
SŁOWO PROBOSZCZA 

Halloween nie ma nic wspólnego z kulturą chrześcijańską i jest zwyczajem 
pogańskim. Wraz z tym "świętem" pod pozorem żartu i zabawy lansowane są 
sprzeczne z naszą wiarą, praktyki magiczne, wróżbiarskie i okultystyczne, przed 
którymi zawsze przestrzegał nas Kościół.  
Większość symboli i przebrań Halloween’owych to wspominanie obrzędów 
druidycznego nowego roku, który przypada 1 listopada. Kim byli druidzi? Byli oni 
magami, kapłanami starożytnego pogańskiego kultu natury. Do celtyckich 
obyczajów związanych z czasem Halloween było składanie ofiar z dorosłych i dzieci 
dla Samhain’a – jednego z największych władców demonów, boga śmierci i 
ciemności. Ofiary wrzucano do wielkich ognisk wokół, których tańczyli wyznawcy 
kultu demonów. Tradycja ta została przejęta przez satanistów, którzy Noc 
Halloween (z 31 października na 1 listopada) uważają za swoje święto, wierząc, iż 
jest to czas, kiedy szatan ma szczególną moc.  
Anton La Vey, autor książki Pt. Biblia szatana powiada, że: „Halloween jest 
najważniejszym dniem w roku kościoła szatana.” Halloween i jego tradycja ze 
wszystkimi praktykami może być przyczyną otwarcia się na świat demoniczny.  
Z uśmiechem na ustach przebieramy dzieci za wiedzmy, kościotrupy, szkielety czy 
śmierć by niejako naśladowały pogańskie rytuały 
Wydrążona dynia ze światełkiem w środku to: 
1. Dla irlandzkich chłopów oznaczała błędne ogniki uważane za dusze zmarłych. W 
czasie tajemniczych obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze z ciał czarnych kotów, 
psów i nietoperzy.   
2. W starożytności, wydrążona i podświetlona dynia, umieszczona na domu 
wskazywała, że jego mieszkańcy czczą szatana i należą się im w noc Halloween 
względy demonów.  
3. Dzisiejszy uśmiechnięty i wydawałoby się niegroźny wizerunek wydrążonej dyni 
to symbol potępionych dusz 
Dlatego Kościół przestrzega nie zbliżaj się do nich!!  
Helloween pod pozorem zabawy lekceważy zdrowe zakazy i bariery, osłabia 
czujność i zachęca by zbliżyć się do świata demonicznego. 
Jeżeli myślisz, że to tylko zabawa to dla zabawy wypij truciznę ze szklanki.  
Na pewno Ci nie zaszkodzi. 
Może zaciekle bronisz Halloween, ale pomyśl czy tak zaciekle broniłbyś krzyża, 
albo poczętego dziecka zagrożonego zabiciem. 
Kilka tygodni temu była akcja „Pro Life” czy wszedłeś w tę akcję obrony życia?      A 
może wolisz bronić głupiego w skutkach Halloween? 
Użyj głowy a nie dyni. 
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LITURGIA  TYGODNIA          XXVIII Niedziela Zwykła 

Niedziela 
21.10.2018 

9.30 
++rodzice Katarzyna i Władysław Ratuszny oraz bracia i 
siostry 

11.30 
O Boże Błogosławieństwo dla Kacpra w 5 r. urodzin (int. 
prababci i rodziny. 

18.00 ++Jan i Konstancja Dybikowscy 

Poniedziałek 
22.10.2018 

 Nie będzie Mszy Św. 

Wtorek 
23.10.2018 

10.00 W intencji braci i sióstr z Żywego Różańca 

Środa 
24.10.2018 

19.00 W intencji Parafian 

Czwartek 
25.10.2018 

10.00 W intencji pełniących zadania Prezesów i wszystkich Rad 
działających w Parafii przez 70 lat 

Piątek 
26.10.2018 

10.00 W intencji kapłanów pracujących w Parafii  

19.00 O Boże Błogosł., opiekę MB, dar nawrócenia i łaskę 
zdrowia 

 Sobota 
27.10.2018 

18.00 +Jerzy Frąkiewicz 

Niedziela 
28.10.2018 

9.30 ++z rodziny Kapustka, Dajczak, Stano, Brojak i Sikora 

11.30 ++rodzice, brat 

18.00 Dziękczynna w r.ur.Barbary z prośbą o Boże Błogosł. i 
opiekę MB 



 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 W tym tygodniu w liturgii : 
- w poniedziałek św. Jana Pawła II 

       - we wtorek św. Józefa Wilczewskiego, kapłana 

       - w środę, św.Antoniego Mari Clareta, biskupa 

 W każdy: 

Piątek Sobota Niedziela 

9.30 -10.00,  18.30 - 19.00 17.30 9.30 - 10.00, 17.30 -18.00 

cicha adoracja Najświętszego Sakramentu 

 Okazja do spowiedzi św. lub rozmowy duchowej pół godziny przed 
Mszą św. i po lub po umówieniu się. 

