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Rocznica poświęcenia własnego kościoła 
Czytania: Iz 56, 1.6-7; Ps 84; 1 Kor 3, 9-17; Mt 16, 13-19 

 

  
 
 
Są takie elementy amerykańskiej popkultury, które raz za razem 

wdzierają się do niegdyś konserwatywnej kulturowo Polski. Wcześniej św. 
Mikołaj został zastąpiony przez zlaicyzowaną maskotkę Coca-Coli, następ-
nie walentynki wyparły wspomnienie św. Walentego, a teraz Halloween 
próbuje młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens uroczystości Wszyst-
kich Świętych oraz Dnia Zadusznego. 

Halloween to celtyckie, a zatem pogańskie święto. Związane było z 
obrzędami Samhain. W średniowieczu nadano mu nazwę All Hallows Eve - 
co znaczy - Wigilia Wszystkich Świętych. W skrócie Halloween. Halloween 
polegało na kontaktowaniu się z zaświatami, po to by odkryć przyszłość, 
nabrać mocy, zaspokoić potrzeby zmarłych. Zwyczaje te można porównać z 
obchodzonymi w naszej części Europy dziadami, tak dobrze zobrazowany-
mi przez Adama Mickiewicza w III części jego najważniejszego dramatu. 
Dziady jednak Kościół katolicki skutecznie wyrugował kilka wieków temu. W 
miejsce obrządków mających za cel kontakt z duchami, udało się wprowa-
dzić kult zmarłych, polegający na czczeniu ich pamięci i modlitwie za nich. 
Dzięki temu od XII wieku w Kościele obchodzi się Dzień Zaduszny.  

W XIX wieku zwyczaje Halloween dotarły wraz z emigrantami z 
Wysp Brytyjskich do Ameryki. Tam nabrały swojego kolorytu i komercyjnego 
charakteru. Smaczku (a może raczej niesmaczku) dodaje fakt, że w Nowym 
Jorku jest to dzień parad gejowskich. W XX wieku zmodyfikowana pogań-
ska praktyka powróciła już nie tylko na Wyspy Brytyjskie, ale do całej Euro-
py. Na ironię zakrawa fakt, że choć w niemal całej Europie udało się Kościo-
łowi „ochrzcić” dziady, po 800 latach musi on ponownie walczyć o to, aby 
kult zmarłych nie miał okultystycznego charakteru. Tak to już jest, licho nie 
śpi.  

Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kiedy poznaje stanowisko Ko-
ścioła na temat Halloween. Najczęściej ludzie używają argumentu: co złego 

Intencje mszalne: 29.10 - 04.11 
 

Poniedziałek, 29 październik 2018   
700 O Boże błogosł.  zdrowie i potrzebne łaski dla P. Teresy Mnich  
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
Wtorek, 30 październik 2018 
700 śp. Marek Kuczmarski 
1800  śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
Środa, 31 październik 2018  
700   O Boże błogosł. i opiekę N.M.P dla Emilii z okazji 30 urodzin 
1800 śp. Tadeusz Cija (12 rocz.) 
1800 śp. Jarosław Bogdanowicz (1 rocz.) oraz  zmarli z rodziny Berdyczko, 
Moskal i Bogdanowicz 
Czwartek, 01 listopad 2018 – Uroczystość Wszystkich Świętych 
800  śp. Władysław Mickiewicz 
930 za wnuka Franciszka o Boże błogosł. oraz potrzebne łaski dla rodziny 
1100 śp. Eugeniusz Żołna (4 rocz.) 
1800  śp. Władysław Bednarz (1 Msza św. gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Piątek, 02 listopad 2018 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
700  śp. Aniela Knobel 
1800 śp. Władysław Bednarz (2 Msza św. gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Sobota, 03 listopad 2018 – Pierwsza Sobota Miesiąca 
700  śp. Władysław Bednarz (3 Msza św. gregoriańska) 
1800 śp. Edward Ziółkowski (1 rocz.) i zmarli z obojga stron 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Niedziela, 04 listopad 2018 
800 śp. Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i krewni z rodziny Skuza i 
Polakowskich 
800 śp. zmarli z rodz. Syroków, Bajsonów, Traczyków, Kachnowiczów, 
Matejczuków i Błaszczyńskich 
930  śp. Cecylia i Brunon Kalinowscy oraz Jan Krasowski 
930 śp. Jadwiga i Tadeusz Manelscy 
1100  śp. Adam, Czesława(k), Henryk, Krystyna Kostrzewa, rodzice z obu stron 
1230 Żywy Różaniec 
1230 śp. Władysław Bednarz (4 Msza św. gregoriańska) 
1230 śp. Aleksander i Jan Miciak 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 

Chrześcijanie nie obchodzą Halloween 



jest w tym, że dzieci przebierają się za czarownice i diabełki? Albo: przecież 
to tylko zabawa, nie ma w niej nic złego. Problem polega na tym, że cała 
symbolika i atmosfera Halloween otwiera człowieka na rzeczywistość, o 
której gdyby człowiek wiedział, uciekałby, gdzie pieprz rośnie. 

Taka oto dynia z zapaloną w niej świecą symbolizuje dusze błąkają-
ce się w postaci ogników. Tańce czarownic z diabłami i skrzatami przy 
ognisku (za te postaci przebierają się dzieci) mają za zadanie skontaktować 
człowieka z duchami. Wróżby mają na celu zajrzeć w zaświaty, by dowie-
dzieć się czegoś o nadchodzącej przyszłości. 

