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Chrzeœcijanie nie obchodz¹ Halloween 
Tytu³ tego artyku³u w³aœciwie nie jest 

prawdziwy. Jest w nim zawarte pobo¿ne ¿yczenie. 
Chrzeœcijanie, niestety, coraz czêœciej obchodz¹ to 
„œwiêto”, które ani nie jest œwiêtem, ani te¿ nie da 
siê pogodziæ z wiar¹ w Chrystusa. W naszym kraju 
Halloween jest nowym zwyczajem, jeszcze 
niezakorzenionym. Warto wiêc podj¹æ zawczasu 
starania o to, by móc kiedyœ œmia³o powiedzieæ: 
„chrzeœcijanie nie obchodz¹ Halloween”. S¹ takie 
elementy amerykañskiej popkultury, które raz 
za razem wdzieraj¹ siê do niegdyœ konserwatywnej 
kulturowo Polski. Wczeœniej œw. Miko³aj zosta³ 
zast¹piony przez zlaicyzowan¹ maskotkê Coca-
Coli, nastêpnie walentynki wypar³y wspomnienie 
œw. Walentego, a teraz Halloween próbuje 
m³odemu pokoleniu wywróciæ w g³owie sens 
uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych oraz Dnia 
Zadusznego. Halloween to celtyckie, a zatem 
pogañskie œwiêto. Zwi¹zane by³o z obrzêdami Samhain. W œredniowieczu nadano mu 
nazwê All Hallows Eve - co znaczy - Wigilia Wszystkich Œwiêtych. W skrócie Halloween. 
Halloween polega³o na kontaktowaniu siê z zaœwiatami, po to by odkryæ przysz³oœæ, 
nabraæ mocy, zaspokoiæ potrzeby zmar³ych. Zwyczaje te mo¿na porównaæ 
z obchodzonymi w naszej czêœci Europy dziadami, tak dobrze zobrazowanymi przez 
Adama Mickiewicza w III czêœci jego najwa¿niejszego dramatu. Dziady jednak Koœció³ 
katolicki skutecznie wyrugowa³ kilka wieków temu. W miejsce obrz¹dków maj¹cych 
za cel kontakt z duchami, uda³o siê wprowadziæ kult zmar³ych, polegaj¹cy na czczeniu ich 
pamiêci i modlitwie za nich. Dziêki temu od XII wieku w Koœciele obchodzi siê Dzieñ 
Zaduszny. W XIX wieku zwyczaje Halloween dotar³y wraz z emigrantami z Wysp 
Brytyjskich do Ameryki. Tam nabra³y swojego kolorytu i komercyjnego charakteru. 
Smaczku (a mo¿e raczej niesmaczku) dodaje fakt, ¿e w Nowym Jorku jest to dzieñ parad 
gejowskich. W XX wieku zmodyfikowana pogañska praktyka powróci³a ju¿ nie tylko 
na Wyspy Brytyjskie, ale do ca³ej Europy. Na ironiê zakrawa fakt, ¿e choæ w niemal ca³ej 
Europie uda³o siê Koœcio³owi „ochrzciæ” dziady, po 800 latach musi on ponownie walczyæ 
o to, aby kult zmar³ych nie mia³ okultystycznego charakteru. Tak to ju¿ jest, licho nie œpi. 
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 10, 46-52).

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym t³umem wychodzi³ z Jerycha, niewidomy ¿ebrak 
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedzia³ przy drodze. Ten s³ysz¹c, ¿e to jest Jezus z Nazaretu, 
zacz¹³ wo³aæ: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹". Wielu nastawa³o na niego, ¿eby 
umilk³. Lecz on jeszcze g³oœniej wo³a³: "Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹". Jezus przystan¹³ 
i rzek³: "Zawo³ajcie go". I przywo³ali niewidomego, mówi¹c mu: "B¹dŸ dobrej myœli, wstañ, 
wo³a ciê". On zrzuci³ z siebie p³aszcz, zerwa³ siê i przyszed³ do Jezusa. A Jezus przemówi³ 
do niego: "Co chcesz, abym ci uczyni³?" Powiedzia³ Mu niewidomy: "Rabbuni, ¿ebym 
przejrza³". Jezus mu rzek³: "IdŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a . Natychmiast przejrza³ i szed³ 
za Nim drog¹.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KRZYK CIERPI¥CEGO BÊDZIE WYS£UCHANY

