
Dzień 1-go listopada 2015 (niedziela) 

 

Ksiądz Jan Twardowski pisał  

"Śpieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą"... 

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.  

Tutaj napis i kwiat pozostanie.  

Ale zmarły gdzie indziej mieszka 

na wieczne odpoczywanie.  

 

Smutek to jest mrok po zmarłych 

tu, 

ale dla nich są wysokie, jasne 

światy.  

Zapal świeczkę.  

Westchnij.  

Pacierz zmów.  

Odejdź pełen jasności skrzydlatej.    
Joanna Kulmowa "W Zaduszki" [fragm.] 

 

 

 
 

WEJŚCIE – RACZ WIEKUISTE DAĆ ODPOCZYWANIE #819 
 

  1. Racz wiekuiste dać odpoczywanie 

   Duszom umarłych, najłaskawszy Panie! 

          A światłość wieczna niechaj im przyświeca, 

        Niech oglądają Twe naświętsze lica. 

 

2. Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze, 

 W Twym miłosierdziu daruj im katusze; 

                                Niech im Twa łaska, miłosierny Boże, 

     Ujść Twego gniewu w sądu dzień pomoże. 

    

3. Słodki Baranku, Zbawicielu, Panie! 

 Racz im udzielić w niebie pomieszkanie 

       I w wiekuistej pozwól im światłości 

       Oglądać Ciebie w wiecznej szczęśliwości. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

- Wypominki i zapalanie świec – 
   po wyczytaniu nazwiska prosimy przedstawiciela Rodziny o podejscie do ołtarza  i zapalenie świeczki. 

  



 

 

OFIAROWANIE – Panie Mój  #119 
Ref. 

Panie mój, cóż Ci oddać mogę 

za bezmiar niezliczonych łask? 

W każdy dzień sławić będę Cię, 

wielbić Cię. Alleluja!     

      

1. Gdy wyznaję nędzę swą, 

jak Ojciec słuchasz mnie.  

Gdy lęk śmierci mnie ogarnia, 

Ty umacniasz mnie.  

 

2. Błogosławię Imię Twe, 

i sławię dobroć Twą. 

Wiem, że dojdę drogą Twoją 

w święty Ojca dom. 

 

 

 

KOMUNIA – Daj Mi Jezusa #70 
 

Daj mi Jezusa, o Matko moja,  

Na krótki życia mojego dzień.  

W każdym cierpieniu i życia znojach,  

Pragnę tej siły, co płynie zeń.  

O daj mi, daj, Jezusa daj!  

 

O złóż Go Matko do serca mego,  

Co pragnie służyć Mu dzień i noc, 

 Ja żyć nie mogę bez Pana swego,  

Bo On mi daje wytrwania moc.  

O daj mi, daj, Jezusa daj! 

 

O daj mi Matko Jezusa Serce,  

Daj Jego Ciało i Jego Krew.  

Niech mnie ratuje w każdej rozterce,  

Niech rzuca w duszę Swej łaski siew.  

O daj mi, daj, Jezusa daj!  

 

Ja Mu u świętych stóp serce złożę  

I za me grzechy gorący ból.  

I kochać będę w cichej pokorze,  

Bo to mój Jezus, mój Bóg i Król.  

O daj mi, daj, Jezusa daj!  

 

A gdy, o Matko, życie przeminie,  

Gdy dusza przejdzie wieczności próg,  

Daj mi, Maryjo, w niebios krainie  

U Jezusowych odpocząć nóg.  

O daj mi, daj, Jezusa daj! 



Dziękczynienie -    Chlebie Najcichszy 

REF. Chlebie najcichszy,  

otul mnie swym milczeniem,  

ukryj mnie w swojej bieli,  

wchłoń moją ciemność.  

 

1. Przemień mnie w siebie,  

bym jak Ty stał się chlebem. / x2  

Pobłogosław mnie, połam,  

rozdaj łaknącym braciom. / x2  

 

2. A ułomki chleba, 

które zostaną / x2 

rozdaj tym, 

którzy nie wierzą w swój głód.  / x2          

    

 

 
          

1. DOBRY JEZU A NASZ PANIE, daj im wieczne spoczywanie, (X 2) 

2. Światłość wieczna niech im świeci, Gdzie królują wszyscy święci, 

3. Gdzie królują z Tobą Panie, Aż na wieki wieków. Amen. 
 

 

 

 

WYJŚCIE - COM PRZYRZEKŁ BOGU #515 
  

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, 

Dotrzymać pragnę szczerze,  

Kościoła słuchać w każdy czas 

I w świętej wytrwać wierze. 

O, Panie Boże, dzięki Ci,  

Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.  

W Nim żyć, umierać pragnę. 

 

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,  

Bóg pod osłoną chleba, 

Swym Ciałem karmi duszę mą, 

By żyła w Nim dla nieba. 

W to wierzyć zawsze mocno chcę, 

Bo tego Kościół uczy mnie, 

W Nim żyć umierać pragnę.   

 



 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
 

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, światopoglądu i religii. 

Już w średniowieczu (IX w.) w katolickiej Francji, a także u angielskich i niemieckich katolików, dzień 1 listopada 

obchodzony był jako uroczystość Wszystkich Świętych. Wszyscy święci byli zbawieni i w ludzkiej pamięci istnieli 

dzięki swoim dobrym uczynkom na ziemi, dlatego więc celebrowany był radośnie. Po 

dziś dzień odprawiający tego dnia nabożeństwa są ubrani w białe szaty mszalne.  

Dzień Zaduszny, czyli właściwe Święto Zmarłych - przypadające 2 listopada - 

wprowadzono do liturgii Kościoła powszechnego ponad sto lat później, w 998 r.  

Ten dzień był poświęcony zmarłym, których dusze mogą być zbawione dzięki 

jałmużnie i modlitwom.  

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem 

XV wieku była znana w całym kraju.  

Na kilka dni przed świętem ludzie porządkują groby swoich bliskich, zdobią je 

kwiatami i zielonymi gałęziami. Zgodnie z polską tradycją, to właśnie 1 listopada jest 

najważniejszym dniem obchodów zadusznych i odwiedzania cmentarzy. Następujący 

po nim dzień - Dzień Zaduszny - nie jest powszechnie obchodzony, chociaż w 

kościołach odprawiane są nabożeństwa żałobne.  

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne 

zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy 

na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. 

Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co 

ocalimy i o czym będziemy pamiętać... 

 

Święto zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny, pamięć o 

samotnych żołnierskich grobach...  Pochylmy dziś głowy i zapalmy świeczkę za wszystkich 

krórzy walczyli za wolność naszą, naszych Rodzin, naszego Kraju. Pamięć Im i Chwała ! 
      

 

 

Polskie cmentarze... to białe cmentarze. 

Brzozy w pośpiechu ciosane na krzyże, 

Gdy świt nie gasnął, trąbka jeszcze grała. 

Pod hełmem ciągle nieuśpiona ziemia. 

I w grobach sprawa wciąż nieutulona. 

Polskie cmentarze... to białe cmentarze. 

A gdzież ten spokój, gdzie to zamyślenie? 

Gdzie jest ta wieczność w drzewach kołysana? 

Polskie cmentarze... to białe cmentarze. 

W tym wielkim śniegu, co na śpiących spada. 

Jest szpadel obok, karabin, siekiera - 

W mozolnym życiu i w gorących dziejach. 

 
Zbigniew Jerzyna "Polskie cmentarze"  
 

 


