ -  ry      ci            skła 

Bukowiec (pow. kolbuszowski)  

ły     czło - wie -  cze,            z to - bą    się     że  -
mij    dar   smu -  tny,             któ - ry    ci      skła  

 
      nej      gli  -  ny 

 
dzi -  - ny. 

=94     11’’ 

 
że   -   gna   -  my, 

 
-  da   -   my. 

=87     11’’ 

 
bą         się     że - gna -  my; 

 
ry      ci            skła - da  -  my. 

=102     27’’ 

 
-   gna  -  my; 

ry    ci      skła  -  da  -   my: 
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                   tro   -  chę       na     grób                 twój     po - rzu - co   -   ne       gli   -   ny, 

 
                   od   twych   przy  -  ja -             - ciół,     są  -  sia - dów,       ro  -   dzi         -        ny. 
 
58.42.  Przewrotne  =146     20’’ 

 
                    Zmar - ły       czło  -  wie  -   cze,              z to- bą   się         że    -    gna   -   my; 
                     przyj-mnij     dār    smut  -  ny,                któ - ry     ci      skła   -   da    -   my: 

 
                    tro     -      chę      na      grób            twój      po- rzu  -  co  -  nej      gli   -   ny 

 
                    od           twych   przy  -   ja -          - ciół,    są -   sia-dów,    ro   -   dzi      -       ny. 
 
58.43.  Bihale   =84     22’’ 

 
                   Zmar - ły    czło- wie -      - czē,         z to- bom  się     że  -  gna    -     my; 
                    przyj- mij   dar   smu -      - tny,         któ - ren     ci     skła - da     -     my: 

 
               tro     -     chę     na    grób         twój          po -  rzu - cuo -  nej     gli    -     ny 
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Źródła: 
Karpiński 1792, Harmonija 1855 s. 304, KdN 185? s. 538 (t), Klonowski 1867 nr 563  
(2 melodie), Lwów 1889 s. 958 (t), Siedlecki 1895 s. 203 (inc. Zmarły współuczniu...), 
Flasza 1903–09 nr 845–846, Pelplin 1907 nr 996, Walczyński 1910  
s. 290, Siedlecki 1918 s. 364, Siedlecki 1928 nr 398, Skierkowski 1929–36 nr 126, 
Pallotinum 1955 nr 107, Bartkowski 1987 nr 133, nr 213, nr 297, Bartkowski 1990  
nr 254.1–3, Turek 1993 przykłady nutowe 49–50, Siedlecki 1994 nr 678, DN 2006  
nr 1009 [961], Peterowie 1996 s. 86, Muszkalska 2006 nr 39, Ewangelicki 2008 nr 952. 
 
Popularna pieśń pogrzebowa do słów wiersza Franciszka Karpińskiego była niegdyś 
powszechnie wykonywana na cmentarzu, po odejściu kapłana (lokalnie zachowała tę 
funkcję). W późniejszych latach śpiewano ją w domach, w czasie modlitewnego 
czuwania przy ciele zmarłego, obecnie ulega szybkiemu zapomnieniu. Znana była  
w każdej parafii na Podkarpaciu, w licznych wersjach melodycznych i ich wariantach. 
Tekst często dostosowywano do sytuacji, śpiewając np. „zmarła siostro”, „nasz drogi 
bracie”, itp.  
Pieśń śpiewano na melodie tonów psalmowych: VIII (wybierany najchętniej), VII 
(sporadycznie), V i I (pojedyncze przypadki) oraz inne, nawiązujące w formie do 
struktury psalmowej. Takie warianty notowano na całym obszarze Podkarpacia, częściej 
jednak na północy (u Lasowiaków). 
Najczęściej jednak stosowano do tego tekstu melodię, funkcjonującą także  
w repertuarze pasyjnym (Płaczcie, anieli..., Jużem dość pracował), przygodnym czy 
patriotycznym. Znane są liczne jej warianty; jeden z nich opublikowano nawet we 
współczesnym śpiewniku kościelnym1. Warto dodać, że ten sam model melodyczny 
buduje tzw. „ton krakowski” śpiewanego do dziś utworu Wisi na krzyżu, którego 
związek z omawianym pierwowzorem z powodu zmian w melodii (upraszczanie, 
schematyzacja itp.) dokonywanych w kolejnych edycjach śpiewników jest dziś już 
trudno zauważalny. W tym kontekście ciekawostkę stanowi współczesny wariant 
omawianej tu pieśni z Wysokiej Strzyżowskiej, nawiązujący do współczesnego, 
tamtejszego wariantu Wisi na krzyżu. 
Kolejna z melodii, równie szeroko rozpowszechniona, ale spotykana rzadziej, opiera się 
na innym modelu melodycznym stosowanym głównie w pieśniach pasyjnych (Ludu mój, 
ludu – wersji ze śpiewnika M. Mioduszewskiego, Już dobranoc, już dobranoc, ale nie każdemu, 
Zbliżam się k’Tobie, Jezu mój kochany, także Płaczcie, anieli... i innych). Szereg wariantów tej 
wersji z Przeworskiego pokazuje, że tę samą melodię wykonawcy mogą interpretować 
jako chorał – bądź jako melodię taneczną. 
Bardzo często stosowano także z tym tekstem melodię pasyjno-kalwaryjską, 
„dziadowską”, omówioną w komentarzu do pieśni Ogromny jest głos, smutna nuta jego jako 
jej podstawowa wersja. 
                                                 
