Stanowisko Kościoła wobec obchodów „święta Halloween”
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry
Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, której liturgiczne obchody
przypominają nam chrześcijańskie powołanie do świętości. Ze względu na
postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu, w środowisku
szkolnym i w społecznościach lokalnych z okazji tzw. „święta Halloween”
pragnę przypomnieć fakty dotyczące tego obchodu oraz stosowną naukę
Kościoła.
Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta duchów i
celtyckiego boga śmierci. Autor „Biblii Szatana” i twórca współczesnego
satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest
największym świętem lucyferycznym. Kroniki policyjne potwierdzają
wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających
się w tym właśnie czasie. Kościół ostrzega przed angażowaniem się w
jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Nauczanie to znajdujemy w Katechizmie
Kościoła Katolickiego (p. 2116 i 2117), w dokumencie Stolicy Apostolskiej
„Jezus Chrystus dawcą wody żywej” (Watykan, 3 lutego 2003 r.), w Nocie
Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii (Florencja, 1 czerwca 1994 r.)
oraz w zwyczajnym nauczaniu biskupów.
Wdrażanie dzieci, młodzieży i części dorosłych w przyzwolenie na praktyki
okultystyczne, choćby pod pozorem zabawy („przekupywanie duchów”) należy
w świetle powyższych faktów uznać za niezgodne z nauką Kościoła. Pogańskie
w swojej istocie obchody wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych
praktykowane przez ludzi uznających się za chrześcijan zubażają ich duchowo.
Odwraca się uwagę od naśladowania świętych i błogosławionych, a skłania się
do przyjęcia zbanalizowanej wizji świata nadprzyrodzonego.
Na owocne przeżywanie Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
z serca wszystkim błogosławię,
abp Sławoj Leszek Głódź

Papież Franciszek: Halloween trzeba zakazać
Papież Franciszek uważa, że należy zakazać „zła”, jakim jest Halloween.
Ojciec święty jest przerażony rosnącą liczbą opętań wśród dzieci, które
wcześniej bawiły się w Halloween.
Podczas niedawnego spotkania egzorcystów w Rzymie ks. Aldo Buonaiuto
zwrócił uwagę na fakt, iż około 31 października co roku setki niewinnych dzieci
zostaje opętanych przez demony. Na całym świecie do egzorcystów zgłaszają
się rodzice z prośbą o interwencję.
Ks. Buonaiuto, który ma poparcie papieża Franciszka, zauważył, że wbrew
temu, co sądzi wielu „Halloween nie jest niewinną zabawą, lecz stanowi
przedsionek do czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego”. Wyjaśnił, że osoby
biorące udział w Halloween nie muszą uczestniczyć w złych rytuałach, składać
ofiary ze zwierząt, profanować cmentarze i kraść Hostie. Halloween to najlepsza
pora do rekrutacji nowych członków przez różne sekty. To jest po prostu
otwarcie się na działanie diabła.
Papież chce, by święto duchów i upiorów zastąpić bezpiecznym dla dzieci
świętem Holyween. W tym roku włoskie dzieciaki będę przebierać się za
świętych i uczestniczyć w czuwaniach modlitewnych w kościołach w całym
kraju. Ojciec święty zachęca inne kraje do podobnych działań.
Przeciwko Halloween w 2009 r. wypowiedział się Benedykt XVI. Stwierdził
on, że jest to „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”. Halloween „promuje
kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności
ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje
za pośrednictwem obrazów okultystycznych”.
tekst za: http://www.pch24.pl/

