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uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych z okresu wielkanocnego 
na 1 listopada. 

Ta pogañska tradycja zosta³a równie¿ zaw³aszczona 
przez satanistów, którzy Noc Halloween (z 31 X na 1 XI) ³¹cz¹ 
z wieczorem tzw. „czarnych mszy” i orgii seksualnych, 
zwi¹zanych z jednoczeniem siê z demonami; wi¹¿e siê to 
tak¿e ze sk³adaniem ofiar z ludzi, o czym œwiadcz¹ 
wypowiedzi by³ych satanistów, naocznych œwiadków tych 
zdarzeñ.

Zagro¿enia duchowe
HALLOWEEN

Czy z³y duch mo¿e oddzia-
³ywaæ na dziecko? - Ewangelia 
w kilku miejscach pokazuje, jak 
Jezus przeprowadza³ egzor-
cyzmy na dzieciach. Wspó³-
czeœnie nie brak zagro¿eñ - 
dzieci coraz czêœciej czytaj¹ 
ksi¹¿ki o treœciach okulty-
stycznych (Harry Potter), czaso-
pisma (Witch), bawi¹ siê w 
magiê i spirytyzm (Halloween, 
Pokemony, wró¿by andrzej-
kowe, wywo³ywanie duchów). 
Czêsto wskutek grzechów 
rodziców s¹ przyzwyczajane do 
magii, wró¿biarstwa, czytania 

horoskopów, poddawane s¹ takim pseudomedycznym terapiom, jak reiki 
i bioenergoterapia. Okultystyczne metody edukacyjne pojawiaj¹ siê nawet 
w szko³ach jako rzekomo nowatorskie metody edukacyjne. 

HALLOWEEN obecne coraz czêœciej w kulturze zach. (w tym tak¿e w Polsce), 
wywodz¹ce siê z USA; tradycjê tê przejêto z kultów magicznych i satanistycznych, 
m.in. z obrzêdów druidów (celtyckich kap³anów), którzy uprawiali spirytyzm, 
a nawet sk³adanie ofiar z ludzi ku czci boga œmierci; pod wp³ywem chrzeœcijañstwa 
tradycja ta zaczê³a zanikaæ; o ile jednak Celtowie zaprzestali kultywowania wielu 
w³asnych obrzêdów, o tyle w przypadku „œwiêta" ku czci boga œmierci stawiali 
zdecydowany opór; sytuacja zmieni³a siê, gdy Koœció³ w roku 835 przeniós³ 
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 22,34-40).
Gdy faryzeusze dowiedzieli siê, ¿e Jezus zamkn¹³ usta saduceuszom, zebrali siê razem, 

a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta³ wystawiaj¹c Go na próbê: "Nauczycielu, 
które przykazanie w Prawie jest najwiêksze?"

On mu odpowiedzia³: "«Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, 
ca³¹ swoj¹ dusz¹ i ca³ym swoim umys³em». To jest najwiêksze i pierwsze przykazanie. 
Drugie podobne jest do niego: «Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak siebie samego». 
Na tych dwóch przykazaniach opiera siê ca³e Prawo i Prorocy»".

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
TRZY POLA DZIA£ANIA

Pamiêtaj¹c o nakazie Chrystusa: „IdŸcie wiêc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, 
i Ducha Œwiêtego” (Mt 28,19), wszyscy jesteœmy zobowi¹zani do 
dzielenia siê wiar¹, która – jak zauwa¿a œw. Pawe³ Aposto³ – 
„dzia³a przez mi³oœæ” (Ga 5,6). Mi³oœæ zaœ jest pierwszym 
i najwiêkszym przykazaniem Bo¿ym, o czym przypomina 
dzisiejsza Ewangelia (por. Mt 22,36-39). A wiêc wiara i mi³oœæ id¹ 
ze sob¹ w parze. Mi³oœæ przynagla nas, abyœmy dzielili siê wiar¹ 

w Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Najpierw z tymi, którzy ¿yj¹ obok nas. Wielu byæ mo¿e 
nie pozna³o jeszcze Chrystusa i Jego nauki. Wœród nich mog¹ byæ równie¿ cudzoziemcy, którzy 
osiedlaj¹ siê w naszym kraju. Na stra¿y ich praw stoi s³owo Bo¿e z dzisiejszego pierwszego 
czytania (por. Wj 22,20-25). Nie mo¿na bowiem nikomu g³osiæ Chrystusa, dopuszczaj¹c siê 
jednoczeœnie wobec niego jakiejœ niesprawiedliwoœci. I to jest pierwsze pole naszego dzia³ania 
misyjnego.