Jak wiemy, wróżby to grzech śmiertelny przeciw Panu Bogu, który 
jest jedynym Panem Czasów. Nie wolno próbować wcielać się w Jego rolę i 
próbować odkrywać przyszłość, którą zaplanował. Otwieranie się zaś na 
duchy to zabawa z diabłem w chowanego, ale na takich zasadach, że jedy-
nie człowiek szuka, a diabeł pozwala się znaleźć. Duchy istnieją. Z tym tyl-
ko, że dusze zbawione trwają w adoracji Boga, a nie zajmują się ziemskimi 
zabawami ludzi. Toteż kiedy wywołujemy duchy, możemy mieć pewność, że 
spotkamy albo duszę potępioną, albo demony. Bo choćby człowiek tę za-
bawę traktował zupełnie niepoważnie, to diabły odpowiadają na każde za-
proszenie człowieka. Zresztą sama atmosfera Halloween bliższa jest na-
szym wyobrażeniom piekła niż nieba. Bo czy wyobrażamy sobie niebo jako 
miejsce, po którym hasają diabełki, potwory, kościotrupy i czarownice? A 
jeżeli nie, to po co bawić się w piekło? Czy zabawa w potępienie i przebie-
ranie się za przyjaciół szatana jest miła Chrystusowi?  
          Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że problemy opętań i schorzeń 
psychicznych na tle demonicznym zaczynają się niemal zawsze od niewin-
nych praktyk. Należą do nich: słuchanie obrazoburczej muzyki, wróżenie, 
horoskopy, kontaktowanie się z duchami, noszenie talizmanów czy też za-
bawa w piekło, diabły itp. Warto zadać sobie pytanie, czy satanista zawie-
sza sobie w domu obrazki ze świętymi? NIE…, bo będą mu przeszkadzały, 
będzie źle się czuł w obecności wizerunków świętych. Czy więc chrześcija-
nin ma zabawiać się w coś co sprzeciwia się Chrystusowi? Święty Paweł 
pisze wyraźnie: „Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie! Unikajcie 
wszystkie co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-22). 

Najgorsze jest to, że sukces Halloween związany jest z zyskiem 
bardzo wielu osób. W okolicach Wszystkich Świętych można zarobić na 
zniczach i wiązankach. Wytwórcy zabawek i właściciele knajp pozazdrościli 
widać zysków i chcieliby również coś dla siebie uszczknąć. Stąd zależy im 
na zwiększaniu popularności Halloween. Jedni mogą dzięki temu sprzedać 
więcej upiornych strojów i zabawek, drudzy organizują imprezy w atmosfe-
rze horroru, podczas których wzrasta m.in. sprzedaż alkoholu. 

Ludzie, którzy zarabiają w Polsce na Halloween, zwłaszcza jeżeli są 
ochrzczeni, sprzeniewierzają się wierze i tradycji dla pieniędzy. Sami ulega-

ją marketingowemu oszustwu, że Halloween to tylko świecka zabawa, na 
której można zarobić kilka groszy, i organizują coś, co otwiera ich samych i 
innych ludzi na działanie szatana (czy chcą czy nie chcą). 

Por. art. „Niedziela” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1. Dziś po wszystkich Mszach świętych można nabyć kalendarze semi-
naryjne na 2019 rok.  

2. W miesiącu listopadzie zapraszamy na wypominki – modlitwę w 
intencji naszych zmarłych - codziennie pół godz. przed wieczorną 
Mszą św. Karty na wypominki oraz na Mszę świętą zbiorową za 
zmarłych są wyłożone w kopertach na ławkach.  

3. KSM przy parafii św. Wojciecha w Elblągu zaprasza na „Noc Świę-
tych”. Rozpoczęcie o godz. 19:00. Plan wieczoru na plakacie na stro-
nie internetowej naszej parafii. 

4. W Pierwszy Czwartek Miesiąca obchodzimy Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze święte tego dnia o godzinach: 8:00, 9:30, 11:00 oraz 
18:00. Nie ma Mszy św. o godz. 12:30. Po południu o godz. 14.00 – 
procesja żałobna na naszym cmentarzu. 
W Pierwszy Piątek Miesiąca wspominamy Wiernych Zmarłych. Msze 
św. o godzinie 7:00 oraz 18:00. Spowiedź od godziny 17:15. Tego 
dnia odwiedzimy naszych chorych. W dniach od 1 do 8 listopada za 
nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencjach Ojca świętego 
(czyli w intencjach, które nosi w sercu papież) można uzyskać 
Odpust Zupełny (pod zwykłymi warunkami), który można ofia-
rować raz dziennie za jedną osobę zmarłą. 

5. KSM (Katolickie Stowarzyszeni Młodzieży)  i ZHP  Hufiec Elblag 
(Związek Harcerstwa Polskiego) zaprasza na " Ognisko dla Niepod-
ległej" , które odbędzie się 11 listopada o godz. 18.30 w Bażantarni 
przy wiatach w pobliżu góry Chrobrego. Prosimy zabrać ze sobą bar-
wy narodowe (flagi, czapki, koszulki), coś do jedzenia na ognisko i w 
miarę możliwości śpiewniki patriotyczne. Będzie to wydarzenie pa-
triotyczno -religijne. 

6. W „Gościu Niedzielnym” ciekawy artykuł o rzeczywistości Czyśćca, 
oraz jak rozmawiać z osobami pogrążonymi w żałobie.  


