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Pamięci naszych wszystkich zmarłych 
 
 

1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Tradycja wspomnienia 
wszystkich świętych, zarówno znanych jak i nieznanych, sięga końca IV wieku. W tym 
dniu przypominamy sobie o wielkich dziełach Bożych, przejawiających się w życiu ludzi, 
którzy ze wszystkich sił pragnęli dochować wierności Chrystusowi. Bóg chce, aby każdy 
człowiek został świętym, aby każdy poznał Jego życie i miłość. Bóg sam jest źródłem 
wszelkiej świętości i jedynie dzięki ofierze Chrystusa dokonanej na krzyżu możemy 
uczestniczyć w świętości Boga. Uroczystość Wszystkich Świętych zachęca nas, 
wierzących, aby przyjrzeć się chwale obiecanej nam w Chrystusie. Przypomina nam, że 
nadejdzie dzień, kiedyś zjednoczeni we wspólnocie wiernej będziemy żyli w obecności 
Bożej w niebie. Ci, którzy są wierni Panu, którzy starają się żyć w Jego obecności, 
pewnego dnia poznają pełnię tego, co dziś zaledwie przeczuwają.  

 
Wspominani dziś, przez nas święci to nie tylko męczennicy i grono wyjątkowych 

ludzi, wyniesionych na ołtarze przez Kościół. Oddajemy dziś hołd tym, którzy swoimi 
czynami dali świadectwo o Bogu. W Kazaniu na Górze Jezus wskazał drogę wiodącą do 
świętości. Krocząc dzień po dniu śladami Jezusa możemy już tu na ziemi doświadczać 
nieba. Droga bywa czasem trudna, gdyż wymaga rezygnacji z własnych planów, 
zamiarów. Jednak wzywając nas do umierania sobie, Jezus obdarza nas swoją mocą 
i daje udział w swoim zwycięstwie.   

 
Dni poświęcone pamięci zmarłych to wielkie doroczne święta, odprawiane ku ich czci. 

W 835 roku papież Jan XI ustanowił uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada. 
 Dzień Zaduszny – 2 listopada – to dzień nabożeństw, modlitwy w intencji wszystkich 

wiernych zmarłych, z zwłaszcza dusz odbywających pokutę czyśćcową.  
 
Pamięć o zmarłych stanowi wartość dla wszystkich ludzi na całym świecie. Cechuje 

wszystkie społeczności ludzkie. W polskiej tradycji są to szczególne dni refleksji, 
modlitwy i wiary w zmartwychwstanie. Zapalając światło na grobach naszych bliskich 
wyrażamy wdzięczność za to, co od nich otrzymaliśmy i zobowiązujemy się być 
wiernymi w kontynuowaniu wszelkiego dobra oraz wartości , które nam przekazali. 
 
 
Skalbmierz, 1 listopada 2021 r. 
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