Drugim polem tego¿ dzia³ania s¹ narody mieszkaj¹ce z dala od naszych granic. Kto wierzy 
w Chrystusa, temu nie mo¿e byæ obojêtny los ludów, które jeszcze nie przyjê³y wiary 
w Zbawiciela, bo przecie¿ równie¿ za nie Jezus umar³ na krzy¿u. Ponadto dzisiaj spotykamy 
ludzi, a nawet ca³e narody wymagaj¹ce ponownej ewangelizacji i o nich tak¿e musimy pamiêtaæ 
jako o trzecim polu dzia³ania misyjnego.

Kto naprawdê kocha Boga i bliŸniego, ten bêdzie chcia³ i stara³ siê pomagaæ na wszystkich 
tych polach.

               (Przedruk z „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Chrzeœcijanin to ktoœ, kto potrafi oczekiwaæ Jezusa, to cz³owiek nadziei.

„Wszyscy wiemy, ¿e gdy nie mamy pokoju z ludŸmi, istnieje jakiœ mur, który dzieli – mówi³ 
Papie¿. – Jednak Jezus robi nam przys³ugê obalaj¹c ten mur, abyœmy mogli siê spotkaæ. A jeœli 
jesteœmy rozdzieleni, nie jesteœmy przyjació³mi, lecz wrogami. Jezus uczyni³ jeszcze wiêcej, 
by pojednaæ wszystkich w Bogu. Pojedna³ nas z Bogiem: z wrogów uczyni³ przyjació³; z obcych – 
dzieci”. 

„Nale¿y oczekiwaæ Jezusa. Kto tego nie czyni, zamyka przed Jezusem drzwi, nie daje Mu 
dokonaæ tego dzie³a pokoju, wspólnoty, wspó³obywatelstwa, co wiêcej: imienia – powiedzia³ 
Ojciec Œwiêty. – Bo On nadaje nam imiê. Czyni nas dzieæmi Bo¿ymi. Postaw¹ oczekiwania 
na Jezusa jest wewnêtrzna chrzeœcijañska nadzieja. Chrzeœcijanin to mê¿czyzna czy kobieta 
nadziei. Ktoœ taki wie, ¿e Pan przyjdzie. Nie znamy godziny, ale przyjdzie, by nas spotkaæ, 
ale nie zastaæ nas jako rozdzielonych, jako wrogów, nie. By nas spotkaæ takich, jakimi uczyni³ 
nas przez swoj¹ pos³ugê: bliskich przyjació³, w pokoju”.

„Czy wierzê tej nadziei, ¿e On przyjdzie? Czy mam serce otwarte, by us³yszeæ ko³atanie 
do drzwi, gdy te drzwi otwiera? Chrzeœcijanin to ktoœ, kto potrafi oczekiwaæ Jezusa i dlatego jest 
cz³owiekiem nadziei. Natomiast poganin – i jak¿e czêsto my chrzeœcijanie zachowujemy siê 
jak poganie – zapomina o Jezusie, myœli o sobie i swoich sprawach, nie czeka na Jezusa. 
Pogañski egoista dzia³a jakby by³ bogiem: «Sam sobie poradzê». A to koñczy siê Ÿle: 
bez imienia, bez bliskoœci, bez obywatelstwa.”

papie¿ Franciszek (podczas porannej Mszy w kaplicy Domu úw. Marty)
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Halloween 
W Œredniowieczu wierzono, ¿e w nocy z 31 X na 1 XI œwiatem 

rz¹dz¹ czarownice, a przed ich piekieln¹ moc¹ chroni zapalenie 
œwiecy w wydr¹¿onej dyni, która sta³a siê jakby symbolem 
(i zarazem rekwizytem zabawowym). Wiod¹cym elementem, 
który niejako symbolizuje dzisiejsze Halloween jest wydr¹¿ona 
dynia. 

W staro¿ytnoœci, wydr¹¿ona i podœwietlona dynia, 
umieszczona na domu wskazywa³a, ¿e jego mieszkañcy czcz¹ 
szatana i nale¿¹ siê im wzglêdy demonów.

Dzisiejszy uœmiechniêty i wydawa³oby siê niegroŸny 
wizerunek wydr¹¿onej dyni to symbol potêpionych dusz.

