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November 1-je, mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült
lélek emléknapja, amely eddig Magyarországon a katolikus hívek számára
úgynevezett tanácsolt ünnep volt. 2000-tõl azonban ismét bekerült a kötelezõ
egyházi ünnepek közé. Ez azt jelenti, hogy az egyház elõírása szerint a híveknek
kötelezõ részt venniük a szentmisén. A protestánsok ezen a napon az elhunytakról
emlékeznek meg. 

Az ezt követõ halottak napja, november 2. fokozatosan vált egyházi ünnepbõl az
elhunytakról való általános megemlékezés napjává, ezekben a napokban az
emberek gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. 

A keleti egyház már 380-ban megtartotta mindenszentek ünnepét, minden
vértanúról megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának
köszönhetõen került be, aki a római Pantheont 609-ben Mária és az összes
vértanú tiszteletére szentelte fel.  

III. Gergely pápa (731-741) bõvítette az ünneplendõk körét: *a Szent Szûznek,
minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden
tökéletes, igaz embernek* emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. November
1-jére IV. Gergely pápa (827-844) döntése értelmében került az ünnep.  

November 2-án, halottak napján a katolikus egyház ünnepélyesen megemlékezik
minden elhunytról, de különösképpen *a tisztulás állapotában levõ szenvedõ
lelkekrõl*. Az egyház *a feltámadás és az örök élet hitével és az ebbõl fakadó
reménnyel éli meg a halottak tiszteletének õsi cselekedetét, melynek minden nép a
maga módján tesz eleget*. Az egyház kezdettõl imádkozik az elhunytakért.  

Szent Odilo clunyi apát kezdeményezte, hogy mindenszentek ünnepét követõen az
összes elhunyt emberrõl is megemlékezzenek. 

A halottak napjáról elõször 998-ban emlékeztek meg, majd ez a 11. században a
clunyi bencés szerzetesek hatására széles körben elterjedt. Az egyház az
ünnepen *bizalommal kér* kegyelmet Istentõl az elhunytaknak. 
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