Dzisiejsza Liturgia S³owa wiele mówi o p³aczu ludzi cierpi¹cych: „S¹ wœród 
nich niewidomi i dotkniêci kalectwem” (I czytanie). Bóg natomiast wyraŸnie 
widzi ka¿dy p³acz, cierpienie i nie jest obojêtny na jêk, poniewa¿ tych, którzy 
„wyszli z p³aczem”, przyprowadzi do siebie wœród pociech. Równie¿ 
dzisiejszy Psalm zapewnia nas, ¿e ci, którzy (teraz) „we ³zach siej¹”, (kiedyœ) 
„¿¹æ bêd¹ w radoœci”, ci, którzy obecnie zmagaj¹ siê z codziennoœci¹ i 
pracuj¹c dla dobra innych, „id¹ i p³acz¹, nios¹c ziarno na zasiew”, kiedyœ 
obejrz¹ owoce swoich zmagañ, „z radoœci¹ nios¹c swoje snopy”. Dlaczego 
winniœmy w to wszystko niezachwianie wierzyæ? Dlaczego mamy wierzyæ 
w odmianê naszego losu? Dlatego ¿e Bóg sta³ siê cz³owiekiem i przez to 

pokazuje, ¿e nas rozumie. Jezus „mo¿e wspó³czuæ z tymi, którzy nie wiedz¹ i b³¹dz¹” (II czytanie). 
Trzeba nam wierzyæ w nadejœcie ulgi w cierpieniu, poniewa¿ w dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia 
Bartymeusza, okazuj¹c wszystkim, ¿e dla kogoœ, kto wierzy, nie ma nic niemo¿liwego. Dzisiejsze 
S³owo jest specjalnie skierowane do cierpi¹cych: wo³ajcie, nie ustawajcie, b³agajcie Boga, a Was 
us³yszy. Nawet jeœli inni ju¿ nie wo³aj¹, je¿eli próbuj¹ Was uciszyæ, gasz¹ Wasz¹ nadziejê, proœcie jak 
Bartymeusz: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹!”. On na pewno to pos³yszy, przystanie ko³o 
Was i dokona cudu. A do tego otrzymacie – tak samo jak Bartymeusz – zas³u¿on¹ pochwa³ê: „Twoja 
wiara ciê uzdrowi³a”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ Franciszek o obfitoœci Bo¿ej mi³oœci wobec cz³owieka
Bóg zawsze udziela swoich ³ask hojnie i z wielk¹ obfitoœci¹. By zrozumieæ tê obfitoœæ Bo¿ej mi³oœci, potrzeba nam Jego ³aski. O tym w³aœnie 

mówi³ w homilii podczas Mszy w kaplicy Domu œw. Marty Papie¿ Franciszek.
Ojciec Œwiêty kilkakrotnie podkreœli³, ¿e mi³oœæ Boga do cz³owieka jest przeobfita. Ale sam cz³owiek od tej wielkodusznoœci czêsto ucieka, 

zw³aszcza gdy ma ofiarowaæ komuœ coœ, co posiada. (...) Zbawienie przyniesione przez Jezusa, które pokona³o upadek Adama, jest wyrazem 
tego, co oznacza dawanie w obfitoœci. Zbawienie jest „przyjaŸni¹ miêdzy nami a Nim” – zauwa¿y³ Papie¿.

„Jak Bóg daje – w tym wypadku – przyjaŸñ, ca³e nasze zbawienie? Daje tak, jak mówi, ¿e da nam, kiedy zrobimy coœ dobrego: da nam miar¹ 
dobr¹, ubit¹, utrzêsion¹ i wype³nion¹. A to daje nam myœleæ o obfitoœci. I s³owo «obfitoœæ» powtórzone jest w tym fragmencie trzy razy. Bóg 
daje w obfitoœci do tego stopnia, ¿e Pawe³ podsumowuje na koniec: «Gdzie siê jednak wzmóg³ grzech, tam siê jeszcze obficiej rozla³a ³aska». 
Obfituje ponad wszystko. I to jest mi³oœæ Boga – bez miary. On daje ca³ego siebie” – powiedzia³ Papie¿.

To „bez miary” wyra¿a siê tak¿e w oczekiwaniu ojca na powrót marnotrawnego syna. Codziennie wychodzi³ on i wygl¹da³, czy syn nie 
zdecydowa³ siê wróciæ. „Serce Boga nie jest zamkniête, jest zawsze otwarte. A kiedy my wracamy, jak ten syn, On nas obejmuje, ca³uje. To Bóg, 
który œwiêtuje!” – powiedzia³ Papie¿.

„Bóg nie jest Bogiem ma³ostkowym. On nie zna ma³ostkowoœci. On daje wszystko. Bóg nie jest Bogiem nieruchomym. On patrzy i czeka, czy 
siê nawrócimy. On jest Bogiem, który wychodzi, wychodzi szukaæ, szukaæ ka¿dego z nas. Ale czy to jest prawd¹? On codziennie nas szuka, 
poszukuje nas. Tak uczyni³, jak ju¿ powiedzia³em, w przypowieœci o zagubionej owcy czy o zagubionej monecie. Szuka. Zawsze tak jest” – 
powiedzia³ Papie¿. 

