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Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt
państwowych.
Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to
Polska odrodziła się po 123 latach niewoli naznaczonej walką, cierpieniem
i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków.

Krótki rys historyczny
W wyniku działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795
Rzeczpospolita przestała istnieć na mapach Europy. Dla Narodu Polskiego
własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka

o

niepodległość trwała nieustannie i naznaczona była ofiarą krwi przelanej w
wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w
powstaniu listopadowym i styczniowym, a także na polach bitewnych I
wojny światowej.
Odbudowa państwowości była procesem złożonym. 10 listopada
1918 r. Józef Piłsudski powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w
Magdeburgu.
11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie
zachodnim, co spowodowało wycofanie niemieckich wojsk z Królestwa
Polskiego.
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Obchody Święta Niepodległości
Święto Niepodległości zostało ustanowione w ostatnich latach II RP.
Do 1937 roku PPS (Polska Partia Socjalistyczna) świętowała rocznicę

niepodległości 7 listopada, na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu
Ludowego Republiki Polskiej.
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero
ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu
niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono
tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.
Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 świętowanie
było niemożliwe
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm
PRL-u IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto
Niepodległości

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do
świętowania zdarzeń z przeszłości. Wydarzenia sprzed stu lat miały
charakter wyjątkowy.
Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych,
którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z
ogromnych zniszczeń I wojny światowej. Wspólnym wysiłkiem militarnym,
politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym Polacy nie tylko
odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, lecz także
stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice,
rozwijali gospodarkę.

„Jedenasty listopada”
Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada.
Tym co zmarli za ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje
że obchodzę Polski święto.
Marlena Przybylska

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
1 listopada Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Wszystkich
Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich
osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z
modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.
Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i
nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych,

znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że
już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu
oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a
wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma
zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej
wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
Kształtowanie się uroczystości
W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem,
nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom.
Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym
Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi
Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i
Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.
Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna,
jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół
zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W
tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe
prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień
ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w.
kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r.
papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza
nieznanych
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męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra

otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom.
W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w.
obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w.
otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę.
Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci
Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc
uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i
przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie
mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków
Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy,
budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod
wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg
modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do
Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.
Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich
czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie
bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu.
Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym
miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana
Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają
uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy
odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w
diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2
listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym
lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów
w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził
modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i
sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii.
W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.
W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania
w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt
XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r.,
podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa
benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu
trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji
wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie
jest traktowany jako obowiązek.
Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w
czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne
długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca
Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji
Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór
Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała
wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w

tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym
pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować
odpusty zupełne.
Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe.
Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze
św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św.
gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet
zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez
błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego – kapucyna.
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W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, Msze św. o
godz. 7:30, 9:00, 11:00, 12:30 i o godz. 17:00 – MSZA ŚW.
OKTAWALNA. Różaniec za zmarłych z wypominkami
oktawalnymi o godz. 16:00. Przypominamy, że w Uroczystość
Wszystkich Świętych mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św.
We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny (2 listopada) Msze św. o godz. 8:00 – za wszystkich
wiernych zmarłych parafian, a o godz. 17:00 różaniec z
wypominkami oktawalnymi, po nim o godz. 18:00 – Msza św.
oktawalna.

