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 Jest jeden zakon w regule swej bardzo ostry, gdzie zakonnikom nie wolno 

nic mówić do siebie, tylko gdy przechodzą koło siebie, powiedzą sobie 

nawzajem: „Pamiętaj o śmierci” (memento mori). 

 Ale dlaczegoż tylko zakonnicy, i to właśnie tacy, którzy z przyczyny 

życia świątobliwego najmniej lękać się mają śmierci, dlaczegoż oni tylko mają 

przypominać sobie śmierć? Czyliż inni ludzie mają przywilej, że nigdy nie 

umrą? 

 Co do mnie, powiem, że radbym te słowa „Pamiętaj o śmierci” z ust 

każdego słyszeć; co więcej radbym te słowa wszędzie widzieć i czytać.  

I gdybym miał do tego moc i prawo, napisałbym te słowa wszędzie, gdzie się 

tylko ludzie kręcą. 

 Napisałbym na karczmach i szynkach, zaraz pod wiechą wielkimi 

literami: „Pamiętaj o śmierci” – Memento mori. I aby i tym dogodzić, co czytać 

nie umieją, wymalowałbym nad napisem śmierć z kosą. Może niejeden pijak, 

zobaczywszy tak niemiłego wabika, przeląkłby się jak koń, gdy zwietrzy ścierw 

koński. Karczmarz wprawdzie kląłby na mnie, że mu wódki mało ubywa,  

a ja bym się z tego cieszył, bo by mnie Ten nie klął, co w niebie nade mną. 

 I napisałbym te słowa „Pamiętaj o śmierci” jaskrawymi literami na 

tablicach cen jarmarcznych i targowych, a tablicę zatknąłbym na drąg w samym 

środku targu. Może by ten napis więcej skutkował jak bicz policjanta.  

A niejeden oszust i chciwiec, co tyle zabiegów i trudów poświęca dla zysku  

i pieniędzy, a może ani jednej godziny w roku dla zbawienia duszy, 

przypomniałby sobie, że trzeba kiedyś odejść. 

 I napisałbym te słowa „Pamiętaj o śmierci” na wagach i miarach zaraz 

obok stempla magistrackiego choć drobnymi literami, aby przynajmniej ten,  

co sprzedaje, przeczytać mógł. Te trzy słóweczka, na pozór lekkie i cienkie, 

obciążyłyby wagę i rozprzestrzeniły miarę. 



 I napisałbym te słowa na drzwiach w izbie w każdym domu. Byłaby to 

niezła przestroga dla domowników; nic tak przestrzega jak strażnik nieubłagany. 

Nie wpuściłby w dom żadnych zbytków, pijatyk, bijatyk i innych łajdactw.  

A szatan niewiele by w takim domu wskórał, bo on nie lubi ludziom 

przypominać śmierci. Owszem on szepce: „Możesz jeszcze grzeszyć, boś 

zdrowy i silny, będziesz długo żył”. 

 I napisałbym te słowa „Pamiętaj o śmierci” na słupach milowych,  

a mniejsza o to, i ćwierciomilowych. Może by to niejednemu podróżnemu 

przypomniało, że każdy krok zbliża go do grobu. A takie przypomnienie to 

trucizna na grzechy – niech się trują! 

 I napisałbym ten napis „Pamiętaj o śmierci” na miedzach pól. Tu bym już 

dla większej wygody rolników i śmierć z kosą wymalował. Może by się rolnicy 

tak często nie włóczyli za łby po przyoranych miedzach i nie sprowadzali 

sądów. A miedze od cienia tego napisu tak by stwardniały jak kamień, a pług, 

choćby najlepiej wyklepany, nie chwyciłby się takiej miedzy. A ten napis 

rzucałby cały cień daleko – daleko na pola i pilnowałby od szkody i kradzieży.  

 I napisałbym ten napis memento mori na worku z pieniędzmi skąpcowi  

i chciwcowi. Byłaby to troszkę gorzka medycyna dla skąpca, ale za to może  

i skuteczna. Może tym przypomnieniem przenikniony mieszek otworzyłby swe 

wnętrzności dla ulżenia biednym, dla wsparcia i ozdoby kościoła, któremu 

skąpiec-chciwiec całe swe życie i świeczki nie ofiarował. Jeżeli gdzie, to tu ten 

napis byłby najpotrzebniejszym. Bo taki człowiek, choć już i w późnym wieku, 

nie myśli o śmierci. On myśli, że wszystkich przeżyje, wmawia w siebie,  

że zdrowy, że mu żołądek dobrze trawi; a tu śmierć może na karku, zabierze jak 

swego, a pieniądze przehula ten, co na nic nie pracował – i jeszcze do tego przy 

kieliszku lub szklance zadrwi z nieboszczyka. 

 I napisałbym ten napis Memento mori czarnymi wielkimi literami na 

teatrach, mniejsza o to, i na kurtynie! Może by to przypomnienie ostudziło zapał 

zmysłowego rozdrażnienia podczas przedstawień. A i niejeden przypomniałby 



sobie, że może wkrótce będzie się trzeba patrzeć na smutną rolę,  

którą z pewnością po arcymistrzowsku przed konającym odegra: chwila śmierci 

i czart, i zgraja grzechów, i Bóg-Sędzia, i Jego słudzy aniołowie.  

 I napisałbym ten napis Memento mori na papierach steplowych, zaraz pod 

marką. Może by to wpłynęło na rezolucje. 

