
MODLITWA WIECZORNA 
 
"Nie ustawajcie w modlitwie! Trzeba się zawsze modlić,  
a nigdy nie ustawać (por. Łk. 18,1), powiedział Pan 
Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje 
życie.  
Nie samym chlebem żyje człowiek (Mt 4,4) i nie samą 
doczesnością, i nie tylko poprzez zaspakajanie 
doczesnych - materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, 
człowiek jest człowiekiem... Nie samym chlebem żyje 
człowiek..., ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust 
Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, 
trzeba nie ustawać w modlitwie! Może to być nawet 
modlitwa bez słów.” 

Św. Jan Paweł II (Kalwaria Zebrzydowska 07.06.1979r.) 

R (Rodzina): † W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
O (Ojciec lub Matka): 

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękujemy Ci z całego serca za wszystkie łaski  
i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego; za wszystkie radości i smutki, za osiągnięcia  
i niepowodzenia. Przyjmij wszystko ku większej Twej chwale. 
Pragniemy również za wszystko Cię przeprosić. Dlatego też teraz każdy z nas w ciszy 
przypomni sobie swoje grzechy i zaniedbania z dnia dzisiejszego, robiąc krótki rachunek 
sumienia i wzbudzając w sobie postanowienie poprawy. 

O: Boże, Ojcze najlepszy, żałuję i ubolewam z całego serca mego, żem Ciebie – Najwyższe Dobro 
moje, grzechami obraził i zasmucił. Brzydzę się wszystkimi moimi grzechami i mocno 
postanawiam poprawić się z pomocą łaski Twojej, o którą proszę Cię pokornie. Amen. 

R: Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej Miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla 
Ciebie odpuszczam bliźniemu. 

D (Dzieci): 
 Myśli, słowa, sprawy moje, poświęcam na chwałę Twoją Panie. Tobie Serce me oddaję, niech 

się coraz lepszym staję. Maryjo strzeż serca mojego, o Jezu, nie wychodź z niego póki mi tchu 
życia stanie, nie opuść mnie, Jezu Panie. Święty Józefie ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy 
czas. 

R: Ojcze nasz...  
Zdrowaś Maryjo...  
Wierzę w Boga Ojca...  

O: Podziękujmy teraz naszemu Aniołowi Stróżowi za opiekę. 
R: Aniele Boży Stróżu Mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź 

mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do Żywota 
wiecznego. Amen. 

O: Pomódlmy się teraz za zamarłych, szczególnie za zmarłych z naszej Rodziny i Parafii.  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki 
wieków. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Przez Miłosierdzie 
Boże nich spoczywają w Pokoju. Amen 

R: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący † Ojciec, Syn i Duch 
Święty. Amen.  

O: Błogosławmy Panu!  
R: Bogu niech będą dzięki! 
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