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1. Ave Maria

2. Jezu ufam Tobie

3. R.I.P.

4. Requiescat In Pace

5. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą..

6. Bóg tak chciał

7. To nie był czas, to nie była pora

8. Bóg sam wybrał czas

9. Boże, tak żal

10. Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić

11. Spoczywaj w pokoju

12. Oczekuje na zmartwychwstanie

13. Pokój jego duszy



14. Pamięć nie umiera

15. Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem

16. Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją

17. Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym

18. Pozostaniesz na zawsze w sercach tych, 
 którzy Cię kochali

19. Są chwile i ludzie, których się nie zapomina

20. Nie tracimy tych, których kochamy, bo możemy ich 
 kochać w Tym, którego nie traci się nigdy

21. Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera

22. Można odejść na zawsze, by stale być blisko

23. Non omnis moriar

24. Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje 
 w sercach tych, którzy zostają

25. Na zawsze w sercach naszych



26. Nie pytam Cię Boże dlaczego go zabrałeś, 
 lecz dziękuję za to, że nam go dałeś

27. Dłoniom daleko, sercu zawsze blisko

28. To tutaj mogiła całe nasze szczęście przykryła

29. Żyłem bo chciałeś, umarłem bo kazałeś. 
 Zbaw Jezu, bo możesz

30. Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, 
 ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy

31. Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. 
 Bóg tak chciał, odejść musiałem

32. Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, 
 lecz tych, co wśród żywych pozostają

33. Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból 
 nie sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz 
 Boga głos serdeczny „Pokój Ci wieczny”

34. „Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane 
 ręce, przestało bić kochane serce.”



35. „Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, bo w sercach 
 naszych trwać będziesz na wieki.”

36. Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich

37. Przechodniu miły, westchnij do Boga, 
 bo Ciebie czeka ta sama droga

38. „Jest taka cierpienia granica, za którą się 
 uśmiech pogodny zaczyna.”

39. Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz 
 żył w naszych sercach i myślach

40. Tu spoczywają Ci, którzy byli dla nas najdrożsi

41. Zginęłaś nam z oczu, lecz z serca nigdy

42. Przyjmij mnie Panie

43. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje

44. Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem 
 najlepiej wyraża go milczenie



45. Odszedłeś nagle bez słów, pożegnania, 
 bez cienia skargi i bólu rozstania

46. Zawsze będziesz między nami, 
 w pamięci i sercach pozostaniesz

47. Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze 
 – komuś najbliższemu

48. Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, 
 zostawia ślad po sobie

49. Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach 
 tych, którzy zostają.

50. „Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie 
 chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy 
 w chwili rozstania, że niebawem wróci.”

51. „Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką 
 pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach 
 będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie.”

52. Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć

53. Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie 
 umrze i będzie wciąż żywa
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