 Do listy kapłanów pracujących w parafii chciałbym dołączyć tych o 
których nie wiedziałem tzn.ks.Szczerbińskiego i ks.Marmola 

 Różaniec jest odmawiany w Kościele wg następującego porządku: 

Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

10.30 18.30 dla dzieci 10.30 9.45 17.30 11.00 

 W piątek spotkanie Seminarium Odnowy Wiary. Początek spotkania 

w kościele po Mszy św. o g.19.30. Temat: Co mnie oddala od Boga? 
 

 28 października zapraszam dzieci na g.11.30 w stroju świętych jako 

alternatywa dla Halloween. Dzieci przebierają się za świętych  

i postacie z Biblii. Dla najbardziej ciekawego przebrania atrakcyjna 

nagroda.  
 

 Z soboty na niedzielę przejście na czas zimowy 

 Na stoliku pod chórem wyłożone są kartki wypominkowe za zmarłych. 
Wypełnione dużymi literami proszę zostawiać przy obrazie o. 
Maksymiliana. Proszę zaznaczyć w którym tygodniu mają być 
odczytane według następującego grafiku:  

I tydzień 6.XI(wt.,g.10.00), 7.XI(śr., g.19.00), 9.XI(pt., g.10.00),   

II tydzień 13.XI(wt.,g.10.00), 14.XI(śr., g.19.00), 16.XI(pt., g.10.00),   

III tydzień 20.XI(wt.,g.10.00), 21.XI(śr., g.19.00), 23.XI(pt., g.10.00),   
 

Za zmarłych poleconych w wypominkach będą odprawione Msze św. 
według następującego grafiku. 

1.XI (czw.) 4.XI (ndz) 6.XI (wt) 14.XI(śr) 16.XI(Pt) 23.XI(Pt) 

g.10.00 g.18.00 g.10.00 g.19.00 g.10.00 g.19.00 
 

PORZĄDEK MSZY I NABOŻEŃSTW ZA ZMARŁYCH W KOŚCIELE I CMENTARZACH 

1.XI (czw.)WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

2.XI (pt.)DZIEŃ ZADUSZNY 

Msza Św. g.10.00 i 19.00 

Msza Św. g.10.00 i 19.00 

3.XI (sb) Cmentarz Cannock, g. 10.30 

3.XI (sb) Cmentarz Penn, g. 12.00 

3.XI (sb) Cmentarz  Bilston g.13.30 

4.XI (ndz) Cmentarz, Bushbury, g. 14.30 

10.XI (sb) Cmentarz, Danescourt g. 10.30 

10.XI (sb) Cmentarz, Jeffock g. 12.00 

11.XI (ndz) Cmentarz, Bacon Hill g. 14.30 

  

SŁOWO PROBOSZCZA 

Żyjąc w Wielkiej Brytanii jesteśmy otoczeni różnymi religiami, kulturami, ale 
też zagrożeniami duchowymi wynikającymi z różnych pogańskich czy 
szatańskich zwyczajów. Dotknę dzisiaj jednego zagrożenia jakim jest 
Halloween. To dla wielu przebieranie się za szkielety, śmierć, za czarownice, 
diabły i wampiry.  Jeszcze inni o północy odwiedzają cmentarze, uczestniczą  
w seansach spirytystycznych. Od lat 90 –tych coraz częściej takie zabawy 
goszczą na naszym polskim gruncie. Wielu pyta: czy jest w tym coś złego. 
Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym "All Hallows' Eve" – 
wigilia Wszystkich Świętych, czyli nawiązuje jakby do chrześcijańskiego 
święta!!!                                                                                                 Ciąg dalszy  

 

OFIARY 
 

Taca (na utrzymanie parafii) –  14.10.2018  - £ 402,94 

Ofiary Gift Aid                          14.10.2018  - £ 29 

***** 
Wszystkim ofiarodawcom składam wraz z Radą Administracyjną serdeczne 

podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać. 
 



 

 


