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Halloween – powa¿ne zagro¿enie duchowe
Halloween czy tradycja Wszystkich Œwiêtych
Nazwa „Halloween” pochodzi od angielskiego okreœlenia All-Hallow, czyli „w przeddzieñ Wszystkich
Œwiêtych”. Dwa i pó³ tysi¹ca lat temu tereny dzisiejszej Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii a tak¿e pó³nocnej Francji
zamieszkiwa³y plemiona Celtów. Mieli oni swoich okultystycznych kap³anów, którzy oprócz sprawowania
funkcji duchownych, byli lekarzami i sêdziami. Zajmowali siê obserwacj¹ gwiazd oraz uprawianiem magii.
31 paŸdziernika obchodzili oni najwiêksze w roku œwiêto ku czci boga œmierci – Samhaina. Celtowie wierzyli,
¿e noc 31 paŸdziernika na 1 listopada jest por¹ magiczn¹. Wieczorem koñczy³o siê bowiem lato i stary rok,
a zima i nowy rok zaczynaj¹ siê dopiero o œwicie.
Dwanaœcie nocnych godzin nie nale¿y wiêc ani do lata, ani do zimy, s¹ niczyje. Ulega równie¿ zatarciu granica
pomiêdzy ¿ywymi a zmar³ymi. Nic nie oddziela œwiata ziemskiego od zaœwiatów. Jest to noc, kiedy ziemiê
odwiedzaj¹ upiory, a z³e istoty strasz¹ ludzi.
UWAGA!
Tê pogañsk¹ tradycjê zaw³aszczaj¹ sataniœci, którzy noc Halloween (z 31
paŸdziernika na 1 listopada) ³¹cz¹ z „czarnymi mszami” i orgiami seksualnymi,
zwi¹zanymi z demonicznym kultem. Wiêkszoœæ grup satanistycznych obchodzi
swoje œwiêta, które zbli¿one s¹ do œwi¹t obchodzonych w Koœciele katolickim. Ich
przebieg uzale¿niony jest od natury danego œwiêta. Data œwiêta mo¿e siê zmieniæ
w zale¿noœci od danego zgromadzenia satanistów, ale prawie ka¿de spe³nia jakiœ
rodzaj rytualnych ceremonii pomiêdzy 29 paŸdziernika a 2 listopada.
Satanistyczny kalendarz rytualny (który jest zaprzeczeniem i odwróceniem œwi¹t
katolickich) mówi w tym czasie o rytuale krwi (rytualne zabójstwo cz³owieka,
którego sk³ada siê w ofierze szatanowi – przyp. o. Piotr) i rytuale seksualnym.
(zob. ks. Jeffrey J. Steffon, Satanizm jako ucieczka w absurd, str. 128-129).
Aby w pe³ni zrozumieæ znaczenie Halloween, musimy siêgn¹æ do historii.
Wiêkszoœæ tradycyjnych przebrañ Halloween’ owych to reminiscencja obrzêdów
druidycznego nowego roku. Druidowie byli magami, lekarzami, kap³anami
staro¿ytnego kultu natury w pó³nocnej i zachodniej Europie. Symbole tego kultu
przetrwa³y mimo up³ywu wielu lat i rozpowszechniania siê chrzeœcijañstwa.
W czasach wspó³czesnych druidyzm od¿ywa a praktyki magiczne zwi¹zane z kultem natury szerz¹ siê
w Europie i w Ameryce. Czas Halloween uwa¿ano za okres kiedy granica miêdzy œwiatami ¿ywych i umar³ych
by³a najcieñsza, a wiêc i kontakt z duchami by³ naj³atwiejszy. By³o to tak¿e wielkie œwiêto okultystów. W naszych
czasach druidowie prowadz¹ w tym diaboliczne obrzêdy, podczas których rytualnie zabija siê zwierzêta a tak¿e
i… ludzi! Halloween jest czêsto mylnie brane za œwiêto chrzeœcijañskie z powodu skojarzenia z Uroczystoœci¹
Wszystkich Œwiêtych (a nie jak niestety b³êdnie jeszcze siê tê uroczystoœæ nazywa: œwiêtem Zmar³ych.) „kiedy to
Koœció³ oddaje czeœæ wszystkim, którzy ju¿ weszli do chwa³y niebieskiej, a wiernym pielgrzymuj¹cym na ziemi
wskazuje drogê, która ich starszych braci zaprowadzi³a do œwiêtoœci. Przypomina nam równie¿ prawdê o naszej
wspólnocie ze œwiêtymi, którzy otaczaj¹ nas opiek¹” (zob. Msza³ Rzymski) czy Dniem Zadusznym, kiedy to
z kolei Koœció³ „uczciwszy triumf tych wiernych, którzy ju¿ weszli do nieba, wspomina wszystkich, którzy
w czyœæcu pokutuj¹ za swoje grzechy. (…) Wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych wprowadzi³ opat
benedyktynów w Cluny, œw. Odylon w roku 998. Bardzo szybko zwyczaj ten przyj¹³ siê w ca³ym Koœciele (…)”
(zob. Msza³ Rzymski). Obecnie Dzieñ Wszystkich œwiêtych (pierwotnie dzieñ ten wypada³ w maju i upamiêtnia³
tych, którzy zginêli za wiarê, a dopiero od IX wieku zosta³ on przeniesiony na pocz¹tek listopada), pokrywa siê
z pogañskimi staro¿ytnymi obchodami ku czci zmar³ych, które przybra³y charakter laicki, ale s¹ tak¿e ulubionym
œwiêtem okultystów i czcicieli szatana.
