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W tym wydaniu:
•

Repertuary i maratony kina

•

•

1 i 2 listopada

(dzień Wszystkich Świętych i
zaduszki)

Repertuary i maratony kina
Maratony

Mini Maraton Gwiezdnych Wojen. W środę 13 grudnia o godzinie 18.00 rozpoczniemy
niezwykły wieczór z dwiema ostatnimi częściami najsłynniejszej filmowej sagi świata „GWIEZDNE WOJNY”!
Filmy:
•
•

Gwiezdne Wojny:
Przebudzenie Mocy
Gwiezdne Wojny: Ostatni
Jedi (PREMIERA!)

Do każdego biletu w kasie kina dołączony będzie kupon uprawniający
do jednorazowej dolewki napoju w kubku (Pepsi, Miranda, 7up, Ice
Tea), sprzedawanego w barze kina Helios. Kupon ważny tylko w czasie
maratonu.

Najbliższe repertuary filmowe
Dzika Afryka powstała przy użyciu najnowocześniejszej
technologii 3D, by móc przenieść małych widzów prosto
do dzikiego serca Afryki i pozwolić im przeżyć swoje własne spektakularne safari. Czas trwania: 43 min./Od lat: 6/
Produkcja: Wielka Brytania [2017]/Premiera: 04.10.2017
(Polska)

Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do
Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz
powstrzymać Ragnarok – "zmierzch bogów", zagładę świata i
całej asgardzkiej cywilizacji. Czas trwania: 130 min./Od lat: 13/
Produkcja: USA [2017]/Premiera: 25.10.2017 (Polska)

Zupełnie nowe przygody magicznych kucyków, które po raz
pierwszy będą musiały opuścić baśniową Equestrię i wkroczyć w
tajemniczy wielki świat. Stadko dzielnych kucyków staje oko w
oko ze swoim największym wrogiem. Złowrogi Król Burzy postanawia wykraść całą magię z ich rodzinnego królestwa Equestrii.
Czas trwania: 99 min./Od lat: b.o./Produkcja: USA / Kana/
[2017]/Premiera: 06.10.2017 (Polska)

Zbliża się 31 października , a wraz
z nim Halloween . Jednak czy
ktoś kiedykolwiek zastanawiał się
skąd tak naprawdę się ono wzięło? Istnieją dwie teorię , pierwsza
mówi że było to rzymskie święto
na cześć owoców i nasion , druga
natomiast głosi iż święto to pochodzi z Europy Północnej gdzie obchodzili
je

z okazji końca jesieni , a początka
zimy . Halloween najpopularniejsze jest w takich krajach jak :USA ,
Kanda , Wielka Brytania oraz Irlandia , dopiero pod koniec XX w.
święto trafiło do Europy i cieszy się
coraz większą popularnością.

1 LISTOPADA
1-ego listopada obchodzimy święto Wszystkich Świętych, czyli uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i
przebywają w niebie. My jednak w ten dzień jeździmy na cmentarze by
czcić zmarłych z naszych rodzin, bliskich oraz przyjaciół. Tradycja dnia
Wszystkich świętych sięga już starożytności zaś wtedy dzień ten nieco
różnił się od dzisiejszego 1-ego listopada.

|HISTORIA|
Uważa się, że uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się ze wspominania w jednym, wybranym dniu, wszystkich męczenników chrześcijańskich. Obchody takie, w różnych Kościołach wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego, wprowadzano w IV wieku. Ich daty były zróżnicowane lokalnie, ale najczęściej przypadały w okresie Wielkanocy. Z czasem święto to przybrało trochę inną postać niż w starożytności. Najstarsze świadectwa przeniesienia do Rzymu bizantyjskiego zwyczaju
wspominania wszystkich męczenników w pierwszą niedzielę po Zielonych Świątkach pochodzą z końca V wieku. W VI wieku obchody te roz-

szerzono w Rzymie na wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli stan zbawienia. Jednak pod koniec VI wieku papież Grzegorz Wielki wykreślił to
wspomnienie z rzymskiego kalendarza liturgicznego.

Według części świadectw z VII wieku, obchody ku czci wszystkich świętych przeniesiono na święto ku czci apostołów Piotra i Pawła, 28 czerwca, lub dzień następny po tym święcie. Inne świadectwa informują, że
w VII wieku obchodzono wspomnienie wszystkich męczenników 13
maja, a dało temu terminowi początek przeniesienie przez papieża Bonifacego IV relikwii najbardziej czczonych męczenników do panteonu.
Świętowanie 1 listopada w Rzymie rozpoczęto najprawdopodobniej w
roku 741. Papież Grzegorz III ufundował wówczas oratorium w Bazylice
św. Piotra na Watykanie ku czci Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczenników i wyznawców. W dokumencie fundacyjnym papież polecił odprawiać w tym oratorium modlitwy do wszystkich świętych w dniu 1 listopada.

|ZWYCZAJE POLSKIE TEGO DNIA|
W święto Wszystkich Świętych, a także w następnego dnia (Dzień Zaduszny, 2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby
swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze.
Święto to było dniem wolnym, również w czasach PRL-u, ale oficjalnie
starano się nadać mu charakter świecki i nazywano je dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła się w świa-

domości wielu osób, jako kościelna nazwa uroczystości liturgicznej:
Wszyscy Święci.

