
to osoby zmarłe,  lecz nie wszyscy zmarli  to święci.  Tych ostatnich wspominamy, zgodnie  
z pradawnym kalendarzem, dnia 2 listopada. Myślimy wówczas o najbliższych, przyjaciołach,
osobach zasłużonych i ważnych dla nas bez względu na kontekst religijny. Dzień ten w kościele
nazywany jest zaduszkami.

Chrześcijańskie Święto Zmarłych i jego pochodzenie
Pierwsze wzmianki o Święcie Zmarłych pojawiają się w zapiskach jednego z opatów klasztoru
benedyktyńskiego we Francji, a było to w roku 998. Mnich pisał, że ustalono dzień modlitw za
zmarłych braci dnia 2 listopada, gdyż podobne, pogańskie święto obchodzą okoliczni chłopi.
Wybieg ten miał za zadanie przyciągnąć ludzi do obrzędów kościelnych i porzucenie starych
bezbożnych praktyk.

W następnych latach zwyczaj ten przejęły inne zakony.  Do Polski Święto Zmarłych trafiło  
w wieku XII za sprawą braci cystersów. Wzmianki o tym można odnaleźć w księgach dawnego
klasztoru, stojącego w Lądzie, obecnym opactwie salezjanów w województwie wielkopolskim.

Dzień Zmarłych na stałe zagościł w kalendarzu katolickim w roku 1311. Stolica Apostolska
wprowadziła to święto do liturgii rzymskiej i w przeciągu kilkudziesięciu lat upowszechniło się
ono na terenie całego Kościoła Katolickiego.
Święto zmarłych w innych częściach świata
Święta na cześć zmarłych pojawiają się we wszystkich kulturach. Są one często zupełnie dla
nas niezrozumiała, a czasami wręcz przerażające.
Szwecja i święto Allerheiligen
Szwecja  jest  niechlubnym  przykładem  tego,  jak  nowe,  medialne  tradycje  wypierają  stare
ceremonie. W dawnych czasach ważnym świętem w Szwecji było  Święto Zmarłych zwane
Allereiligen.  Dziś  niestety  prawie  zupełnie  o  nim  zapomniano,  a  zastąpił  je  Halloween  
w najgorszym, amerykańskim wydaniu.
Święto Zmarłych na Filipinach
Obchody Święta Zmarłych na Filipinach nie różnią się wiele od tych, jakie celebrujemy  
w Polsce. Zmarłych wspomina się 2 listopada podczas spotkań na cmentarzach.
Żyjący krewni spędzają całą noc na grobach bliskich, jedząc, pijąc czy nawet grając w karty.
Groby zdobi się świecami, maluje je w żywe kolory czy przystraja balonami i wstążkami.
Święto Zmarłych w Ameryce Środkowej
Tutaj  Święto  Zmarłych  wyglądają  zupełnie  inaczej.  W Nikaragui  oraz  części  Hondurasu  
i Kostaryki nikt się nie stroi, a także nie pali się świec na grobach. Krewni wieczorem zbierają
się na cmentarzu i kładą spać ze zmarłymi. Tutejsze Święto Zmarłych jest ciche i spokojne.
Święto zmarłych w Meksyku
Zupełnie inaczej jest w Meksyku. Tam zmarłych czci się huczną zabawą, tańcami i kolorową
fiestą. Ulice pełne są sprzedawców cukierków, kwiatów, figurek świętych czy kościotrupów.
Ludzie noszą na groby wieńce w kształcie gitar czy mandolin, śpiewają i tańczą.
Meksykanie uznali śmierć za coś naturalnego i starają się oswoić z nią już małe dzieci. Figurki
szkieletów czy Świętej Śmierci – Santa Muerte, są dosłownie wszędzie.
Jak  widać,  na  całym  świecie  śmierć  ma  swoje  święta.  Jedni  traktują  ją  z  powagą  inni  
z uśmiechem, lecz zawsze najważniejsi są zmarli oraz pamięć o nich.

Źródło:  www.naszeszlaki.pl   - artykuł:  Piotr Kizewski Święto Zmarłych i zaduszki w różnych częściach świata.

(Wyłącznie do użytku Kościoła)   Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl 
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 20, 27-38)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Podeszło  do  Jezusa  kilku  saduceuszów,  którzy  twierdzą,  że  nie  ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam
przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat
pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu
braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak
wszyscy  pomarli,  nie  zostawiwszy  dzieci.  W  końcu  umarła  ta  kobieta.  Przy
zmartwychwstaniu więc którego z  nich będzie  żoną? Wszyscy siedmiu bowiem
mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym
i w powstaniu z  martwych,  ani  się  żenić  nie  będą,  ani  za  mąż wychodzić.  Już
bowiem umrzeć nie  mogą,  gdyż są  równi aniołom i  są  dziećmi Bożymi,  będąc
uczestnikami  zmartwychwstania.  A  że  umarli  zmartwychwstają,  to  i  Mojżesz
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją» 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 06.11.2022r.