„To prawda, my zawsze mamy zwyczaj mierzenia sytuacji czy spraw nasz¹ w³asn¹ miar¹. A nasze miarki s¹ niewielkie. Dlatego powinniœmy 
prosiæ Ducha Œwiêtego o ³askê zbli¿enia siê przynajmniej trochê do zrozumienia tej mi³oœci, abyœmy pragnêli byæ objêci, uca³owani wed³ug tej 
miary bez granic” – powiedzia³ Papie¿.

"
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Demonizowanie? 
Wiele osób uœmiecha siê pod nosem, kiedy poznaje stanowisko Koœcio³a na temat Halloween. 

Najczêœciej ludzie u¿ywaj¹ argumentu: co z³ego jest w tym, ¿e dzieci przebieraj¹ siê za czarownice 
i diabliki? Albo: przecie¿ to tylko zabawa, nie ma w niej nic z³ego. Problem polega na tym, ¿e ca³a 
symbolika i atmosfera Halloween otwiera cz³owieka na rzeczywistoœæ, o której gdyby cz³owiek 
wiedzia³, ucieka³by, gdzie pieprz roœnie. Taka oto dynia z zapalon¹ w niej œwiec¹ symbolizuje dusze 
b³¹kaj¹ce siê w postaci ogników. Tañce czarownic z diab³ami i skrzatami przy ognisku (za te postaci 
przebieraj¹ siê dzieci) maj¹ za zadanie skontaktowaæ cz³owieka z duchami. Wró¿by maj¹ na celu 
zajrzeæ w zaœwiaty, by dowiedzieæ siê czegoœ o nadchodz¹cej przysz³oœci. Jak wiemy, wró¿by to 
grzech œmiertelny przeciw Panu Bogu, który jest jedynym Panem Czasów. Nie wolno próbowaæ 
wcielaæ siê w Jego rolê i próbowaæ odkrywaæ przysz³oœæ, któr¹ zaplanowa³. Otwieranie siê zaœ 
na duchy to zabawa z diab³em w chowanego, ale na takich zasadach, ¿e jedynie cz³owiek szuka, 
a diabe³ pozwala siê znaleŸæ. Duchy istniej¹. Z tym tylko, ¿e dusze zbawione trwaj¹ w adoracji Boga, 
a nie zajmuj¹ siê ziemskimi zabawami ludzi. Tote¿ kiedy wywo³ujemy duchy, mo¿emy mieæ 
pewnoœæ, ¿e spotkamy albo duszê potêpion¹, albo demony. Bo choæby cz³owiek tê zabawê 
traktowa³ zupe³nie niepowa¿nie, to diab³y odpowiadaj¹ na ka¿de zaproszenie cz³owieka. Zreszt¹ 
sama atmosfera Halloween bli¿sza jest naszym wyobra¿eniom piek³a ni¿ nieba. Bo czy wyobra¿amy 
sobie niebo jako miejsce, po którym hasaj¹ diabe³ki, potwory, koœciotrupy i czarownice? A je¿eli nie, 
to po co bawiæ siê w piek³o? Czy zabawa w potêpienie i przebieranie siê za przyjació³ szatana jest 
mi³a Chrystusowi? Wszyscy egzorcyœci zwracaj¹ uwagê, ¿e problemy opêtañ i schorzeñ 
psychicznych na tle demonicznym zaczynaj¹ siê niemal zawsze od niewinnych praktyk. Nale¿¹ 
do nich: s³uchanie obrazoburczej muzyki, wró¿enie, kontaktowanie siê z duchami, noszenie 
talizmanów czy te¿ zabawa w piek³o, diab³y itp..

Marketingowe oszustwo
Najgorsze jest to, ¿e sukces Halloween zwi¹zany jest z zyskiem bardzo wielu osób. W okolicach 

Wszystkich Œwiêtych mo¿na zarobiæ na zniczach i wi¹zankach. Wytwórcy zabawek i w³aœciciele 
knajp pozazdroœcili widaæ zysków i chcieliby równie¿ coœ dla siebie uszczkn¹æ. St¹d zale¿y im 
na zwiêkszaniu popularnoœci Halloween. Jedni mog¹ dziêki temu sprzedaæ wiêcej upiornych 
strojów i zabawek, drudzy organizuj¹ imprezy w atmosferze horroru, podczas których wzrasta m.in. 
sprzeda¿ alkoholu.

Ludzie, którzy zarabiaj¹ w Polsce na Halloween, zw³aszcza je¿eli s¹ ochrzczeni, sprzeniewierzaj¹ 
siê wierze i tradycji dla pieniêdzy. Sami ulegaj¹ marketingowemu oszustwu, ¿e Halloween to tylko 
œwiecka zabawa, na której mo¿na zarobiæ kilka groszy, i organizuj¹ coœ, co otwiera ich samych 
i innych ludzi na dzia³anie szatana.