1 Zestawienie wariantów tej melodii: Mioduszewski 1838: Trójca, Bóg Ojciec, s. 246–249, Wendelin 
Świerczek (opr.), Śpiewniczek młodzieży polskiej, zeszyt II, s. 67, Kraków 1920: Pieśń konfederacka (1768–
72), Stawam na placu, z Boga ordynansu, z komentarzem: waryant pieśni Trójca, Bóg Ojciec..., Siedlecki 1994  
nr 678: Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy (Przy grobie), Bartkowski 1990 nr 254.1, 254.3: Zmarły 
człowiecze, z tobą się żegnamy. 
 



 

 

Wymieńmy inne kontrafaktury obecne w zgromadzonym powyżej materiale: 
Regina (ton krakowski), Zawitaj, Matko różańca świętego
Krynico dobra wszelakiego. Odosobnionym prze
Tokarską (pochodząca, zdaje się, z inwencji własnej wykonawczyni, i oparta na 
motywach pieśni: Za latami płyną lata
do pierwszej z nich). W Pułankach (ale także m. in. w Grzęsce koło Przeworska) 
zapisano melodię, będącą bliskim wariantem dwudziestowiecznej pieśni 
miłosierdzia wzywam, funkcjonującej do dziś w ramach zreformowanej liturgii 
pogrzebowej i bardzo popularnej
współczesną analogię do kontrafaktur XIX
z Łopuszki Wielkiej ilustrują proces rozstrajania
(w wykonaniu zbiorowym). 
                                                 
2 W przeciwieństwie do wielu (by nie rzec: wszystkich) innych śpiewów z nowego rytuału 
pogrzebowego, wykonywanych właściwie wyłącznie przez duchowieństwo i organistów. Ta pieśń 
zyskała w II połowie XX wieku wielką popularność i tak „zrosła się” z obrzędem, 
gdzie zastępuje się ją innym utworem, budzi to protesty parafian.
 

59.  Żegnam cię, mój świecie wesoły
59.1.  Borek Wielki  

                  Żegnam  cię,       mój świecie 
                  już      i       -    dę    w śmiertel

             czas    mnie    w   grób za  -
 
59.2.  Kulno  

                    Żeg-nam   cie,                     mój świe
                     już     

ji  -   de                   

              ży-cia przendza,      czas  mie w grób zapendza 
 
5 
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Wymieńmy inne kontrafaktury obecne w zgromadzonym powyżej materiale: 
Zawitaj, Matko różańca świętego, Gdy miły Jezus był w B
. Odosobnionym przekazem jest melodia podana przez 