|ŚWIĘTA PRAWOSŁAWNE|
W Kościele prawosławnym nie ma tradycji modlitwy za zmarłych w
dniu 1 listopada, ale ze względu na wiernych (szczególnie mieszane rodziny), którzy jak np. w Polsce w tym dniu idą również na groby swoich
bliskich w świątyniach wznoszone są modły w intencji zmarłych. Modlitwy za zmarłych odbywają się w 3, 9 i 40 dniu po pochówku oraz
pierwszą rocznicę od pochówku. Okresem szczególnych modlitw za
zmarłych jest czas od Zmartwychwstania do Pięćdziesiątnicy. Występują dwie soboty szczególnych modlitw za zmarłych nazywane Powszechnymi Sobotami Dusz ("Sobotami Rodzicielskimi"). Pierwsza to tzw. sobota mięsopustna przypadająca przed Wielkim Postem, druga to sobota przed świętem Pięćdziesiątnicy. Szczególne dni, gdy wierni odwiedzają groby zmarłych to: sobota poprzedzająca dzień św. Dymitra z Tesaloniki, Niedziela Przewodnia oraz święto Radonicy wypadające w
dziesiąty dzień po Passze. Druga, trzecia i czwarta sobota Wielkiego Postu uznawane są jako dni modlitwy za zmarłych, ale nie są równoznaczne powszechnym sobotom wspominania zmarłych.

|CIEKAWOSTKI|
-Día de los Muertos – meksykański Dzień Zmarłych

-dziady- przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego istotą było
"obcowanie żywych z umarłymi", a konkretnie nawiązywanie relacji z
duszami przodków (dziadów), okresowo powracającymi do swych dawnych siedzib, za czasów swojego życia.

-Halloween- zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są często
widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej.

-Samhain- najważniejsze celtyckie święto, którego nazwa oznacza koniec lata (sam e fuin). Związane jest z zakończeniem żniw i roku według
kalendarza celtyckiego (współcześnie umownie 31 października / 1 listopada).

-Noc Walpurgii- u dawnych Germanów noc zmarłych, złych duchów. W
Europie najczęściej kojarzona jest jako sabat czarownic odbywający się
na górze Brocken w noc z 30 kwietnia na 1 maja, którego obchodom
przewodziła bogini śmierci Hel.

-Radonica- najstarsze święto Słowian, obecnie powielkanocne modlitwy nad grobami za zmarłych, odpowiednik chrześcijańskiego Święta
Zmarłych, które obchodzą wyznawcy prawosławia. Według opisów Jana Złotoustego (Jana Chryzostoma) święto Radonica było znane od
pradawnych czasów. Nazwa pochodzi od słów „ród” i „radość”.

-Nekrolatria- cześć oddawana zmarłym. Jest następstwem wiary w życie pozagrobowe. Zewnętrzną formą kultu są obrzędy związane z pochówkiem zmarłych oraz okresowe upamiętnianie zmarłych.

2 LISTOPADA
Zaduszki, Dzień Zaduszny lub Święto Zmarłych, właściwie Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – w Kościołach łacińskich obchód
liturgiczny poświęcony zmarłym, przypadający corocznie na dzień 2 listopada, treściowo połączony z poprzedzającą go uroczystością
Wszystkich Świętych. Zaduszki zbiegają się zazwyczaj z ludowymi uroczystościami ku czci zmarłych, wywodzącymi się z wierzeń pogańskich
lub obrzędowości przedchrześcijańskiej.

W doktrynie Kościoła katolickiego Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy wstawienniczej. W Kościołach
wschodnich podobne obchody odbywają się kilkukrotnie w ciągu roku,
przede wszystkim w okresie Wielkanocy.

|HISTORIA|
Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk pobożnościowych wczesnośredniowiecznych mnichów – nabożeństw odprawianych corocznie w różnych klasztorach za zmarłych współbraci. Już w początkach VII wieku
Izydor z Sewilli zalecał odprawianie w klasztorach mszy za dusze zmarłych zakonników. Od IX wieku, podczas specjalnych nabożeństw w niektórych opactwach, zaczęto obejmowano intencjami modlitewnymi
wszystkich zmarłych chrześcijan, nie tylko zakonników. W roku 998
Odylon, opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny, wyznaczył na 2 listopada dzień obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmarłych – we własnym opactwie oraz wszystkich klasztorach należących do
kongregacji kluniackiej. Od benedyktynów kluniackich zwyczaj ten
przejęły inne zakony, zwłaszcza cystersi oraz kartuzi. W XII wieku wprowadzili go w swoich klasztorach polscy cystersi, co odnotował kalendarz opactwa w Lądzie. W roku 1311, decyzją Stolicy Apostolskiej,
wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza oraz liturgii rzymskiej i
stopniowo upowszechniono w całym Kościele katolickim. W Polsce najstarsza informacja o obchodzeniu Zaduszek poza klasztorami pochodzi
z początków XIV wieku, z diecezji wrocławskiej pod rządami biskupa
Henryka z Wierzbna.