 Dobre chęci!... Ale namyśliwszy się odstępuje od nich. Narobiłbym tym 

wrzasku i hałasu pomiędzy ludźmi świat miłującymi. I pokazać bym się nie 

mógł na świecie, bo by mnie zgraja grzeszników zawrzeszczała, że im zatruwam 

życie, przypominając śmierć jakby ona miała jakie prawo do nich. Dobrzy  

– którzy na najważniejszą ze spraw zbawienia nieobojętnym spoglądają okiem  

– przyjęliby to przestrogę za zbawienną. Lecz tych liczba, jak się zdaje, nikłaby 

pośród zgrai grzeszników. Aby zatem obu stronom dogodzić, to jest dobrym  

i złym, wskażę inne memento mori, które Stwórca wypisał w duszy człowieka  

i w całej naturze. Napis jest, lecz lud nie umie go czytać, choć w jego języku 

wyryty, choć czytanie łatwe. Otóż chcę cię nauczyć czytać! 

 Wszystko co nas otacza, przypomina nam zniszczenie, śmierć!  

 Przechodzisz koło rzeki, pomyśl: bieg tej rzeki, to bieg mego życia. Ona 

biegnie i spieszy i utopi swe wody w morzu wielkości niezmierzonej – i ja 

biegnę i spieszę, i oddam me życie morzu wieczności. Jej prąd i szum skona na 

brzegu morza, i szum mojego życia ziemskiego skona na brzegu wieczności. 

Ona biegnie i nigdy jej wody nie wracają. I chwile, i godziny mego życia biegną 

i nigdy nie wrócą. 

 Przechodzi z przez łąkę, pomyśl: ta bujna trawa i te piękne kwiaty to 

obraz mego ziemskiego życia. Za jednym cięciem kosy one poschną, a potem 

będzie z nich gnój. Jedno cięcie śmierci w moje śmiertelne ciało zesuszy je na 

kościotrupa, a potem i ze mnie będzie w ziemi gnój. 

 Widzisz w porze jesiennej drzewa nagie, bez liści, pomyśl: te drzewa 

gubiły listek po listku, bo się zbliżała do nich nieubłagana zima. I ja na mojej 

głowie gubię włosek po włosku, bo i do mnie zbliża się nieubłagana zima 



śmierci. Drzewo bywa czasem i z liściem ścięte lub schnie; i nasze życie nie 

zawsze dochodzi starości – śmierć je ścina przed czasem. 

 Bije godzina, pomyśl, że i dla ciebie kiedyś wybije ostatnia godzina życia. 

 Patrzysz na palącą się świecę, pomyśl: jak się to wydaje, że jej niby nie 

ubywa, a przecież każda chwila zbliża ją do owego ostatniego momentu, kiedy 

po raz ostatni dogorywającym zabłyśnie płomykiem. Tak i twoje życie niby 

nieznacznie upływa, a przecież każdy moment przybliża cię do śmierci, do owej 

chwili, kiedy po raz ostatni zabłyśniesz dogorywającym płomykiem życia. 

 Widzisz jak niosą umarłego do grobu, pomyśl, że to towarzysz twej 

pielgrzymki. Jego Bóg-Sędzia pierwej powołał, przyjdzie i na ciebie kolej  

– może nie za długo. 

 Przechodzisz koło cmentarza, pomyśl, że przechodzisz koło własnego 

domu, w którym długo a długo z pewnością mieszkać będziesz – aż do sądnego 

dnia. 

 Bierze ci krawiec miarę na suknię, pomyśl, że przyjdzie chwila, gdzie ci 

także wezmą miarę na śmiertelną ozdobę twego ciała, ale już nie krawiec tylko 

grabarz. Widzisz poza góry zachodzące słońce, pomyśl, że kiedyś i dla ciebie 

zajdzie po raz ostatni i ogarną cię ciemności śmierci. Nawet ta ziemia, po której 

stąpasz, przypomina śmierć. Albowiem ziemia, to rodzona siostra twego ciała,  

a Twoje ciało wzięte z ziemi, obróci się w ziemię. 

 A tak przyjacielu! Stwórca dobrotliwy zasiał całą drogę życia twego 

wspomnieniami śmierci, abyś był gotów zajrzeć jej śmiało w oczy, gdy po 

ciebie przyjdzie. I czyś rad, czy nie rad; czy chcesz, czy nie chcesz; czy się boisz 

czy nie; czyś rolę już obsiał, czy też leży odłogiem; czyś dzieci pożenił  

i zabezpieczył, czy nie; czy dziecko w kolebce odkarmione, czy też jeszcze 

kwili za piersią matki; czy testament gotów czy nie; czyś pojednany z Bogiem  

i ludźmi, czy też w gniewie z nimi – o to cię Sędzia pytać nie będzie; gdy 

godzina wybije – umrzeć musisz. 

 



Modlitwa św. Piusa X o dobrą śmierć 

O Panie Boże mój, już teraz dobrowolnie przyjmuję z rąk Twoich, z zupełnym poddaniem się 

Tobie, ten rodzaj śmierci, który podobać Ci się będzie mi zesłać, wraz ze wszystkimi 

smutkami, trudami i boleściami, jakie mu towarzyszyć będą. Amen. 

 

Modlitwa za konających 

O najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Serca Twego 

Przenajświętszego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, obmyj we krwi Twojej 

grzeszników całego świata, którzy w tej chwili konają i tych, co dziś jeszcze umrzeć mają. 

O Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Amen. 

 

Modlitwa za dusze czyśćcowe 

Panie, usłysz moją modlitwę, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. 

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom 

swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią 

miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

 