(pochodząca, zdaje się, z inwencji własnej wykonawczyni, i oparta na 
Za latami płyną lata i Tu jest miejsce utajenia, por. w antolog

do pierwszej z nich). W Pułankach (ale także m. in. w Grzęsce koło Przeworska) 
zapisano melodię, będącą bliskim wariantem dwudziestowiecznej pieśni 

, funkcjonującej do dziś w ramach zreformowanej liturgii 
rzebowej i bardzo popularnej2. Przykład, pozornie mało interesujący, podaję jako 

współczesną analogię do kontrafaktur XIX-wiecznych. Z kolei d
z Łopuszki Wielkiej ilustrują proces rozstrajania i stopniowego zapominania melodii 

W przeciwieństwie do wielu (by nie rzec: wszystkich) innych śpiewów z nowego rytuału 
właściwie wyłącznie przez duchowieństwo i organistów. Ta pieśń 

zyskała w II połowie XX wieku wielką popularność i tak „zrosła się” z obrzędem, 
gdzie zastępuje się ją innym utworem, budzi to protesty parafian. 

Żegnam cię, mój świecie wesoły 

mój świecie    we     -     so - ły,            Rwie     się         ży
dę    w śmiertel-ne    po   -   pio - ły. 

-  pen - dza –          bi  -   je      pier  -   wsza go  

cie,                     mój świe-cie     we -  so     -     ły,            
de                      w śmiertel-ne     po - pio   -      ły. 

cia przendza,      czas  mie w grób zapendza –      bi  -  je     pierwsza 

Wymieńmy inne kontrafaktury obecne w zgromadzonym powyżej materiale: Salve 
Gdy miły Jezus był w Betanii, Witaj, 

kazem jest melodia podana przez Janinę 
(pochodząca, zdaje się, z inwencji własnej wykonawczyni, i oparta na 

, por. w antologii komentarz 
do pierwszej z nich). W Pułankach (ale także m. in. w Grzęsce koło Przeworska) 
zapisano melodię, będącą bliskim wariantem dwudziestowiecznej pieśni U Ciebie, Boże, 

, funkcjonującej do dziś w ramach zreformowanej liturgii 
Przykład, pozornie mało interesujący, podaję jako 

Z kolei dwa przekazy  
i stopniowego zapominania melodii  

W przeciwieństwie do wielu (by nie rzec: wszystkich) innych śpiewów z nowego rytuału 
właściwie wyłącznie przez duchowieństwo i organistów. Ta pieśń 

zyskała w II połowie XX wieku wielką popularność i tak „zrosła się” z obrzędem, że wszędzie tam, 

=60     28’’ 

 
się         ży   -   cia przendza, 

 
go  -   dzi  - na. 

=80     22’’ 

 
          Rwie           sie 

 
pierwsza  go   -    -   dzi - na. 



 

 
 

 
105.3.  Nawsie (pow. ropczycko

                    Ma  -    ry   -    ja,    źró

            za   - pro-wadź     go       

        Mat -  ko   Bos   -  ka,        kocham
 
Źródło: 
Flasza 1903–09 nr 500. 
 
Pieśń, dołączana w niektórych miejscowościach do rozbudowanej modlitwy Anioł 
Pański w wykonaniach pozakościelnych, następuje 
wychwalajmy Pannę przenajświętszą
zmarłych. Przeworskie (oraz grodziski) warianty melodii stanowią niedokładną 
kontrafakturę popularnej na południu kraju pieśni 
często wchodzi w skład repertuaru pogrzebowego). Z kolei m
z Nawsia nawiązuje w początkowych taktach do pieśni 
prawdopodobnie ma związek z szerszym kontekstem muzycznym śpiewu (w Studzianie 
łączy się go jeszcze z pieśnią do pięciu ran Pana Jezusa, wykorzystującą jako 
pierwowzór pasyjną pieśń 
części wariantu z Nawsia 
śpiewnikowego zapisu tej pieśni
 

106.  Matko Boska, któraś w niebie,
weź tę duszę, przyjm do siebie

106.1.  Domatków  

                    Mat       -        ko    
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(pow. ropczycko-sędziszowski)  

ja,    źró  -  dło      ra  -   doś   -   ci,   pro  -    si    -  my   Cie

go          do     nie  -   ba,             po -  każ   mu      swe -  

kocham  Cię,               ca  -  łym  ser  -  cem     kocham Cię.