(„Niedziela”43/2008)

Jak zatem postêpowaæ w zaistnia³ej sytuacji?
Bior¹c pod uwagê przytoczone argumenty i realistycznie oceniaj¹c 

rzeczywistoœæ, przeciwstawienie siê popularyzacji Hallowen wydaje 
siê trudne dla pojedynczego chrzeœcijanina. Trudne, lecz nie 
niemo¿liwe. W tym roku, w naszej parafii, proponujemy bardzo prosty 
i nie wymagaj¹cy ¿adnych specjalnych wysi³ków sposób. Po pierwsze 
nie przyjmujmy cukierkami dzieci, które strasz¹ nas psikusem, 
a ponadto na drzwiach, czy furtkach naszych domów wywieœmy 
zawieszkê z informacj¹, ¿e to dom, w którym mieszkaj¹ chrzeœcijanie. 
Bêdzie to jednoczeœnie doskona³a okazja do dawania œwiadectwa 
o naszej przynale¿noœci do Chrystusa.
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Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a

Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50

E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

(w koœciele na cmentarzu)

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Œwiêtujemy dziœ 90 – lecie naszej Diecezji. Wyra¿amy dziœ wdziêcznoœæ Panu Bogu i ludziom za dar 
naszego Koœcio³a lokalnego oraz naszej œwi¹tyni zbudowanej i utrzymywanej trudem, a tak¿e 
ofiarami nas samych i naszych przodków. Ogarnijmy modlitw¹ wszystkich, dziêki którym powsta³a 
nasza Diecezja, jej instytucje i nasz koœció³ parafialny. Módlmy siê za biskupów, prezbiterów, osoby 
¿ycia konsekrowanego i wiernych naszej Diecezji, którzy na przestrzeni 90 lat odpowiedzialnie 
tworzyli Koœció³ £om¿yñski. Z wdziêcznoœci¹ pragniemy w³¹czyæ ich wszystkich w to nasze wielkie 
dziêkczynienie. Jubileusz Diecezji, jak i rocznica poœwiêcenia koœcio³a parafialnego niech mobilizuj¹ 
nas do wiêkszej odpowiedzialnoœci za Koœció³ w wymiarze duchowym i materialnym. 

2. W œrodê – œwiêto œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza, którzy g³osili Ewangeliê 
w ró¿nych krajach œwiata i przyp³acili to œmierci¹ mêczeñsk¹. Œw. Juda Tadeusz pozostawi³ po sobie 
list zaliczany do ksi¹g Nowego Testamentu. Wierni szukaj¹ u niego pomocy w sprawach bardzo 
trudnych. Swoimi modlitwami obejmiemy solenizantów i solenizantki tego dnia, szczególnie 
Biskupa Tadeusza Bronakowskiego 

3. W sobotê – zakoñczenie nabo¿eñstw ró¿añcowych w koœciele, ale liczymy na to, ¿e w rodzinach 
naszej parafii bêdzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego 
dziesi¹tka ró¿añca.

4. Za tydzieñ – uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Porz¹dek Mszy Œwiêtej i nabo¿eñstw u nas – jak 
w inne niedziele z jedn¹ zmian¹, a mianowicie: o godzinie 13  zostanie odprawiona Msza Œwiêta 
w koœciele na cmentarzu, a nastêpnie odbêdzie siê procesja na cmentarzu. (o godz. 16  Mszy œw. 
nie bêdzie) .

W Dzieñ Zaduszny porz¹dek nabo¿eñstw taki sam jak we Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych, czyli 
Msze œw. o godz. 7 , 9 , 11 , 13  (na cmentarzu z procesj¹ ¿a³obn¹) i o godz. 18  (rozpoczynaj¹ca 
Nowennê ̄ a³obn¹ za zmar³ych).

5. W zwi¹zku z uroczystoœci¹ Wszystkich Œwiêtych i nastêpuj¹cym po niej wspomnieniem 
Wszystkich Wiernych Zmar³ych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominamy o obowi¹zku 
uporz¹dkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. 

6. Przypominamy te¿, ¿e w dalszym ci¹gu mo¿na sk³adaæ ofiary 
na wypominki roczne i nowennê ¿a³obn¹. 

7. Pragniemy podkreœliæ, ¿e pomoc¹ dla dusz w czyœæcu cierpi¹cych jest ofiarowanie w ich intencji 
zyskanych przez nas odpustów. Zachêcamy parafian i goœci, w tym tak¿e osoby odprawiaj¹ce 
pierwsze pi¹tki miesi¹ca, do przyst¹pienia do spowiedzi sakramentalnej, która jest jednym 
z warunków zwyk³ych wymaganych do zyskania odpustu zupe³nego.

 Wasz Proboszcz
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w zakrystii lub kancelarii parafialnej 
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