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Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych
na ró˝ne sposoby

 Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych w Polsce obchodzony
jest 1 listopada, ale nie zawsze tak by∏o. Poczàtki Êwi´ta
si´gajà IV wieku. W 610 roku papie˝ Bonifacy IV otrzy-
ma∏ od cesarza staro˝ytnà Êwiàtyni´ pogaƒskà - Panteon,
którà poÊwi´ci∏ na KoÊció∏ pod wezwaniem Matki
Bo˝ej M´czenników i z∏o˝y∏ tym miejscu liczne bez-
imienne relikwie. Aby upami´tniç ten dzieƒ, 1 maja
og∏oszono Êwi´tem zmar∏ych m´czenników, którzy
oddali swoje ˝ycie za Chrystusa. Dopiero papie˝ Grze-
gorz III w 731 roku przeniós∏ uroczystoÊç na dzieƒ
1 listopada, a sto lat póêniej Grzegorz IV rozszerzy∏
Êwi´to m´czenników na dzieƒ wszystkich Êwi´tych
KoÊcio∏a katolickiego. Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych
w Polsce kojarzy si´ przede wszystkim z odwiedzaniem
cmentarzy, modlitwà za zmar∏ych i zapalaniem zniczy
na grobach. Âwi´to Wszystkich Âwi´tych wprowadzi∏
dla ca∏ego koÊcio∏a papie˝ Grzegorz IV w 834 roku
jako symbol pami´ci o zmar∏ych.

Z kolei drugi listopada jest to Dzieƒ Zaduszny po-
Êwi´cony zmar∏ym, których w tym dniu szczególnie
si´ wspomina. Zaduszki wywodzà si´ z pogaƒskich
uroczystoÊci S∏owian, które obchodzono cztery razy
w ciàgu roku. W KoÊciele katolickim uroczyste obchody
tego Êwi´ta zapoczàtkowa∏ opat z Cluny - Odilon.
To w∏aÊnie on wyznaczy∏ dzieƒ po Wszystkich Âwi´tych
na wspominanie wszystkich, którzy odeszli.

W te szczególne dni, gdy nadchodzi czas ciszy i za-
dumy, wszyscy, niezale˝nie od tego w co wierzymy,
odwiedzamy cmentarze oraz miejsca Êmierci drogich
nam osób, odwiedzamy groby bliskich nam zmar∏ych.
Zapalamy znicze i modlimy si´ przy mogi∏ach.

A jak obchody tych Êwiàt wyglàdajà w innych zakàt-
kach Êwiata?

Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych nie jest na Ukrainie
Êwi´tem religijnym, ale mieszkaƒcy zachodnich regio-
nów kraju odwiedzajà 1 listopada groby bliskich, palàc
na nich Êwieczki i modlàc si´ za dusze zmar∏ych. Tak-
˝e zaduszki sà okazjà do wspólnych modlitw polsko-
ukraiƒskich. Mieszkaƒcy Lwowa zbierajà si´ przy bramie

g∏ównej Cmentarza ¸yczakowskiego. Na spotkania te
przychodzà dostojnicy KoÊcio∏a rzymskokatolickiego
i greckokatolickiego oraz Polacy. Zebrani wspólnie
modlà si´ o pojednanie mi´dzy narodami.

Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych i Zaduszki w Meksyku
nazywane sà Dniami Zmar∏ych. Pierwszy z tych dni po-
Êwi´cony jest anio∏kom, czyli ma∏ym dzieciom, a drugi
doros∏ym. Od po∏owy paêdziernika wystawy i wn´trza
sklepów zape∏niajà si´ koÊciotrupami, w piekarniach
mo˝na kupiç „chleb zmar∏ych”, a w cukierniach sà tor-
ty w kszta∏cie zw∏ok. Najbardziej popularnà zabawkà
w tym czasie jest trumienka, z której za pociàgni´ciem
sznurka wychyla si´ nieboszczyk. Meksykanie na gro-
bach bliskich sk∏adajà ofiary. Najcz´Êciej sà to alkohol,
kurczak w sosie czekoladowym, kukurydza i owoce.
Wierzà, ˝e zmarli wracajà co roku na ziemi´ i sk∏ada-
ne ofiary sà symbolem tego, czego zmarli potrzebujà
w drodze do królestwa Êmierci. W dni zaduszne mek-
sykaƒskie cmentarze pe∏ne sà ludzi siedzàcych na gro-
bach, pijàcych alkohol, palàcych papierosy, jedzàcych,
Êpiewajàcych piosenki. A na grobach le˝à ofiary. Cz´sto
sà to rozkrojone pomaraƒcze, aksamitki, kalie, kuku-
rydza, zielone, pachnàce iglaste ga∏àzki i coca-cola.

W prawos∏awnej Bu∏garii nie obchodzi si´ dnia
Wszystkich Âwi´tych. Natomiast 3 listopada przypadajà
tu Zaduszki Archanielskie. Sà to trzecie i najwa˝niejsze
w roku dni zaduszne, obchodzone w sobot´ poprze-
dzajàcà 8 listopada - dzieƒ Êw. Micha∏a Archanio∏a, pa-
trona policji. Archanielskie Zaduszki sà dniem, w któ-
rym czci si´ pami´ç ˝o∏nierzy poleg∏ych za ojczyzn´.
Na cmentarzach wojskowych i przy Grobie Nieznanego
˚o∏nierza w Sofii podczas oficjalnych uroczystoÊci sk∏a-
dane sà wieƒce. Zaduszki Archanielskie obchodzà tak-
˝e zwykli wyznawcy prawos∏awia. Odwiedzajà mogi-
∏y swoich bliskich, zapalajà na nich Êwiece i wylewa-
jà na grób czerwone wino. Cerkiew zezwala na wypi-
cie kieliszka wina przy grobie, lecz nigdy nie nale˝y
piç wina z tej samej butelki, z której wylewane jest
na grób. Na groby przynosi si´ przygotowanà wed∏ug
specjalnego przepisu gotowanà pszenic´ z cynamonem
i orzechami oraz ko∏acz. Pszenica jest symbolem przysz-
∏ego zmartwychwstania, a wino - krwi Chrystusa. Za-
palone Êwiece majà symbolizowaç wiar´.

W Hiszpanii od wielu lat istnieje zwyczaj kremo-
wania zw∏ok, a cmentarze przypominajà parki z muro-
wanymi wielopi´trowymi grobowcami, w których prze-
chowywane sà urny z prochami. Zamkni´cie
poszczególnych wn´k stanowià tablice z nazwiskami
zmar∏ych w rodzinie. Groby w Hiszpanii najcz´Êciej
odwiedzajà ludzie starsi, ubrani na czarno. Czyszczà
p∏yty z nazwiskami i zapalajà elektryczne lampki. Âwie-
ce sà zabronione ze wzgl´du na zagro˝enie po˝aro-
we. Jednak w niektórych miejscowoÊciach Hiszpanii
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Pami´ci Jana Paw∏a II

„Widzia∏am Anio∏a”

Widzia∏am Anio∏a. Takiego bia∏ego, takiego
czystego. Jego dusza by∏a lÊniàco - bia∏a. Jego
serce ciche i pokorne - czerwone, czyste i dla
ka˝dego otwarte. Widziai∏am Anio∏a. Cierpia∏
niezmiernie, uÊmiechajàc si´ przy tym pi´knie!
Widzia∏am Anio∏a i widzia∏am Jego twarz (...)
Chocia˝ nie ma Ojca Êwi´tego z nami,
jest poÊród nas. On ˝yje, bo Anio∏, bia∏y Anio∏
nigdy nie przeminie...

Marta Gabrysiak