Pieśń, dołączana w niektórych miejscowościach do rozbudowanej modlitwy Anioł 
Pański w wykonaniach pozakościelnych, następuje zwykle po „hejnale” 
wychwalajmy Pannę przenajświętszą i podobnie jak on bywa formą modlitwy za dusze 
zmarłych. Przeworskie (oraz grodziski) warianty melodii stanowią niedokładną 
kontrafakturę popularnej na południu kraju pieśni Nie opuszczaj nas 
często wchodzi w skład repertuaru pogrzebowego). Z kolei m

nawiązuje w początkowych taktach do pieśni Dobranoc, głowo święta
prawdopodobnie ma związek z szerszym kontekstem muzycznym śpiewu (w Studzianie 
łączy się go jeszcze z pieśnią do pięciu ran Pana Jezusa, wykorzystującą jako 
pierwowzór pasyjną pieśń Dobranoc, głowo święta i śpiewaną na jej melodię). W

iantu z Nawsia czterokrotnie pojawia się odcinek nawiązujący do 
zapisu tej pieśni. 

Matko Boska, któraś w niebie,
weź tę duszę, przyjm do siebie 

ko      Bos    -  ka,               któ  -  raś    w nie     -     

=107    18’’

 
my   Cie  - bie:

 
    - go     Sy -  na.

 
cem     kocham Cię. 

Pieśń, dołączana w niektórych miejscowościach do rozbudowanej modlitwy Anioł 
zwykle po „hejnale” Pozdrawiajmy, 

i podobnie jak on bywa formą modlitwy za dusze 
zmarłych. Przeworskie (oraz grodziski) warianty melodii stanowią niedokładną 

nas [...] Matko (która 
często wchodzi w skład repertuaru pogrzebowego). Z kolei melodia w wariancie  

Dobranoc, głowo święta, co 
prawdopodobnie ma związek z szerszym kontekstem muzycznym śpiewu (w Studzianie 
łączy się go jeszcze z pieśnią do pięciu ran Pana Jezusa, wykorzystującą jako 

i śpiewaną na jej melodię). W dalszej 
czterokrotnie pojawia się odcinek nawiązujący do 

Matko Boska, któraś w niebie, 
 

=76     11’’ 

 
     bie, 
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132.  List pożegnalny 
Aksmanice  
 
W imię Ojca i Syna – już przyszła śmierci godzina, 
i Ducha Świętego – odeszłeś ze świata tego. 
 

Wychodzisz z domu swego, 
opuszczasz rodzinę swoją – 
powędrujesz do grobu ciēmnego. 
 

Pielgrzymka twoja już się skończyła: 
powędrujesz z ziemskiej doliny 
do niebieskiej krajiny. 
 

Żegnam się dziś z tobą, 
małżonko kochana, 
dziękując, żeś była 
w mym sercu wybrana. 
 

Ja was tu zostawiam 
Bosk′ej Opatrzności, 
a sama odchodzę 
do strasznej wieczności. 
 

Żegnam się dziś z wami, 
[w zależności od sytuacji, np.:] kochane córki z synem, wnuczkami, 
żegnam się dziś z sąsiadami 
i całą moją rodziną. 
 

Przeżył nasz zmarły lat [tyle i tyle], 
pracował, ile sił miał; 
gruntye uprawiał, 
dziatki wychowywał. 
 

Dziś nic nie weźmie z sobą:  
cztery deski i koszula biała  
to jest z wszystkich majętności  
na tamtēn świat wyprawa cała. 
 

Otulcie łzy z oczu, 
utulcie w żałości, 
życzcie mi pokoju 
w niebiesk′ej światłości. 
 

Nie płacz, rodzino, nad moją mogiłą, 
i wy, najbliżsi, gdzie żyłem wśród was; 
dziś żegnam się, bo już za chwilę 
grób na mnie czeka aż po wieczny czas. 
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Módlcie się za mnie w tej ostatniej chwili, 
wspomnienie o mnie noście w sercu swym; 
na ziemi wyście najdrożsi mi byli, 
a w niebie tylko Bóg jest Panem mym. 
 