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Jezus wszed³ do Jerycha i przechodzi³ przez miasto. A by³ tam pewien cz³owiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chcia³ on koniecznie zobaczyæ Jezusa, kto to jest,
ale nie móg³ z powodu t³umu, gdy¿ by³ niskiego wzrostu. Pobieg³ wiêc naprzód i wspi¹³ siê
na sykomorê, aby móc Go ujrzeæ, tamtêdy bowiem mia³ przechodziæ. Gdy Jezus przyszed³ na to
miejsce, spojrza³ w górê i rzek³ do niego: Zacheuszu, zejdŸ prêdko, albowiem dziœ muszê siê
zatrzymaæ w twoim domu. Zeszed³ wiêc z poœpiechem i przyj¹³ Go rozradowany. A wszyscy, widz¹c
to, szemrali: Do grzesznika poszed³ w goœcinê. Lecz Zacheusz stan¹³ i rzek³ do Pana: Panie,
oto po³owê mego maj¹tku dajê ubogim, a jeœli kogo w czym skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie.
Na to Jezus rzek³ do niego: Dziœ zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿ i on jest synem
Abrahama. Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o.

* * * * * * * * * * * *
KOMBINOWAÆ, ALE Z BOGIEM
„Nie kombinuj”, „Ale to wykombinowa³eœ” – czasem s³yszymy te s³owa. Raczej
nie s¹ one pochwa³¹, ale wrêcz nagan¹. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa nas
jednak do „Bo¿ego kombinowania”.
Zacheusz by³ zwierzchnikiem celników. Ich praca polega³a na zbieraniu podatków.
Czêsto zdarza³o siê tak, ¿e oszukiwali ludzi, dorabiaj¹c siê w ten sposób wiêkszych
pieniêdzy. St¹d nierzadko s³yszeli za plecami, ¿e s¹ kombinatorami, oszustami czy
krêtaczami. Ale i takiego cz³owieka dotyka Bo¿y palec nawrócenia. Nasz bohater
zapragn¹³ zobaczyæ Jezusa. By³ jednak cz³owiekiem niskiego wzrostu i nie móg³
z t³umu przyjrzeæ siê Chrystusowi. Zacz¹³ kombinowaæ i wspi¹³ siê na sykomorê, aby
z jej wysokoœci oczekiwaæ nadchodz¹cego Jezusa. Jego pomys³ zosta³ nagrodzony.
Przechodz¹cy Chrystus spostrzeg³ Zacheusza siedz¹cego na drzewie i przywo³a³ go
do siebie. Jak¿e wielka musia³a byæ radoœæ zwierzchnika celników, gdy Jezus poprosi³ go o goœcinê. W taki
sposób mo¿na kombinowaæ. Osi¹gn¹³ swój cel, nikogo nie oszukuj¹c. Nam czasem zdarza siê po ludzku
kombinowaæ. Chcemy coœ osi¹gn¹æ, stosuj¹c nieuczciwe metody. Dzisiejsza Ewangelia zachêca do „Bo¿ego
kombinowania”. Dzia³anie takie jest zgodne z przykazaniami i nikomu nie przynosi szkody. Jeœli wiêc pragniesz
spotkaæ Jezusa, a dotychczasowe metody zawodz¹, to zacznij kombinowaæ. Nie bój siê zaryzykowaæ. Warunek
jest jeden: zarówno metody, jak i sposób realizacji musz¹ byæ zgodne z Bo¿ymi oczekiwaniami. Kombinowanie
takie nale¿y poprzedziæ modlitw¹, jeœli to wola Bo¿a, to Pan wczeœniej czy póŸniej doprowadzi ciê celu.

