
APEL ŚWIĘTO ZMARŁYCH 
 

Dzień 1 listopada to dzień Wszystkich Świętych, 2 listopada to Dzień Zaduszny. W tych dniach 
odwiedzamy groby naszych bliskich i znajomych. Przynosimy kwiaty i zapalamy znicze. Jest to 
stary i piękny, polski  obyczaj odwiedzania miejsc wiecznego spoczynku naszych najbliższych i 
wspominania ich. Oddajemy w ten sposób hołd wszystkim, którzy wywodzili się z tej ziemi. 
 
POLSKIE MOGIŁY   (autor Ryszard Przymus) 
 
Polskie mogiły pełne pamięci, 
Leżą w nich zmarli- dobrzy i święci. 
 Bo tylko dobrze o nich mówimy, 
 Potem w modlitwie cicho stoimy 
Wiatr czasem rzeźbi odwiedzin twarze. 
Polskie mogiły, polskie cmentarze… 
 
Również w tym roku pierwszego listopada udamy się na cmentarze, aby odwiedzić groby 
tych, których nie ma już wśród nas. Staniemy skupieni, z pochylonymi głowami, by jeszcze 
raz przywołać do naszej pamięci obraz tych, z którymi spędziliśmy wiele wspólnych chwil. Jak 
co roku niebo rozjaśni się płomieniami tysięcy zniczy. 
 
ZNICZE  (autor Danuta Wawiłow) 
 
Pośród cmentarzy cichych uliczek 
Jak wierna pamięć palą się znicze 
Kwitną zniczami ciemne chodniki 
Jesienne kwiaty, błędne ogniki, 
Palą się znicze. 
 
Dziesiątki, setki, tysiące zniczy… 
Nikt ich nie zliczy 
Palą się znicze 
  
Przechodzą ludzie, schylają głowy. 
Wśród żółtych liści listopadowych  
Palą się znicze… 
Przypominają, że ktoś odchodzi  
Inni zostają… 
 Palą się znicze… 
 
Święto Zmarłych to święto zadumy i refleksji. Wspominamy tych, których nigdy już nie 
spotkamy, z którymi już nigdy nie porozmawiamy. Myślimy o przemijaniu życia. 
 
DZIEŃ ZADUSZNY (autor Hanna Łochocka) 
 
Takie ciche, ciche święto, 
Rozjarzone świeczkami, 
Dzień, w którym serce pozdrawia, pamięta 
Tych, co rozstali się z nami. 
 Święto rozsnute mgliście 



 Nad jesiennym, zadumanym światem. 
 Gdzie żywi zmarłym dobrą myśl wyślą, 

Zmiotą z grobu liście, położą kwiatek  
 

W dniu Wszystkich Świętych składamy kwiaty i zapalamy znicze nie tylko na grobach naszych 
najbliższych. Pamiętamy też o żołnierzach i partyzantach, którzy oddali życie w obronie 
naszej Ojczyzny. Nie wszyscy z nich mają swoje groby. Wielu leży gdzieś pod brzozą, w 
głębokim cichym lesie lub w zbiorowej mogile na cmentarzach całego świata. 
Jeżeli gdzieś spotkamy taki grób, pochylmy przed nim głowę, uporządkujmy go. Może 
rodzina do dziś nie wie, gdzie leży ojciec, syn, brat. 
 

  
LEŚNI ŻOŁNIERZE (Czesław Janczarski) 
 
Za naszym miastem, pośród brzózek, 
Gdzie dookoła kwitną wrzosy, 
Mogiła w trawach jest nieduża,  
Malutki wzgórek mchem porosły. 
 To partyzantów jest mogiła, 
 Tu padli trzej żołnierze leśni. 
Za naszą wolność, szkołę, mowę 
Oddali swoje młode życie. 
Przed tą mogiłką skłońmy głowę, 
Gdy lecą z drzew jesienne liście. 
 
DLA TYCH, KTÓRZY ODESZLI (Danuta Gellnerowa) 
 
Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat, 
Płomień na wietrze kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem 
I niebo jesienne u góry. 
 Dla nich harcerskie warty i chorągiewek gromada, 
 I dla nich ten dzień – PIERWSZY DZIEŃ LISTOPADA 
 
Odwiedzając i porządkując groby naszych bliskich, pamiętajmy również o tych grobach, które 
często są zaniedbane i opuszczone, i których od lat nikt już nie odwiedza. Uporządkujmy je, 
zapalmy chociaż jeden mały znicz. 
 
ZADUSZKI (autor Władysław Broniewski) 
 
W dniu Zaduszek, w czas jesieni, 
Odwiedzamy bliskich groby, 
Zapalamy zasmuceni, 
Małe lampki – znak żałoby. 
 Światła cmentarz rozjaśniły, 

 że aż łuna bije w dali, 
lecz i takie są mogiły 
gdzie nikt lampki nie zapali. 
 

ZADUSZKI   (autor Ryszard Przymus) 



 
Idą duchy i duszki  
na świąteczne Zaduszki. 
Może któryś się biedzi,  
kto ich pamięć odwiedzi? 
 Najpiękniejsza jest pamięć,  

która w sercu zostanie. 
 Dzisiaj mamy Zaduszki: 
 Idą duchy i duszki… 
 
Dziękujemy za wysłuchanie przygotowanego przez nas apelu. 
 
 


