
 Halloween 
czy powinienem je świętować? 

W tradycji amerykańskiej „święto” Halloween wygląda pozornie 

niewinnie i wydaje się powierzchownie jedynie zewnętrznym 

odreagowaniem frustracji czy zaspokojeniem potrzeby tajemniczości  

i innych potrzeb psychologicznych, którym sprzyja np. przebieranie się 

(w czarownicę, wampira, ducha czy nawet diabła (wszystkie te postaci 

związane jednak są z osobą szatana w tradycji europejskiej). Nie jest 

to zresztą tylko zabawa dla dzieci, ale także okazja do urządzania 

imprez towarzyskich dla dorosłych, a ponadto okazja do chuligańskich ekscesów, gdzie 

(jakby zgodnie z naturą owego „święta”) czyni się zło w postaci niszczenia samochodów, 

napadów na ludzi czy nawet morderstw. 

Interpretacja psychologiczna czy antropologiczna z pewnością ma tu swoje 

miejsce („cień”, „logika nocy”, celebracja „chaosu”, „dionizyjskie upojenie”). Nie można 

jednak pomijać czynnika realizmu, który może przebijać z okowów zewnętrznych tej 

tradycji będącej w istocie formą inicjacji w świat okultystyczny czy demoniczny. Mimo 

tego, iż Halloween jest konstrukcją sztuczną i eklektyczną, co nawet może być jeszcze 

bardziej niebezpieczne, gdyż naprowadza skojarzeniowo na jednocześnie wiele typów 

niebezpiecznych tradycji i wierzeń. Zresztą już same symbole czy raczej znaki, jak 

śmierć, krew czy duchy (np. przebieranie się w różne kostiumy ma na celu zmylenie 

duchów, które wedle tych wierzeń mają przychodzić ostatniego dnia października do 

ludzi), otwierają na rzeczywistość duchową, która przekracza wymiar psychologiczny, 

odnosząc się do sfery światopoglądu czy religii. Jest to forma 

inicjacji, ale w niewłaściwą stronę. 

Jest to tym bardziej groźne, że łączy się to z Uroczystością 

Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, które sprowadzane 

są najczęściej jednostronnie do Święta Zmarłych. Powoduje to 

wzmocnienie tradycji Halloween i jednocześnie osłabienie 

tradycji chrześcijańskiej w jej powadze i właściwym znaczeniu 

np. przypomnienia teologii czyśćca i konieczności modlitwy za 

zmarłych a nawet sprzyja sprowadzeniu jej na niewłaściwe tory 

niebezpiecznych skojarzeń, takich np. jak spirytyzm.   

ks. Aleksander Posacki SJ 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW 19-26.10.2014 
19.10.2014 – NIEDZIELA – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

600 Wolna 

730 W int. Genowefy z ok. 75 r. urodzin 
900 1. Za †† Ludwika i Elżbietę Slenczka 

2. Za †† Janinę i Wacława Januszkiewicz 
1030 1. Za †† Helenę, Jakuba i Henryka Florkowskich, Małgorzatę i Jana Sroka 

2. Za †† Teresę i Alberta Sowik, †† z rodz. 
1630 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1700 Za †† Katarzynę i Alfonsa Kretek, †† synów, †† z rodz. 
20.10.2014 – PONIEDZIAŁEK – św. Jana Kantego 

630 Za †† Jana, Zofię, Heinricha i Jadwigę Klimaszka 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 1. Za †† Helenę i Tadeusza Masełko 

2. Za †† Jana i Elżbietę Ślenczka 
21.10.2014 – WTOREK – bł. Jakuba Strzemię 

630 Za † Helenę Ochrombel w r. śm. 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 1. Za † Mikołaja Zimny 

2. Za † Agnieszkę Łobos 
22.10.2014 – ŚRODA – św. Jana Pawła II 

630 1. Za †† Wiktora i Józefę Witeczek, † Alojzego Białdyga 
2. W int. rodz. Hajduk o bł. B. i zdr. 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
1800 1. Za † Jerzego Orłowskiego 

2. Za †† Franciszkę i Władysława, † Stanisława Zapotocznych 
23.10.2014 – CZWARTEK 

630 Za †† Annę i Józefa Pasberg 
1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 1. Za † Elżbietę Piechaczek 
2. Za † Jana Karczewicz 

24.10.2014 – PIĄTEK 
555 RÓŻANIEC W INT. MŁODZIEŻY 

630 Za †† rodz. Adolfa i Jadwigę Kuc, †† z rodz. 
1715 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W INT. MŁODZIEŻY 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
1800 1. Za †† Edmunda i Bronisława Piotrowskich 

2. Za † męża Waltra Winkler 

25.10.2014 – SOBOTA 
630 Za †† z rodz. Pączko, Rogula, Węgrzyniak i Dzedzyk 

1330 ŚLUB: Magdalena JELIŃSKA oraz Tomasz BORYS 

1630 NAUKA PRZEDCHRZCIELNA 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 Za †† rodz. Lubomirę i Ludwika Szulc 

1930 CZUWANIE MODLITEWNE DLA MŁODZIEŻY W KLASZTORZE ANNUNTIATA 

26.10.2014 – NIEDZIELA – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

600 Za † Ernę Stuchły, † Annę Tumulka, †† z pokr. 
730 1. Za † Józefa Przybyła 

2. W int. Romana i Stanisławy w 35 r. śl. 
900 1. W int. Edeltraudy i Ewalda Tomiczek z ok. 50 r. śl. 

2. W int. rodz. Jonczyk 
1030 1. W int. Piotra ANDREJKO oraz Kamila KOŁEK z ok. Chrztu Św. 

2. W int. Danuty i Stefana z ok. 30 r. śl. 
1630 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1700 Za †† Elżbietę i Pawła Piechaczek, † Eugeniusza Opawskiego 
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OGŁOSZENIA 19 PAŹDZIERNIK 2014 
 