W tradycji amerykañskiej œwiêto to wygl¹da pozornie 
niewinnie i wydaje siê byæ jedynie np. zaspokojeniem potrzeby 
tajemniczoœci, czemu sprzyja m.in. przebieranie siê 
za czarownicê, wampira, ducha czy diab³a (wszystkie te postaci 
w tradycji europejskiej zwi¹zane s¹ z osob¹ szatana), b¹dŸ te¿ zainteresowaniem rzeczami 
budz¹cymi lêk.

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych oraz Dzieñ Zaduszny sprowadzane s¹ najczêœciej 
jednostronnie do Œwiêta Zmar³ych, co w³aœnie powoduje owo wzmocnienie pozycji Halloween 
i jednoczeœnie os³abienie tradycji chrzeœcijañskiej w jej powadze i w³aœciwym znaczeniu 
(np. przypomnienie prawdy o czyœæcu i koniecznoœci modlitwy za zmar³ych), a nawet sprzyja 
sprowadzeniu jej na tory niebezpiecznych skojarzeñ, takich jak spirytyzm.

Halloween kultywowany jest tak¿e obecnie w polskich domach kultury, czy szko³ach, czêsto ³¹czy 
siê z propagowaniem okultyzmu (np. wró¿biarstwa, zapraszanie zawodowych wró¿ek, podobnie jak 
w przypadku problematycznego zwyczaju zwanego „andrzejkami"); na ekspansjê praktyki 
Halloween (wzmacnian¹ równie¿ medialnie i finansowo) zareagowa³y chrzeœcijañskie Koœcio³y w 
ró¿nych krajach; we Francji wyst¹pili biskupi katoliccy oraz przedstawiciele Koœcio³ów 
protestanckich, którzy uznali ten obyczaj za pogañski; Koœció³ luterañski w Szwecji stwierdzi³ 
ponadto, ¿e Halloween stanowi gloryfikacjê z³a, przemocy i œmierci; arcybiskup Mediolanu, 
kard. C.M. Martini, na ³amach katolickiego dziennika „Awenire" podkreœli³, ¿e „Halloween jest obcy 
naszej tradycji tak bogatej w wartoœci zas³uguj¹ce na pielêgnowanie", wyra¿aj¹c ubolewanie, 
¿e obyczaj ten jest coraz czêœciej obchodzony w krajach katolickich; biskup radomski, J. Chrapek, 
okreœli³ obyczaj Halloween jako pogañski, „promowany przez media i bezmyœln¹ propagandê 
prowadzon¹ tak¿e w szko³ach", obyczaj, który mo¿e zamazaæ chrzeœcijañsk¹ g³êbiê uroczystoœci 
Wszystkich Œwiêtych; zaapelowa³ jednoczeœnie do rodziców, aby pielêgnowali w dzieciach 
tê katolick¹ i polsk¹ tradycjê, co by³oby zarazem pozytywn¹ form¹ uodpornienia siê 
na niebezpieczeñstwo Halloween, szczególnie u m³odego pokolenia. Obyczaj Halloween w Europie 
skrytykowa³ tak¿e w³oski intelektualista V. Messori, który zwi¹za³ jego genezê z faktem nieuznawania 
przez tradycjê protestanck¹ czyœæca oraz kultu zmar³ych.

Pozornie Halloween wydaje siê niewinnym "œwiêtem". Faktycznie Halloween mo¿e stanowiæ 
formê wtajemniczenia w okultystyczno-demoniczny œwiat. 

Z religijno-filozoficznego punktu widzenia praktykowanie tego zwyczaju stanowi powa¿ne 
zagro¿enie duchowe. 

Podsumowuj¹c zagadnienie "œwiêta" 
Halloween, warto podkreœliæ, ¿e zachowania 
magiczne stanowi¹ istotn¹ czêœæ tego 
obrzêdu. Myœlenie i dzia³anie okultystyczno-
ezoteryczne koncentruje siê nie tylko wokó³ 
spraw dotycz¹cych ziemskiego ¿ycia, 
ale siêga znacznie dalej, w duchow¹ sferê 
cz³owieka, otwieraj¹c go na niebezpieczn¹ 
rzeczywistoœæ, prowadz¹c¹ do utraty relacji 
z Bogiem, samym sob¹ i innymi ludŸmi.

�ród³o: http://www.katolik.pl    http://www.ceszke.pl 
Encyklopedia Zagro¿eñ Duchowych, t. 1, PWN, Radom 2009 r.,    

s. 272-273.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18 .

