
Uroczystość 

Wszystkich Świętych 

i Dzień Zaduszny

w tradycji i kulturze.



Dla tych, którzy odeszli 

w nieznany świat

Płomień na wietrze kołysze wiatr.

Dla nich tyle kwiatów 

pod cmentarnym murem

I niebo jesienne u góry.

Dla nich harcerskie warty 

i chorągiewek gromada

I dla nich ten dzień 

– pierwszy dzień listopada.



• Zbliżają się: Dzień Wszystkich Świętych i 

Zaduszki. Dni pamięci o tych co już odeszli, 

których już nie ma wśród nas. 

• Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni 

grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, 

złożenie wieńców i kwiatów. 



• 1 listopada to jeden z najbardziej radosnych dni 

dla chrześcijan. Przypomina prawdę o 

powszechnym powołaniu do świętości. 

• Tego dnia oddajemy cześć wszystkim świętym, 

a więc tym, którzy osiągnęli pełnię życia 

chrześcijańskiego. 

• Wspominamy tych oficjalnie znanych i tych 

nieznanych z imienia. 

1 listopada -Uroczystość Wszystkich 

Świętych.





Zupełnie inny charakter ma natomiast 

2 listopada, kiedy to wspominamy 

wszystkich wiernych zmarłych. 

Oczekują oni w czyśćcu na ostateczne 

spotkanie z Bogiem. Bardzo 

potrzebują naszej modlitwy. Kościół 

poleca ich przez cały listopad w tzw. 

wypominkach, czytanych przed lub po 

Mszach świętych.

2 listopada – Dzień Zaduszny



2 listopada – Dzień Zaduszny

• Dzień zaduszny to dobry moment na refleksje, także nad 

własnym życiem. Jest to okazja do wspomnień, do dzielenia 

się troskami, kłopotami i radością. 

• Jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej 

historii, którą warto utrwalić dla potomnych. Kultywowanie 

pamięci zmarłych członków rodziny, to także dobra lekcja 

dla naszych dzieci. 

• Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.



Płoną świeczek szeregi, 

płoną świeczek tysiące, 

powiewają płomyki, 

zamyślone i drżące.



Tu jest pamięć i tutaj świeczka.

Tutaj napis i kwiat pozostanie.

Ale zmarły gdzie indziej mieszka

na wieczne odpoczywanie. (...)

Smutek to jest mrok po zmarłych tu

ale dla nich są wysokie jasne światy.

Zapal świeczkę.

Westchnij.

Pacierz zmów.

Odejdź pełen jasności skrzydlatej.



• Ks. Jan Twardowski lubił mawiać, że "ludzie nie odchodzą 

na zawsze. Ci, co odeszli, doskonale wiedzą, że do nich 

przychodzimy, odwiedzamy ich, szukamy z nimi kontaktu".





• 1 listopada to także dzień pamięci o żołnierzach, 

bohaterach, którym zawdzięczamy życie i wolność, 

a których często nie znamy z imienia….



Uczniowie naszego Ośrodka 

zawsze pamiętają o żołnierzach…







Na polanie pośród brzóz - partyzancki cmentarz.

A dokoła stary bór szumi i pamięta...

Nie zapomni tamtych lat, kiedy ciemną nocą

partyzanci cicho szli, by wysadzić pociąg.

Był im domem stary las, 

gdy nie mieli domu;

okrywał zielenią drzew, 

- nie zdradził nikomu.

Tylko czasem w wiatru szum 

wplotła się piosenka.

Na polanie tu, gdzie dziś 

- partyzancki cmentarz...





Historia Dnia Wszystkich Świętych

Początkowo święto było obchodzone corocznie 13 maja ku 

czci wszystkich męczenników za wiarę chrześcijańską. 

W 731 roku papież Grzegorz III wyznaczył nowy termin –

1 listopada. 

Przyczyna zmiany była niezwykle pragmatyczna - mieszkańcy 

Rzymu mieli problemy z wykarmieniem tysięcy pielgrzymów 

na przednówku, czyli w okresie, kiedy kończyły się zapasy 

żywności z poprzedniego roku, a do pierwszych letnich 

zbiorów było jeszcze daleko.



W 837 roku rozporządzeniem papieża Grzegorza IV,            

1 listopada wspominani zaczęli być nie tylko męczennicy, 

ale także wszyscy święci Kościoła Rzymskokatolickiego, 

czyli osoby, które osiągnęły doskonałość życia 

chrześcijańskiego.



• Na początku XX wieku istniał w Polsce zwyczaj 

"ugaszczania dusz" – specjalnie dla nich wykładano na stół 

małe chlebki zwane peretyczkami lub powałkami, na 

których odciskano krzyż i inicjały zmarłej osoby. 

• Pieczywo było przygotowywane przez gospodynie kilka 

dni wcześniej, ponieważ uważano, że rozpalanie ognia w 

dniu Wszystkich Świętych zdenerwuje dusze, które bardzo 

lubiły wygrzewać się w piecu. Zaniepokojone mogły 

wywołać pożar. 

• Często wraz z chlebem pozostawiano miskę kaszy i butelkę 

wódki na parapecie. 

• Na Podlasiu specjalnie dla duchów gotowano owsiany 

kisiel.



Jeszcze w XX-leciu międzywojennym nieodłącznym elementem tego święta 

była obecność przed bramami cmentarzy "dziadów proszalnych", zwanych 

też jałmużnikami. Zdążający do nekropolii, nigdy nie odmawiali im datków 

wręczanych najczęściej w formie jedzenia lub drobnych monet.



Polskie tłumne odwiedzanie cmentarzy 1 listopada jest unikatowe na skalę                     

Europy.



Palą się znicze...

Przypominają, że ktoś odchodzi, inni zostają.

Pośród cmentarzy  cichych uliczek

jak wierna pamięć 

– palą się znicze…



Każdy z nas dzisiaj Dzień Zmarłych święci. 

Ci, co odeszli żyją w pamięci.

W ciszy, w milczeniu, pamięć ich czcimy.

Kładziemy kwiaty, światła palimy...



W każdej kulturze i religii 

pamięta się o zmarłych. 

Nie ma na świecie grupy społecznej, której obce byłoby 

celebrowanie pamięci o zmarłych przodkach. 

Zwyczaj oddawania im czci wywodzi się już z czasów 

prehistorycznych.



„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia 

– żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. 

Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe 
liście na drzewie życia.”

Albert Einstein
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