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ o pos³uszeñstwie i surowoœci w budowaniu Królestwa Bo¿ego (25.10.2016)
(...) „Jakiej postawy ¿¹da od nas Pan, aby królestwo Bo¿e wzrasta³o, staj¹c siê chlebem i domem dla
wszystkich? Pos³uszeñstwa. Królestwo Bo¿e wzrasta dziêki pos³uszeñstwu mocy Ducha Œwiêtego – mówi³ Papie¿.
– M¹ka przestaje byæ m¹k¹ i staje siê chlebem, poniewa¿ poddaje siê zaczynowi, a zaczyn pozwala siê wyrobiæ
z m¹k¹... M¹ka wprawdzie nie odczuwa, ale mo¿emy pomyœleæ, ¿e kiedy daje siê wyrobiæ, jest w tym jakieœ
cierpienie, nieprawda¿? Nastêpnie pozwala siê wypiec. Równie¿ Królestwo Bo¿e wzrasta w podobny sposób
i ostatecznie staje siê pokarmem dla wszystkich”.
Franciszek podkreœli³, ¿e ludzie pos³uszni Duchowi Œwiêtemu wzrastaj¹ i staj¹ siê darem dla wszystkich.
Przypomnia³, ¿e Królestwo Bo¿e jest „w drodze” ku nadziei i ku pe³ni, zaœ Duch Œwiêty dok³ada do naszego
niewielkiego zaczynu czy te¿ maleñkiego ziarna sw¹ moc, przemieniaj¹c je, aby wzrasta³y. „Je¿eli natomiast
zatrzymamy siê w miejscu, to stajemy siê sztywniakami, a to sprawia, ¿e jesteœmy sierotami, bez Ojca” – mówi³
Franciszek.
„Sztywniak ma tylko panów, a nie ojca. Królestwo Bo¿e jest jak matka, która wzrasta i jest p³odna, poœwiêca
siê, aby dzieci mia³y jedzenie i schronienie, naœladuj¹c przyk³ad Pana – mówi³ Franciszek. – Dzisiaj jest dzieñ,
aby prosiæ o ³askê pos³uszeñstwa Duchowi Œwiêtemu. Wiele razy jesteœmy pos³uszni naszym zachciankom,
naszym os¹dom: «Robiê to, na co mam ochotê...». W ten sposób nie wzrasta królestwo Bo¿e, a tak¿e my siê
nie rozwijamy. To pos³uszeñstwo Duchowi Œwiêtemu pozwoli nam siê rozwijaæ i zmieniaæ podobnie jak zaczyn
i ziarno. Niech Pan da nam wszystkim ³askê tego pos³uszeñstwa”.
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Powa¿ne zagro¿enie duchowe
Pozornie Halloween wydaje siê niewinnym „œwiêtem” zaspokajaj¹cym jedynie potrzeby
tajemniczoœci, czemu sprzyja przebieranie siê za czarownicê, wampira, ducha czy diab³a,
zainteresowanie rzeczami budz¹cymi grozê, strach, lêk. Jest odpowiednim momentem dla wró¿b
dotycz¹cych ma³¿eñstwa, szczêœcia, zdrowia i œmierci. Tego dnia wzywa siê pomocy szatana.
Faktycznie Halloween mo¿e stanowiæ formê wtajemniczenia w okultystyczno-demoniczny œwiat.
Bêd¹c sztucznym tworem,
zlepkiem ró¿nych tradycji obcych
chrzeœcijañstwu, kojarzy siê
z niebezpiecznymi wierzeniami
i ku l ta m i ( m a ko n o ta c j e
satanistyczne). Znaki u¿ywane
podczas tego „œwiêta”, jak œmieræ,
krew, duchy (przebieranie siê
w kostiumy ma na celu zmylenie,
oszukanie duchów
nawiedzaj¹cych ludzi ostatniego
dnia paŸdziernika), otwieraj¹ na duchow¹ rzeczywistoœæ przekraczaj¹c¹ wymiar psychologiczny,
odnosz¹c siê do sfery œwiatopogl¹dowej czy religijnej. Halloween dobrze zadomowi³ siê w polskiej
kulturze. Jest obchodzony w domach kultury, szko³ach i czêsto ³¹czy siê z propagowaniem
okultyzmu, ezoteryki (wró¿biarstwo, spirytyzm). Z religijno-filozoficznego punktu widzenia
praktykowanie tego zwyczaju stanowi powa¿ne zagro¿enie duchowe.
