
 

 

Klasa 4 – zajęcia z wychowawcą - 28.10.2020  

 

Temat: Zapalmy znicze...- tradycja Święta Zmarłych.  

 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH W KOŚCIELE I TRADYCJI LUDOWEJ  

Nie ma na świecie takiej religii, której wyznawcy nie wierzyliby w życie pozagrobowe i w możliwość 

obcowania żywych i umarłych. Już nasi prasłowiańscy przodkowie wierzyli w życie po śmierci 

człowieka i tajemniczy świat zmarłych, rządzący się własnymi prawami. Wierzyli przede wszystkim w 

nadludzką wiedzę i moc zmarłych, a także w to, że mogą oni wpływać na losy żyjących ludzi. Wierzyli 

wreszcie, że w pewnych porach roku duchy zmarłych mają opuszczać zaświaty i niewidzialne 

przebywać wśród żywych albo przychodzić do nich w czasie snu. Religia chrześcijańska w ciągu setek 

lat nałożyła się i zespoliła z wcześniejszymi (pogańskimi) wierzeniami i praktykami ku czci zmarłych. 

Już przed tysiącem lat Kościół nakazał wiernym modlić się za nich, aby modły i składane w ich intencji 

ofiary pomogły skrócić cierpienia dusz przebywających w czyśćcu i zapewnić im wieczny spokój i 

zbawienie. Ukształtowany w Kościele w ciągu IX do XI wieku kult zmarłych zawierał w sobie przez 

długie wieki starsze, archaiczne zwyczaje i obrzędy zaduszkowe. Zwyczaje te, obrządki i wierzenia o 

zmarłych oraz elementy pogańskich świąt zadusznych, zachowały się w tradycji ludowej aż do XIX i 

początków XX wieku. Jako zasadę generalną przyjęto w nauce Kościoła, że zmarli po odbyciu 

oczyszczającej pokuty mogli wstawiać się za żywymi w ich życiu ziemskim, a także w godzinę śmierci. 

W ten sposób, jeszcze w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa utrwaliła się tradycja obchodów 

Święta Zmarłych, które po wielu zmianach terminów ustalono na okres przyjścia jesieni. Jesień jest 

bowiem czasem refleksji nie tylko nad umieraniem, ale i nad oczekiwaniem nowego życia, nad 

więzią, jaka łączy świat doczesny ze światem zmarłych. Święto Zmarłych stało się od początku 

najważniejszym, obok Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dniem łączącym wiernych w całej 

wspólnocie chrześcijańskiej. Mówiąc o Świecie Zmarłych, mamy na myśli uroczystość Wszystkich 

Świętych, przypadającą na 1 listopada oraz Dzień Zaduszny (Zaduszki) obchodzone dnia następnego 

(2 listopada).  

 Dzień Wszystkich Świętych jest także dniem pamięci narodowej. Zapalamy wówczas znicze nie tylko 

na grobach swych bliskich, ale również na grobach powstańczych, w kwaterach żołnierskich, na 

bezimiennych często polnych i leśnych mogiłach żołnierzy, na miejscach kaźni, pod pomnikami i 

tablicami poświęconymi pamięci poległych we wszystkich wojnach – przy których bardzo często 

wystawiane są warty honorowe. Płoną wreszcie znicze na grobach ludzi szczególnie dla Polski 

zasłużonych w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej. Wyjątkowość tego dnia polega 

również na tym, że zbieramy się wszyscy na cmentarzach przy grobach rodzinnych i spotykamy ludzi, 

których często nie widzieliśmy kilka a nawet kilkadziesiąt lat.  