1. Dziś Światowy Dzień Misyjny. Gościmy w naszej wspólnocie Siostry misjonarki 

z klasztoru Annuntiata. Pod kościołem można je wesprzeć ofiarą na misje. Od 

dzisiaj przez tydzień gościć będziemy w naszej wspólnocie kleryków z Misyjnego 

Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. 

2. Kancelaria będzie czynna wg stałego porządku. 

3. Zapraszamy wszystkich na modlitwę różańcową od poniedziałku do soboty o 

godz. 17.30, a w Niedzielę o 16.30.  

4. W poniedziałek, wtorek i czwartek spotkania formacyjne dla uczniów III klasy 

gimnazjum, wg wcześniej ustalonych grup. 

5. Biskup Paweł Stobrawa, telewizja Trwam, Ojcowie Oblaci parafii p.w. św. 

Eugeniusza de Mazenod oraz duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej serdecznie 

zaprasza wszystkich chętnych na uroczysty obchód Tygodnia Misyjnego do 

Kędzierzyna-Koźla w poniedziałek 20 października. Początek o godz. 16.30. 

6. W czwartek: 

 Msza Św. szkolna o godz. 18.00. Zapraszamy dzieci do I klasy gimnazjum 

włącznie; 

 Po Mszy św. szkolnej zbiórka dla ministrantów. 

7. W piątek przed wieczorną Mszą Św. Koronka do Bożego Miłosierdzia w int. 

młodzieży. Nie będzie Mszy św. młodzieżowej. 

8. W sobotę: 

 Dziękujemy wszystkim 8 mężczyznom i młodzieńcom za ofiarną pracę na 

cmentarzu przy ul. Kozielskiej w minioną sobotę. Efekt pracy widoczny na 

pierwszy rzut oka. Zapraszamy na godz. 9.00 do drugiego podejścia. Każda para 

rąk mile widziana. 

 o godz. 11.00 próba scholi dziecięcej w salce za plebanią; 

 o godz. 16.30 nauki przedchrzcielne; 

 od 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Sakramentu Pokuty; 

 o godz. 19.30 czuwanie modlitewne dla młodzieży w klasztorze Annuntiata. 

9. Przy gazetkach parafialnych są już do pobrania druki na wypominki, które 

można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Bóg zapłać za ofiary złożone 

przy tej okazji na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. 

10. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza wszystkich 

zainteresowanych pogłębieniem życia modlitewnego do udziału w Akademii 

Duchowości – cyklu ośmiu comiesięcznych spotkań wprowadzających w modlitwę 

osobistą i wspólnotową. Akademia odbywać się będzie w soboty, raz w miesiącu 

w Winowie. Pierwsze spotkanie 25 października. 

11. Polecamy lekturę nowego numeru Gościa Niedzielnego: 

☞ W środku tekst Nowenny pompejańskiej – najskuteczniejszej modlitwy błagalnej; 

☞ Papież czasów moralnego zamętu – Paweł VI; 

☞ Bajka o Śląsku; 

☞ Chrześcijanie wczasach zarazy – o epidemii ebola. 
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Na wesoło  

Kubuś Puchatek do Prosiaczka:  

- Krzyś dał nam 10 słoików miodu, po 8 dla każdego.  

- Ależ Puchatku! - dziwi się Prosiaczek. Przecież to wypada 

po 5 słoików!  

- Licz sobie jak chcesz, Prosiaczku. Ja swoje 8 już 

zjadłem! 

 

Myśliwy mówi do kolegi:  

- Podobno sprzedałeś swego psa myśliwskiego, którego tak 

bardzo lubiłeś?  

- Tak. Ostatnio był nie do wytrzymania. Ilekroć 

opowiadałem  

historie z moich polowań, kręcił przecząco głową. 

ŚW. JAN PAWEŁ II O RODZINIE 

„Miłość rodzicielska od początku staje się duszą,  

a przez to i normą, która inspiruje i nadaje kierunek 

całej konkretnej działalności wychowawczej, 

ubogacając ją tak cennymi owocami miłości, jak 

czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność 

i duch ofiary” (FC 36). 

Dlaczego to robisz? Co tobą kieruje? Czasami szukamy wyczerpującego 

uzasadnienia takiej, a nie innej decyzji, a wystarczyłoby powiedzieć: „bo kocham”. 

 

 

Bóg zapłać za ofiary złożone przy okazji zakupu 

papieskich kremówek. Nasza schola i Dzieci Maryi 

nazbierały 950 zł. Bóg zapłać za otwarte serce! 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W RACIBORZU 

PL 47-400 Racibórz, ul. Kościelna 1   *   tel.:  +48 32 415 22 56 

www.parafia-mikolaj.pl    *    kancelaria@parafia-mikolaj.pl 

Konto parafialne:  BS Racibórz: 33 8475 0006 2001 0012 8603 0001 


