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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! 

  

Premier Rzeczypospolitej Polskiej podjął trudną zapewne do przyjęcia, choć 

spodziewaną decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach od 31 października do 2 

listopada, a zatem także w dzień Uroczystości Wszystkich Świętych oraz we 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (zwanym Dniem Zadusznym). Są to 

dni, gdy tradycyjnie nawiedzamy groby naszych zmarłych, by dziękować dobremu 

Bogu za dar ich życia i wszelkie dobro, które im zawdzięczamy, ale nade wszystko 

by z darem modlitwy i odpustów przyjść z pomocą tym, którzy jeszcze oczekują na 

pełne szczęście w spotkaniu z Bogiem w wieczności. 

W tym roku, z racji pandemii, wiele ważnych dla nas świat musieliśmy przeżyć 

inaczej, niż zawsze. Przychodzi nam także i te najbliższe dni przeżyć inaczej, niż 

mieliśmy to w zwyczaju. Już w zarządzeniu z 15 października br. poleciłem 

duszpasterzom, by w tym roku nie odprawiać Mszy świętych plenerowych na 

cmentarzach, ale w kościołach. Odwołane zostały także tradycyjne procesje na 

cmentarzach. W obliczu ostatnich decyzji władz państwowych nie będziemy także 

mogli nawiedzić grobów naszych zmarłych. Zapraszam więc do tego, by 

uczestniczyć w tych dniach w Mszach Świętych w swoich kościołach (z 

zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa) lub łączyć się z wiernymi 

obecnymi na Eucharystii za pomocą przekazów medialnych. Szczególnie 

zapraszam do modlitewnej wspólnoty wiary podczas Mszy Świętej, którą będę 

sprawował na Jasnej Górze, w Uroczystość Wszystkich Świętych, o godzinie 

11:00, a którą transmitował będzie program 1 TVP, a także podczas Eucharystii we 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych o godzinie 18:00, którą z naszej 

Bazyliki Archikatedralnej transmitowało będzie Radio FIAT. Szczególnie 

zapraszam do tego, by w tych dniach o godzinie 15:00 złączyć się w modlitwie 

Koronką do Miłosierdzia Bożego. W naszych kościołach, w domach, w drodze, w 

pracy, za pośrednictwem radia czy telewizji lub Internetu módlmy się wtedy 

wspólnie za naszych zmarłych braci i siostry, o ustanie pandemii, za chorych i za 

służbę zdrowia, a także u ustanie niepokojów i o pokój w naszej Ojczyźnie. 



Zapraszam także do udziału w nabożeństwach za zamarłych, które będą w 

parafiach sprawowane w czasie dawnej oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych. 

Pamiętajmy w tych dniach także o tych, którzy utrzymują się ze sprzedaży kwiatów 

i zniczy. Dla nich decyzje władz są szczególnie dolegliwe, a przecież ten 

szczególny rok nie był i tak łaskawy. Zarówno kwiaty, znak życia, jak i znicze, 

symbol pamięci i światłości wiecznej, mają swoje znaczenie w naszej kulturze. 

Przyjdźmy z pomocą sprzedającym, aby straty w tym czasie nie były przyczyną 

gorszej jeszcze sytuacji ich rodzin. Zakupione kwiaty i znicze będzie można 

zanieść na groby naszych zmarłych w kolejnych dniach. Niech będzie to forma 

naszej troski o siebie wzajemnie. 

 

(-) ✠ Wacław DEPO 

ARCYBISKUP METROPOLITA 

CZĘSTOCHOWSKI 

  

 