Niech wszystkim Bóg zapłaci 
zdrowiem, fortuną, 
nagradza i wspiera 
niebieską koroną. 
 

Dziękuję wam stokrotnie, 
żeście na mój pogrzeb przybyli ochotnie.
 

133.  Pożegnanie w imieniu zmarłego1 
Równe  
 
Już pójdę do grobu, do grobu zimnego, 
tam bendę spoczywał aż do dnia sądnego. 
 

W tę podróż odchodzę, nic nie biorę z sobą 
w postaci ukrytej śmiertel′ną żałobą, 
 

tyl′ko cztery deski, siedmiu łokci szata – 
to cała zasługa z mizernego świata.  
 

Już słońce i księżyc świecić mi przestaną, 
dobre uczynki i modlitwa – te przy mnie zostaną. 
 

W jaskinię podziemną śmierć wszystkich ukryła, 
to samo dziś ze mną biednym uczyniła. 
 

Już od was odchodzę i żegnam się z wami, 
drogie moje dzieci i z przyjaciółami. 
 

Już od was odchodzę, zdrowi mi zostajcie, 
a o mojej duszy nie zapominajcie. 
 

Łaskawym sąsiadom dziękuję stokrotnie, 
żeście na mój pogrzeb przybyli ochotnie. 
 
„Jak ktoś z obcy wsi u nas jest na pogrzebie, to jak czytam, to sie każdymu podobā. 
Byl′ē chto by może przeczytāł, tyl′ko że do tego troszeczke trzeba akcentować, wtedy 
dobrze wychuodzi”.  
  
                                                 
1 Albo: zmarłej. Tekst pochodzi z pieśni Już idę do grobu, z istotną zmianą w IV strofie. 
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Wykaz miejscowości 
 

Adamówka 

Aksmanice 

Basznia Dolna 

Białoboki 

Białobrzegi, pow. łańcucki 

Borek Wielki 

Borchów 

Borownica 

Broniszów 

Brusno Nowe 

Brzeziny 

Brzóza Królewska 

Brzóza Stadnicka 

Bukowiec, pow. kolbuszowski 

Bystrzyca 

Cewków 

Chałupki 

Chmielów 

Cieklin 

Czarna Sędziszowska 

Czerce 

Dachnów 

Dąbrówka Starzeńska 

Dębów 

Długie, pow. sanocki 

Dobkowice 

Dobra, pow. przeworski 

Dobra, pow. sanocki 
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Dobropol 

Domatków 

Duląbka 

Dynów 

Dzielec 

Futory 

Gbiska 

Glinik, pow. ropczycko-sędziszowski 

Głobikówka 

Głogowiec 

Gniewczyna Tryniecka 

Gnojnica  

Gorliczyna 

Gorzejowa 

Grabownica Starzeńska 

Grodzisko Dolne 

Grodzisko Górne 

Grzęska 

Haczów 

Hucisko, pow. kolbuszowski 

Huta Brzuska 

Iskrzynia 

Jagiełła 

Jankowce 

Jaszczurowa 

Jawornik Polski 

Kamionka, pow. ropczycko-sędziszowski 

Kłokowice 

Knapy 

Kopcie 
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Korabina 

Kormanice 

Kostków 

Kozłówek 

Kożuchów 

Krasne, pow. przeworski 

Krosno 

Kulaszne 

Kulno 

Lalin 

Laszki 

Leszczawka 

Lipiny1 

Lubatówka 

Łączki Kucharskie 

Łąka 

Łęki Dolne 

Łopuszka Wielka 

Łówcza 

Łubno, pow. rzeszowski 

Łukawiec, pow. lubaczowski 

Majdan Sieniawski 

Malinówka 

Mała 

Markuszowa 

Maziarnia, par. Stany 

Michałówka 

Miękisz Stary 

Mirocin 

                                                 
1 Kursywą oznaczono miejscowość spoza badanego obszaru, miejsce urodzenia informatora. 
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Mołodycz 

