
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

DLACZEGO KULTYWUJEMY ŚWIĘTO ZMARŁYCH? 

 

Moi mili, zbliża się jak co roku święto poświęcone tym, którzy już 

odeszli z tego świata. 

Zanim zastanowimy się nad powyższym pytaniem, krótko przybliżę 

wam genezę tego święta. 

Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli w języku łacińskim 

Sollemnitas Omnium Sanctorum, jest obchodzona 1 listopada i powiązana 

z obchodami 2 listopada - Dnia Zadusznego. 

Oczywiście jest to święto chrześcijańskie, podczas którego 

odwiedzamy groby naszych zmarłych oraz modlimy się za duszę tych, 

którzy odeszli. 

Korzenie tego święta sięgają starożytności kiedy to w IV w. 

na terenie wschodniego Cesarstwa Rzymskiego w wybranych dniach 

wspominano męczenników za wiarę chrześcijańską. 

W 935 r. papież Jan XI jako datę obchodów święta zmarłych 

wyznaczył 1 listopada i dodatkowo wprowadził wigilię /dosłownie 

czuwanie/ tego święta, czyli uroczystą zadumę. 

Taki stan trwał do roku 1955, kiedy papież Pius XII zniósł wigilię 

święta zmarłych. 

W okresie PRL święto było obchodzone, ale jako święto zmarłych, 

a nie wszystkich świętych w celu zachowania świeckiego charakteru 

obchodów. 

Po roku 1989 do Polski przedostało się z Zachodu święto zwane 

halloween, czyli z języka angielskiego wigilia wszystkich świętych. 

Święto to jednak ma pogański rodowód i swoimi początkami sięga 

celtyckiego święta zbiorów Samhain - Nowy Rok Druidów. Święto 

halloween jak wszyscy wiemy obchodzimy 31.10. 

To może na tyle. 

Przejdźmy teraz do pytania znad tekstu. 



Kultywowanie pamięci zmarłych, czyli jej utrzymywanie ma według 

mnie wymiar osobisty oraz zbiorowy. Do nieba zgodnie z wiarą katolicką 

poszli /choć zapewne nie wszyscy z uwagi na istnienie czyśćca i piekła/, 

bowiem zarówno nasi bliscy, jak też osoby znane wszystkim. 

Naszego dziadka lub babcię będziemy wspominać, ponieważ mocno 

ich kochaliśmy i odczuwamy żal po ich odejściu, natomiast bohatera 

narodowego, np. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, będziemy wspominać 

ponieważ oddał życie w obronie Ojczyzny. 

 

PYTANIE DO WAS. 

Dlaczego Waszym zdaniem kultywujemy Święto Zmarłych? 

Proszę o krótkie komentarze na mój profil fb. 

 

p. Wojciech Karaszewski 