Uczestnicz¹c w obrzêdach przebierañców nieœwiadomie czy te¿ dla zabawy bierzemy udzia³
w praktykach poœwiêconych szatanowi. Ci którzy mi³uj¹ Pana Boga, powinni trzymaæ siê z dala
od takich obrzêdów i nie godziæ siê na ¿adne kompromisy. W dniu Halloween chrzeœcijanie powinni
gromadziæ siê i szerzyæ wœród wspó³wyznawców wiedzê o groŸbach jakie niesie pogañstwo i modliæ
siê wspólnie o pokonanie si³ ciemnoœci, a przede wszystkim dziêkowaæ naszemu Ojcu Niebieskiemu
za zwyciêstwo nad œmierci¹, piek³em i szatanem.
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.
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 poza drugi 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.
* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w pi¹tek, 04 listopada – œwiêty Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu, wprowadzaj¹cy gorliwie
reformy Soboru Trydenckiego.
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1. Na kartach Pisma Œwiêtego, zw³aszcza Ewangelii £ukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówi¹,
¿e Bóg poszukuje cz³owieka, pragnie jego szczêœcia, jego zbawienia. Biblia podkreœla jednoczeœnie,
¿e gdy cz³owiek spotka Boga, zmienia siê ca³kowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego
przyk³adem. Pozwólmy zatem odnaleŸæ siê Bogu, miejmy g³êbokie pragnienie spotkania z Nim.
2. We wtorek, 1 listopada - Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. W tym dniu pragniemy oddaæ czeœæ wyznawcom
Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym ¿yciu osi¹gnêli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie.
Pamiêtajmy, ¿e ka¿dy chrzeœcijanin jest powo³any do œwiêtoœci, ¿e niebo jest nasz¹ prawdziw¹ ojczyzn¹.
00
00
00
00
00
Msze Œw. o godz. 7 , 9 , 11 , 13 – na cmentarzu parafialnym z procesj¹ i o godz. 18 – w koœciele parafialnym.
3. W œrodê, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych – Dzieñ Zaduszny. W tym dniu
modlimy siê za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznoœci. Modlimy siê za zmar³ych, w sposób
szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyœæcowym ogniu oczekuj¹ wiecznego zjednoczenia
z Panem. Na mocy specjalnego papieskiego przywileju ka¿dy kap³an mo¿e sprawowaæ trzy Msze Œwiête pod
specjalnymi warunkami, dlatego te¿ w naszym koœciele w œrodê porz¹dek Mszy Œw. taki sam jak Wszystkich
00
00
00
00
00
Œwiêtych czyli o godz. 7 , 9 , 11 , 13 – na cmentarzu parafialnym z procesj¹ i o godz. 18 – w koœciele
parafialnym, która rozpocznie Nowennê ¯a³obn¹
5. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy siê o porz¹dek
na cmentarzu. Œmieci, ró¿ne odpadki, zu¿yte znicze, stare kwiaty proszê sk³adaæ tylko w wyznaczonych
miejscach do odpowiednich pojemników.
6. Od 1 do 8 listopada, ka¿dorazowo odwiedzaj¹c cmentarz i odmawiaj¹c modlitwê za zmar³ych, mo¿emy
uzyskaæ dla nich odpust zupe³ny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone ju¿ co do winy.
Dla zyskania odpustu nale¿y byæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹, wzbudziæ akt wyzbycia
siê jakiegokolwiek przywi¹zania do grzechu oraz pomodliæ siê w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej
pobo¿nej praktyki – dziêki niej mo¿emy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
7. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca:
• w czwartek poza modlitw¹ za zmar³ych polecanych w wypominkach pomodlimy siê za zmar³ych kap³anów,
zw³aszcza tych, którzy towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów
oraz o nowe powo³ania do s³u¿by Bo¿ej;
• w pi¹tek po wspólnej modlitwie za zmar³ych – nabo¿eñstwo ku czci Serca Pana Jezusa; spowiedŸ
00
pierwszopi¹tkowa od godz. 17
• w sobotê ró¿añcowa modlitwa za zmar³ych po wieczornej Msz¹ Œwiêtej stanowiæ bêdzie w tym miesi¹cu
nasze pierwszosobotnie nabo¿eñstwo.
8. ¯yczymy wielu Bo¿ych ³ask wszystkim obchodz¹cym urodziny i imieniny. Zmar³ych pragniemy polecaæ
Bo¿emu mi³osierdziu.
Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
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