Wspólnoty w naszej parafii:
Z tajemnicy Koœcio³a wyp³ywa wezwanie, skierowane do wszystkich cz³onków Mistycznego Cia³a 

Chrystusa, aby aktywnie w³¹czyli siê w misjê i w budowê Ludu Bo¿ego jako organiczna wspólnota, sprawuj¹c 
ró¿ne pos³ugi zgodnie z otrzymanymi charyzmatami. Echo tego wezwania rozbrzmiewa nieustannie 
w dokumentach Magisterium Koœcio³a, zw³aszcza od Soboru Watykañskiego II. (Lumen gentium, 33).

Zapraszamy do Grup Parafialnych:
00

sOdnowa w Duchu Œwiêtym (w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz.18 )
00 30

sOaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.18 , dzieci w ka¿dy I i III czwartek miesi¹ca godz. 16 )
00

sRuch Rodzin Nazaretañskich: W ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców 

00i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN 
00 w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.

00
sZespó³ Soli Deo (próba w ka¿dy pi¹tek o godz.20 )

00
sSchola dzieciêca (próba w ka¿d¹ sobotê o godz.9 )

00
sChór parafialny (próba w ka¿d¹ œrodê po Mszy œw. o godz. 18 )

00
sMinistranci (zbiórka w ka¿d¹ sobotê o godz. 10 )

00
sRó¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

00
sWspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 7 )

00
sParafialny Zespó³ Caritas. W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy PZC 

modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
sKo³a ̄ ywego Ró¿añca
sParafialna œwietlica „Bonifacy”
sRuch modlitewny Adoremus (Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca po 

00Mszy œw. o godz. 18 )
30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy psychologicznej 
w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. Zapraszamy ka¿dego, kto jest 
zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog 
(tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

00 00 00 00 00

00

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

1. Prze¿ywamy dziœ 30. niedzielê w ci¹gu roku, która jest zarazem ostatni¹ niedziel¹ paŸdziernika. S³owo Bo¿e, które dziœ 
s³yszeliœmy podczas liturgii, podkreœla, ¿e przed Bogiem wszyscy jesteœmy braæmi. 

2. We wtorek, 28 paŸdziernika, w liturgii czcimy œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judê Tadeusza. Nie mamy o nich wielu 
wiadomoœci, prócz tego, ¿e s¹ wymieniani wœród dwunastu najbli¿szych uczniów. Od XVIII wieku w Polsce i w Austrii 
œw. Juda Tadeusz jest wzywany jako patron spraw beznadziejnych. Pamiêtajmy o modlitwie za ks. Bp. Tadeusza 
Bronakowskiego i ks. Bp. Tadeusza Zawistowskiego oraz innych solenizantów. 

3. Nie zapominajmy równie¿ w tych dniach o uporz¹dkowaniu grobów naszych bliskich, o ile tego do tej pory nie zrobiliœmy. 
A mo¿e w pobli¿u grobu naszych bliskich znajduje siê równie¿ jakiœ inny opuszczony czy zapomniany grób, o który tak¿e 
moglibyœmy zadbaæ. Postarajmy siê spe³niæ ten uczynek mi³osierdzia, w³¹czaj¹c w to równie¿ nasze dzieci, aby i one mog³y 
od najm³odszych lat uczyæ siê szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy ju¿ od nas odeszli.

4. W nadchodz¹c¹ sobotê, 1 listopada, bêdziemy prze¿ywaæ uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. W tym dniu oddajemy czeœæ 
tym znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, którzy ju¿ przebywaj¹ w chwale nieba. Zaœ w przysz³¹ niedzielê, 
2 listopada, mimo ¿e jest to niedziela, bêdziemy prze¿ywaæ wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych. To w³aœnie w ten 
dzieñ powinniœmy siê szczególnie modliæ za naszych zmar³ych i nawiedzaæ ich groby.

Msze Œw. 1 i 2 listopada o godz. 7 , 9 , 11  13  i 18 . 

5. W naszej parafii Msza œw. i procesja na cmentarzu po³¹czona z b³ogos³awieñstwem grobów naszych bliskich odbêdzie siê 
1 i 2 listopada o godz. 13 . Serdecznie zapraszamy, aby osobiœcie byæ obecnym, aby modliæ siê nie tylko za bliskich nam 
zmar³ych, ale jako wspólnota Koœcio³a prosiæ o Bo¿e mi³osierdzie dla wszystkich, którzy wci¹¿ jeszcze oczekuj¹ wybawienia 
i oczyszczenia.       Wasz Proboszcz
_____________________________________________________________________________
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