
Dzień 1-go listopada 2016 (wtorek) 

Ksiądz Jan Twardowski pisał:  

" Żal że się za mało kochało 

 Że się myślało o sobie  

 Że się już nie zdążyło  

 Że było za późno "... 

 

Kwitną zniczami  

ciemne chodniki.  

Jesienne kwiaty,  

błędne ogniki  

palą się znicze.  

 

Dziesiątki, setki,  

tysiące zniczy...  

Nikt ich nie zliczy...  

 

Przechodzą ludzie,  

schylają głowy.  

Wśród żółtych liści 

listopadowych 

palą się znicze... 
Danuta Wawiłow " Znicze"  [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 – Być bliżej Ciebie  #506 
 

Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój. 

Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. 

Ty w sercu moim trwasz, 

Z miłością Stwórcy ziem. 

Tulisz w ojcowski płaszcz, 

Chroniąc mnie w nim. 

Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień, 

Za Tobą życiem swym iść jako cień. 

Daj tylko, Boże dusz, 

Obecność Twoją czuć, 

Myśl moją pośród burz, 

Na Ciebie zwróć. 

Choć jak wędrowiec sam, idę przez noc, 

W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc. 

Gdy czuwam i wśród snu, 

Czy słońce jest, czy mrok, 

Niechaj mnie strzeże Twój, 

O Panie wzrok.  
    

 

    

KOMUNIA – Pójdź do Jezusa #131 
 

1-Pójdź do Jezusa, do niebios bram, 

W nim tylko szukaj pociechy tam. 

On cię napoi Krwią swoich ran, 

On Ojciec, Lekarz, Pan. 

    Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, 

    Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. 

    Przemień, o, Jezu, smutny ten czas. 

    O, Jezu, pociesz nas. 

2-Że z nami jesteś, pozwól to czuć, 

Nadzieję naszą omdlałą wzbudź. 

Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas. 

O, Jezu, pociesz nas. 

    Słuchaj, Jezu..... 

 



3-Gdy nas otoczy krzyżowy cień, 

Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień 

Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór 

W Tobie, o Jezu mój. 

    Słuchaj, Jezu...... 

 

 

DZIĘKCZYNIENIE- COM PRZYRZEKŁ BOGU #515 
  

1. Com przyrzekł Bogu na 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, 

 

                                                                                       

WYJŚCIE: 
          

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. 
 

           W Nim żyć umierać pragnę.   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

    

 

 
 

 



 

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...Ale nie jest to tylko 

dzień rozpaczy i smutku, bo przecież wierzymy, że nasi najbliżsi są w innym, lepszym świecie. Że nie odeszli 

zupełnie. Są w nas, naszej pamięci, sercach, wspomnieniach... 

Zamyślenie, zapatrzenia, zadumanie 

Świeczek płomień, rozrzewnienie i płakanie  

Chwila wspomnień... i w modlitwie ukojenie  

I ta cisza i ten żal i to westchnienie  

I ten jeden płomień wsród tysiaca  

Złote chryzantemy niczym małe słońca  

I tęsknota do swych bliskich tak bezradna....... 

 

Zapal więc świeczkę weź w swe dłonie 

Niech im świeci jak najdłużej jasny płomień  

I nie ważne gdzie mogiły blizkich są  

Duchem, sercem przy nich jesteś myślą swą. 

     (Dzień Zadumy - autor nie znany) 

 

Światełko dla nieobecnych 

Stara legenda głosi, że w noc pomiędzy Dniem Wszystkich Świętych, a Zaduszkami blask 

zapalonych na grobach zniczy wskazuje właściwą drogę zagubionym i nieszczęśliwym duszom, 

błąkającym się pomiędzy niebem a ziemią.  

 


