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Czy Halloween to tylko niewinna zabawa? 
W Piśmie Świętym czytamy:  "Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie! 
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła" (1 Tes 5, 21-23)  

Listopad, to w tradycji chrześcijańskiej czas modlitw za dusze Zmarłych  
i radość z naszych Świętych radujących się obliczem Wszechmocnego. Tę piękną 
tradycję Kościoła katolickiego zaczyna przyćmiewać od pewnego czasu "święto" 
duchów, zwane Halloween, które przez nas katolików nie powinno być akceptowa-
ne.  

Aby w pełni zrozumieć znaczenie Halloween, musimy sięgnąć do jego historii. 
Geneza Halloween sięga tysięcy lat wstecz i wywodzi się z celtyckiego święta, pod-
czas którego oddawano cześć panu zmarłych bożkowi Samhainowi. Wierzono, że 
w noc z 31 października na 1 listopada duchy osób zmarłych zstępują na ziemię, 
powracając do swych dawnych miejsc zamieszkania odwiedzają żyjących. Celtowie 
gasili w tym czasie wszelkie ogniska, kaganki i pochodnie, żeby ich domy wygląda-
ły na zimne i niegościnne, a poza domem wystawiali żywność dla duchów. Sami 
ubierali się w stare, podarte ubrania i chodzili po wsiach udając brudnych włóczę-
gów, co miało odstraszać duchy. Niezatroszczenie się o pokarm dla duchów mogło 
spowodować wiele nieprzyjemnych następstw złe duchy mogły zaszkodzić żyją-
cym. Podczas tego święta druidzi (kapłani celtyccy), którzy byli magami, wróżbita-
mi, astrologami spełniali obrzędy noworoczne, częścią których było składanie  
w ofierze ludzi z historii wiemy, iż byli to przeważnie mężczyźni, których palono 
żywcem jako ofiarę dla Samhain’a - według ich wierzeń największego władcy de-
monów, bożka śmierci i ciemności. 

Anton La Vey, autor książki Pt. „The Satanic Bible” (Biblia szatana) powiada, 
że: „Halloween jest najważniejszym dniem w roku Kościoła szatana.” 

Pod wpływem chrześcijaństwa pierwotna tradycja Halloween zaczęła zanikać, 
zwłaszcza po 835 roku, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została przeniesiona 
z okresu wielkanocnego na 1 listopada.  

Od pewnego jednak czasu wraz z rozwojem ruchu New Age odradzają się też 
dawne pogańskie kulty wraz z ich obrzędami. Niepokojące jest to, że odradzanie 
się starych zwyczajów następuje pod płaszczykiem zabawy przebierania się w ko-
stiumy czarownic, upiorów, wampirów, kościotrupów. Zabawy "Halloween'owe" 
urządzane są nawet w szkołach, a przebieg zabaw to często echo dawnych dru-
idycznych obrzędów. I tak, tradycja żądania poczęstunku słodyczami bierze się  
z pogańskich wierzeń, że w zamian za smakołyki duchy mogą pobłogosławić obda-
rowującego. Wydrążona dynia to przypomnienie zwyczaju rzeźbienia portretu de-
monów, aby odstraszały nieszczęścia, to symbol dusz potępionych, a także  



nawiązanie do wydrążanych czaszek ludzkich ofiar złożonych w ofierze demonom,  

w których palono świece. Warto też wspomnieć, że w starożytności podświetlone dy-

nie lub czaszki umieszczano na dachach domów, co miało wskazywać, że jego 

mieszkańcy czczą szatana i należą się im względy demonów. Dzisiejszy uśmiechnię-

ty i wydawałoby się niegroźny wizerunek wydrążonej dyni to symbol potępionych 

dusz. Więc trzeba się zastanowić zanim umieścisz podświetloną dynię w swoim 

oknie lub u swoich drzwi, bo jeśli rzeczywiście przeanalizujemy co ten symbol ozna-

cza, to po co kusić zło z pozoru niewinną zabawą. Pamiętajmy, że w naszych cza-

sach działanie naszego przeciwnika polega właśnie na "niewinnym" udawaniu dobra  

i radości. A czy brzmienie słowa Halloween nie przypomina wam zlepku angielskich 

słów hell i win? 

Ze smutkiem należy uświadamiamy sobie fakt, że Halloween jest kultywowany 

także w katolickiej Polsce. Wieczory halloween'owe urządzane są w szkołach, klu-

bach, pubach. Nazywa się to świetną zabawą, która zaspokaja potrzebę tajemniczo-

ści. Osoby promujące Halloween koncentrują się najbardziej na dzieciach  

i młodzieży, które ze względu na nieznajomość problematyki duchowych zagrożeń są 

w największym niebezpieczeństwie.  

Mając na uwadze powyższe informacje, warto zdać sobie sprawę, że dalsze 

przyzwalanie na promowanie pogańskich zwyczajów będzie prowadziło do pomie-

szania pojęć i niezrozumienia, zwłaszcza przez młode pokolenie, głębi uroczystości 

Wszystkich Świętych oraz wspomnienia wszystkich wiernych Zmarłych. Dlatego war-

to, aby rodzice i opiekunowie, nauczyciele i katecheci, a także my wszyscy wierzący 

podeszli ze szczególną troską do pielęgnowania w dzieciach tej pięknej katolickiej  

i polskiej tradycji, jaką jest modlitwa za dusze. Chciejmy pamiętać, że Halloween  

w swojej historii nigdy nie było świętem chrześcijańskim, a jego korzenie są głęboko 

demoniczne i satanistyczne. Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że problemy opę-

tań i schorzeń psychicznych na tle demonicznym zaczynają się niemal zawsze od  

z pozoru "niewinnych" praktyk, którym oddawały się osoby opętane. Ja jednak nadal 

wierzę, że te dwa pierwsze listopadowe dni, przepełnione głęboką duchowością i re-

fleksją nad sensem chrześcijańskiego życia, nigdy nie zostaną wyparte ze świado-

mości naszego narodu, w którym mają piękną wielowiekową tradycję. 

Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden fragment Pisma  

Świętego: "Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona boż-

kom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, de-

monom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspól-

nego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie 

możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów".   (1 Kor 10,19-22)                                                      
M. Petela 

 

 Zapraszamy na bal świętych w szkole podstawowej u nas na Pawłowie  

w czwartek 25.10.2018 o godzinie 15.00 -17.00 oraz do Szkoły pod Skrzydłami  

w Zabrzu, ul. Lipowa 11 31.10.2018 o godzinie 17.30 wstęp bezpłatny.  

Obowiązują stroje lub atrybuty świętych.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

● Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny.  

● Zapraszam na nabożeństwa różańcowe: dzisiaj o godz. 1630,  

w tygodniu o godz. 1730. Za odmówienie różańca można uzyskać odpust zupełny 

spełniając zwykłe warunki. 

● W poniedziałek spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VII i VIII. 

● Spowiedź Święta przed każdą Mszą św. 

● Zalecki na Dzień Zaduszny i Oktawę przyjmowane są w zakrystii oraz w kan-

celarii parafialnej.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

 • Dlaczego wielu przyjmuje Komunię Świętą w stanie grzechu ciężkiego i co 

oznacza przyjąć ją niegodziwie?  

Ponadto w "Gościu": 

 • z okazji Niedzieli Misyjnej i rozpoczynającego się tygodnia misyjnego rozmowa 

z księdzem Tomaszem Atłasem, krajowym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyj-

nych 

● o rewolucjach w emeryturach, które szykują się już w przyszłym roku. 

● Serdecznie zapraszam dziś po Mszy św. o godz. 10.00 na krótki koncert orga-

nowy, który będzie jednocześnie prezentacją naszego instrumentu po przepro-

wadzonych w lipcu i sierpniu koniecznych naprawach. Nad poprawą stanu in-

strumentu pracowali studenci Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach: p. Przemysław - 2 rok studiów II stopnia na kierunku "organy"  

i p. Robert, 2. Rok na kierunku "Muzyka kościelna". Oni też dla nas wykonają na-

stępujące utwory: 

1. Johann Sebastian Bach - Preludium i fuga e-moll BWV 533 (Robert);  

2. Leon Boellrnan - Modlitwa i Menuet Gotycki z Suity Gotyckiej (Robert, Prze-

mek);  

3. Franz Schubert - Ave Maria (Przemek); 

4. Nicolaus Bruhns - Preludium e-moll (Robert);  

5. Cesar Franck - Sortie D-dur ze zbioru L'Organiste (Przemek);  

Na komunię podczas mszy: Johann Sebastian Bach - preludium chorałowe 

"Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 731 (Robert). 

● Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona będzie na Misje. „Bóg za-

płać” za dzisiejsze ofiary. 

● Od dzisiejszej niedzieli w przedsionku kościoła stoi koszyczek z cytatami Sło-

wa Bożego. Zapraszamy, aby każdy zabrał sobie cytat do domu i rozważył  

w swoim sercu.  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE   MMMSZYSZYSZY   św. 22 do 28 października 2018 
Tydzień Misyjny 

22 X 
Poniedzia-

łek 
Św. Jana Pawłą II 

papieża 
 

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Różańcowej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opie-

kę Bożą i zdrowie dla Barbary Piątek z okazji 70. rocznicy uro-

dzin                                                          Te Deum                   

23 X 
Wtorek 
Św. Józefa  

Bilczewskiego, 
bpa 

oraz św. Jana  
Kapistrana , 

prezb. 

g. 700 

 

g.1730 

g.1800 

- Za ++ rodziców Helenę i Engelberta Kuczera oraz siostrę  

Alicję 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Monikę i Franciszka Plewik w rocznicę śmier-

ci oraz męża Helmuta Derner w dniu urodzin 

24 X 
Środa 

Wsp. św. Antonie-
go Marii Clareta, 

bpa 

g. 800 

 

 

 

 

g.1730 

g.1800 

Msza św. szkolna  

- Za ++ rodziców Zofię i Karola Piecha, siostrę Stefanię Komar, 

teścia Józefa Chromik, trzech swagrów, dziadków z obu 

stron, pokrewieństwo Piecha, Fröhlich, Gertrudę i Franciszka 

Wójcik 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Tomasza Cyganek, rodziców Cyganek, Kasprzyk oraz 

rodzeństwo  

25 X 
Czwartek 

 

g. 700 

 

g.1730 

g.1800 

- Za + ojca Eryka Weleda w 50. rocznicę śmierci oraz matkę 

Agnieszkę Weleda 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Andrzeja Żebrowskiego w dniu urodzin 

26 X 
Piątek 

 

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Edwarda Cygana w rocznicę śmierci 

27 X 
Sobota 

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Ernesta Wyplera w rocznicę śmierci 

28 X 
Niedziela 

 
30 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

 

g.1000 

g.1630 

g.1700 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opie-

kę Bożą i zdrowie dla małżonków Agnieszki i Jacka Hnidiuków 

z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla 

rodziny   

- Za roczne dziecko Paulinę Solga, rodziców oraz chrzestnych 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Augustyna i Bertę Czech 

 