Momoty 

Moszczanica 

Nadolany 

Nagórzany 

Nawsie, pow. ropczycko-sędziszowski 

Niedźwiada 

Niemstów 

Nienadowa 

Nienadówka 

Niewodna 

Niwiska 

Nowosielce, pow. przeworski 

Nowy Kamień 

Opaleniska 

Oparówka 

Paszczyna 

Paszowa 

Pełkinie 

Przedbórz 

Przewrotne 

Pułanki, pow. strzyżowski 

Radość 

Rakszawa 

Rogi 

Rogóżno 

Rokietnica 

Ropczyce 

Rozbórz 

Rozbórz Okrągły 
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Równe 

Różanka, pow. strzyżowski 

Rymanów 

Siedleczka 

Sielnica-Łączki 

Skolin 

Słonne 

Słopnice 

Studzian 

Szeliga 

Szklary, pow. rzeszowski 

Szufnarowa 

Świebodna 

Świerzowa Polska 

Świętoniowa 

Targowiska 

Trześniów 

Ułazów 

Uszkowice 

Widacz, pow. strzyżowski 

Wielkie Oczy 

Wielopole Skrzyńskie 

Wierzbna 

Wiśniowa, pow. ropczycko-sędziszowski 

Wiśniowa, pow. strzyżowski 

Wola Komborska 

Wola Rusinowska 

Wola Żyrakowska 

Wólka Łętowska 

Wydrze, pow. łańcucki 
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Wysoka Strzyżowska 

Zapałów 

Zarównie 

Zawadka, pow. strzyżowski 

Zmysłówka, pow. krośnieński 

Żdżary, pow. ropczycko-sędziszowski 
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Spis incipitów tekstów słownych 
 
A, a, a – przyjdzie godzina 

Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz 

Ach mój Jezu, mój kochany, toć to twarde łoże 

Barbaro święta, patronko konania 

Barbaro święta, perło Jezusowa 

Będą Pańskie wielmożności chwalić wszystkich zmarłych kości 

Będę cierpiał, bom zasłużył, Panu się memu zadłużył 

Boże dobry, Jezu Panie 

Boże Ojcze, przyjmij go do siebie 

Boże przedwieczny, przez ręce kapłana niech ta ofiara będzie Ci oddana 

Boże, sędzio sprawiedliwy, usłysz nasze wołanie 

Bóg wam zapłać, moje dzieci – taki głos do nieba leci 

Bóg zapłać wszystkim, którzy mnie przynieśli 

Chrystus Pan jest mój żywot, On nagradza hojnie 

Cierpiącym duszom w czyśćca pożarach 

Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność 

Czemu tak rychło, Panie, bierzesz mnie ze świata 

Czemu mie tak prędko bierzesz z tego świata 

Czemuż tak rychło, Panie, bierzesz mnie ze świata 

Daj duszom zmarłych odpoczynek wieczny 

Dla Jezusa pragnę umrzeć 

Dla miłości ludu Twego, Trójco Święta 

Do nieba wysokiego jest wysoka drabina 

Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego 

Dobranoc, sąsiedzie, już idziemy spać 

Dobry Jezu, a nasz Panie 

Dusze w czyśćcu upalenia 

Dusze w czyśćcu zapłakały 
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Duszo moja, wspomnij sobie, co Pan cierpiał kuli tobie 

Dzień on, dzień gniewu Pańskiego 

Gdy ja sobie to rozważam, mój Jezu, jakoś Ty był zawieszony na krzyżu 

Gdy ja sobie to rozważam, mój Jezu, jakżeś Ty był zawieszony na krzyżu 

Gdy ja sobie uważuję, mój Jezu, jakoś Ty był zawieszony na krzyżu 

Gdy na tym świecie żyjemy, nie wiemy, kiedy ten czas, kiedy duszę Bóg zawoła 

Gdzie duszy ojczyzna 

Gdzie pójdę, jeśli nie tam, wypłakać się do woli 

Gdzie pójdziesz, jeśli nie tam, wypłakać się do woli 

„Godzinki nocne” 

