


1 listopada Kościół katolicki obchodzi 

uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten 

kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem 

bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z 

wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą 

i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w 

drodze do wieczności



W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na 

cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, 

przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, 

stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", 

wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu 

Ojca Niebieskiego.



Jest to jedyny dzień w roku, który skłania do 

wspomnień o zmarłych, do zadumy i refleksji. 

To jedyne święto w roku, które skupia wszystkich 

bliskich przy mogiłach. Pozwala na spotkanie po 

latach z ludźmi, z którymi dawno straciło się 

kontakt.



Nawiedzając miejsca wiecznego spoczynku 

naszych krewnych i przyjaciół, oddajemy im 

cześć i dajemy świadectwo tego, że wciąż są 

obecni w naszej pamięci. 

W tym szczególnym okresie pamiętajmy, aby 

zachować należytą powagę. 



Jest to też dobry moment, aby na chwilę zwolnić i 

zastanowić się nad przemijaniem i kruchością 

życia. 

Dzień Wszystkich Świętych to także okazja do 

wspomnień, do dzielenia się troskami, kłopotami i 

radością z naszymi najbliższymi, którzy są 

jeszcze wśród nas.



W tym dniu chodzimy również na cmentarze 

wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki 

którym żyjemy w kraju wyzwolonym, w kraju 

wolnym politycznie, dlatego każdy z nas 

powinien się pomodlić za poległych za Ojczyznę, 

powinien zapalić znicz na Grobie Nieznanego 

Żołnierza.



Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej 

dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub 

inaczej Zaduszkami.

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych 

pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi 

więc o których nie mogą wejść do nieba, 

gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej 

sprawiedliwości



Chwila refleksji….









Tak wyglądają cmentarze 1 i 2 

listopada . . .











O bliskich zmarłych pamiętajmy każdego 

dnia, a nie tylko w Dzień Wszystkich 

Świętych . . .



Dziękuję za uwagę

Wychowawca klasy II A Irena Szawkało