W  tym  tygodniu  w  środę  obchodzimy  święto  poświęcenia  Bazyliki  Laterańskiej; 
w  czwartek  wspomnienie  św.  Leona Wielkiego;  w piątek św.  Marcina z  Tours;  w  sobotę 
św. Jozafata. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE:
07. 11. Poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Marii,  Stefana  
i Antoniego, zmarłych z rodziny Grzesików

08. 11. Wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże,
dar zdrowia i opiekę Maryi

09. 11. Środa 
Nowolesie  -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Jana  Przyszlaka  
w 6 miesiącu po śmierci

10. 11. Czwartek 
Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Karola Hałas, Apolonii 
i Michała Hałas, Jana Diducha, Marii Kaczorowskiej i Marii Igiel

11. 11. Piątek - Narodowe Święto Niepodległości; Odpust Parafialny
Biały  Kościół –  Msza  św.  o  godz.  1000:  O  błogosławieństwo  Boże,  dar  zdrowia  i  opiekę  Matki
Najświętsze dla Jakuba w 18 rocznicę urodzin oraz potrzebne łask dla Rodziców

Nowolesie – Msza św. o godz. 1200: 1) W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże,
dar  zdrowia i  opiekę Maryi;  2)  O wieczną szczęśliwość dla  śp.  męża Kazimierza,  syna Jana,  śp.
Rodziców, zmarłych z rodziny Szczepanowskich

12. 11. Sobota 
Nowolesie – Msza św.  o godz.  1800 O wieczną szczęśliwość dla  śp.  Władysława Oleksów i  jego
zmarłych Rodziców

13. 11. Niedziela 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Bogumiły  Ziółkowskiej  
w 1. rocznicę śmierci oraz Daniela Ziółkowskiego

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Anieli i Andrzeja Lachowieckich
w  rocznicę  śmierci;  2)  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Zofii  Sarwa  
w 9. rocznicę śmierci oraz jej zmarłych Rodziców

Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1200:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Ryszarda  Miazek  
w 8. rocznicę śmierci



1. Zapraszamy do modlitwy różańcowej o pokój w Europie w każdą sobotę o godz. 17.30 
w Sanktuarium w Nowolesiu.

2. W sobotę spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w Białym Kościele o godz. 19.00.
3. W przyszłą niedzielę, 13 listopada, odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby 

Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Nadzieja kontra absurd

Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Głęboką prawdę o nieśmiertelnej duszy ludzkiej

zastąpili  mało  pocieszającym  wyobrażeniem,  że  człowiek  pozostaje  w  pamięci  swojego

potomstwa.  Historia  kobiety,  która  nie  dała  potomstwa  siedmiu  mężom,  to  sprowadzenie

bezmiaru ludzkiej tragedii do absurdu. Można więc powiedzieć, że saduceusze przychodzą do

Jezusa, gdyż desperacko potrzebują nadziei wobec faktu, iż wiarą w to, że pozostaną w pamięci

swoich  dzieci,  zachwiać  może  taka  właśnie  paradoksalna  sytuacja.  Przychodzą  do  Jezusa,

licząc, że On będzie dla nich źródłem nadziei. Nie przeliczyli się.
Panie  Jezu  Chryste,  prowadź  mnie  ścieżkami  wiary,  bym  czekał  stęskniony  na
zmartwychwstanie w Twoim królestwie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Święto Zmarłych i zaduszki w różnych częściach świata

Święto Zmarłych, zaduszki czy też Wszystkich Świętych są bardzo ważną częścią naszej kultury.
Pomagają pamiętać o tych, których kochaliśmy, a którzy odeszli przed nami.
Śmierć towarzyszy nam od samego początku świata. Wszystko co rodzi się w końcu dociera do
kresy swojej  drogi,  by zrobić miejsce dla kolejnych pokoleń.  Koło życia obraca się raz za
razem, tak było jest i zawsze będzie.

Chrześcijańskie Zaduszki i Święto Zmarłych

W  Kościele  Katolickim  na  początku  listopady,  gdy  przypada  Święto  Zmarłych,  wierni
spotykają się w kościołach lub na mszach organizowanych bezpośrednio na cmentarzach, gdzie
wspomina się tych, którzy odeszli z tego świata.
Dzień ten ma przypomnieć o obecności świętych, życiu wiecznym oraz o zmartwychwstaniu.
Przede wszystkim jednak ma wzmacniać wiarę w skuteczność modlitwy wstawienniczej.
Na grobach pali się znicze i świece. Zwyczaj ten pochodzi z dawnych czasów, gdy  podczas
Dziadów palono we wsiach ogniska. Miały one pomóc duchom przodków trafić do domu,  
a także odstraszyć nieproszonych gości. Dzisiaj świece przede wszystkim symbolizują pamięć
o zmarłych i wprowadzają nas w stan zadumy i melancholii.

Święto Zmarłych czy Wszystkich Świętych
Na przestrzeni wieków, podczas mieszania się starych świąt z nową kulturą, pojawiły się dwie
nazwy, które opisują dokładnie to samo święto, lecz celebrują  pamięć po różnych zmarłych. 

Dzień  Wszystkich Świętych  przypada w Kościele Katolickim na 1 listopada.  Jest  to dzień
wspomnień o wszystkich tych, którzy po śmierci poszli do nieba. Jak wiadomo wszyscy święci 
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