Godzinki za dusze zmarłych 

Ja Wasz sercem jestem całym 

Jak człowiek, który się rodzi, tak ja idę do grobu 

Jak każdy, który się rodzi, tak ja idę do grobu 

Jam gościem na tym świecie 

Jam pielgrzym na tym świecie 

Jedna garstka ziemi za wszystko niech stanie 

Jedną garstką ziemi gdy przykryty będę 

Jest na świecie ta droga do nieba wystawiona 

Jest wysoka drabina do nieba wystawiona 

Jezu, krwawym potem zlany (z Różańca o Imieniu Jezus) 

Jezu miłosierny, o to proszę Cię: nad mą grzeszną duszą zmiłuj, zmiłuj się 

Jezu mój, przez pot Twój krwawy duszom w czyśćcu bądź łaskawy 

Jezu, Ty każesz weselić się 

Jezu w Ogrojcu mdlejący, krwawy pot wylewający 

Jezu, zbliżam się do Ciebie 

Już dobranoc, już dobranoc wszystkiemu ludowi oraz bardzo cierpiącemu Panu 

Jezusowi 

Już dobranoc, już dobranoc nikomu innemu tylko Panu Jezusowi ukrzyżowanemu 

Już idę do grobu ciemnego, smutnego 
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Już idę do grobu ciemnego, zimnego 

Już idę do grobu i żegnam się z wami 

Już idę do grobu smutnego, ciemnego 

Już leżę śmiercią uśpiony 

Już od was odchodzę na wieczny spoczynek 

Już od was odchodzę, wy z Bogiem zostajcie 

Już opuściłeś tę łez dolinę, już cię do siebie zawołał Bóg 

Już opuściłeś tę łez dolinę, odszedłeś od nas 

Już pójdę do grobu, do grobu zimnego 

Już się z wami żegnam, sąsiedzi i krewni 

Już się zbliża czas rozstania 

Litania loretańska 

Litania do Matki Bożej Bolesnej 

Litania za dusze zmarłych 

Maryjo, źródło litości, Ciebie prosimy 

Mario, źródło czystości, Ciebie prosimy 

Matko Boska, któraś w niebie, przyjmij tę duszę do siebie 

Matko Boska, któraś w niebie, weź tę duszę, przyjm do siebie 

Matko Boska, proszę Cię, całym sercem proszę Cię 

Matko najświętsza, do Ciebie biegniemy szukać pociechy 

Matko nas grzesznych, niech Cię lud chwali 

Miałam ci ja w sercu Jezusa miłego 

Módlmy się za zmarłych wiernych 

Mój Stróżu Aniele, mój miły patronie 

Na cmentarzu mieszkać będę 

Na cmentarzu w ciemnym grobie tam spoczywać będę sobie 

Na cmentarzu wiatr powiewa 

Na łopuskiej ziemi ruń pozieleniała 

Nasze plany i nadzieje [...] Przyjmij, Jezu, dziś tę duszę, którą zawołałeś sam 

Nie tu ojczyzna, ani tu nikomu dano na świecie wieczystego domu 
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O Boże dobry, Boże sprawiedliwy, bądź dla tej duszy Sędzią litościwym 

O Gospodzie uwielbiona, nad niebiosy wywyższona 

O, jak fałszywe wszystko na tym nędznym świecie 

O, jak fałszywe wszystko na tym świecie 

O, jakże nam śmierć dowodzi, jaka marność cały świat 

O Jezu Chryste, przez Twe święte rany („Godzinki nocne”) 

O Jezu, Zbawco i Królu najwyższy, przyjmij tę duszę, błagamy Cię wszyscy 

O Maryjo, Matko Boga, Ty przez życie prowadź mnie 

O najświętsza twarzy mego Pana, przed tobą padamy na kolana 

O najświętsza twarzy mego Pana, niech chwała ci będzie oddawana 

O zmarła siostro, z tobą się żegnamy 

Odchodzę do grobu smutnego, ciemnego 

Odchodzisz już od nas z tej ziemi 

Odleciałeś w kraj daleki, porzuciłeś swój rodzinny dom 

Odpoczywanie racz wiekuiste dać mu, Panie 

Ogromny jest głos, smutna nuta jego, która wynika z ognia czyśćcowego 

Ojcze wszystkich utrapionych 

Oświadczam się, Boże mój, że pragnę Twej chwały (Godzinki za dusze zmarłych) 

Pamiętaj, człowiecze, na Jezusa, jak drogo kupiona twoja dusza 

Pamiętaj, grzeszniku, na Jezusa, jako odkupiona twoja dusza 

Pamniatajte, chrystyjane 

Pan Jezus jest mój żywot, On nagradza hojnie 

Po górach, dolinach, rozlega się dzwon [...]. O Matko Maryjo, prosimy Ciebie 

Pogrzebmyż to ciało w grobie 

Polecam tę duszę Maryi z Jezusem (Koronka za dusze zmarłych) 

Posłuchajcie, proszę, mało, co się teraz ze mną stało 

Pozdrawiajmy, wychwalajmy Pannę przenajświętszą 

Przez czyśćcowe upalenia 

Przez Twą, Chryste, srogą mękę, podaj duszom w czyśćcu rękę 

Przez Twą, Jezu, gorzką mękę, podaj duszom w czyśćcu rękę 
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Przyjmij, Jezu, dziś tę duszę, którą zawołałeś sam  

Różaniec my już skończyli, Maryję my pozdrowili 

Salve Regina – zawitaj, Królowo 

Serdeczna Matko, opiekunko ludzi [...]. Do Ciebie się cały świat ucieka 

Serdeczna Matko, opiekunko ludzi [...]. Daj mu, Matko, daj 

Serdeczna Matko, opiekunko ludzi [...]. Zrób mu, Matko, zrób 

Serdeczna Matko, opiekunko ludzi [...]. Zrób mu miejsce, zrób 

Skończyła mi się droga, zabieram się do Boga 

Skończyła mi się pielgrzymki droga 

Smutny dzień nastaje, smutna to nowina 

Stała Matka boleściwa 

Stawiam przed sądem Twoim, miłosierny Panie (Godzinki za dusze zmarłych) 

Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna 

Szczęśliwy, kto w Panu umiera 

Śpijże, już po twoim boju, chrześcijanie ukochany 

Święty Michał trąbą budzi 

Te wszystkie dusze zmarłych, które znikąd poratunku nie mają 

Trójca: Bóg Ojciec 

Ty, coś tak pięknie życie swe przeżyła 

Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła 

U stóp Twoich, o Jezu, różaniec śpiewamy 

W dzień ów sądu ostateczny w proch świat zmieni Bóg odwieczny 

W imię Ojca i Syna – już przyszła śmierci godzina 

W łaskawości niepojęty Ojcze, Synu, Duchu Święty 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie 

Wieczne racz dać spoczywanie duszom zmarłych (duszy zmarłej), dobry Panie 

Wieczne spoczywanie [...]. Z ziemskiego padołu do niebios ją wznieś 

Więzień w czyśćcu zatrzymany prosi na Jezusa rany 

Witaj, Królowo, Matko litości 

Witaj, Królowo nieba i Matko litości 
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Wspomnij sobie, o Maryjo, o Matuchno litościwa 

Wszyscy wierni chrześcijanie, zaśpiewajmy świętej Pannie 

Wszystkich przepełnia zdziwienie, kiedy powstanie sądzenie 

Wyrok na wszystkich ludzi uczyniony 

Wyszła, wyszła dusza z ciała 

Z głębi mojego serca głos wydany 

Z głębokości woła(łe)m do Ciebie, Panie 

Z tęsknotą oczekuję końca szczęśliwego 

Zaczynam lament więźniów jęczących 

Zawitaj, Matko różańca świętego 

Zegar bije – pamiętaj na drogę wieczności 

Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy 

Zrób, Matko, zrób [...] mały kącik dla tej duszy u Jezusa stóp 

Zrób, Matko, zrób [...] maleńki (malutki) kącik dla jego duszy u Jezusa stóp 

Żegnam cię, mój świecie wesoły 
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