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WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH CZY HALLOWEEN? 

W dniu 1 listopada z nadzieją, podziwem  
i radością wspominamy i odnawiamy żywą 
więź ze świętymi w niebie, bo wierzymy w 
świętych obcowanie. Uroczyście czcimy także 
tych świętych, którzy nie zostali wyniesieni na 
ołtarze, a wśród nich:  naszych bliskich, sąsia-
dów, obrońców wiary  i Ojczyzny. Od kilkudzie-
sięciu lat tę atmosferę ciszy, skupienia i modli-
twy coraz głośniej próbuje zagłuszyć i zawłasz-
czyć  Halloween -   pogańskie święto związane  
z obrzędami ku czci celtyckiego boga śmierci -  
Samhain. W XIX wieku zwyczaje Halloween 
dotarły wraz z emigrantami z Wysp Brytyjskich 

do Ameryki. Tam nabrały swojego kolorytu i komercyjnego charakteru.   
W XX wieku zmodyfikowana pogańska praktyka powróciła już nie tylko na 
Wyspy Brytyjskie, ale do całej Europy. 

Nieodłącznym rekwizytem wampirycznych obchodów jest wydrążona dy-
nia, która symbolizuje dusze potępione i demony. Warto też wspomnieć, że 
w starożytności podświetlone dynie lub czaszki umieszczano na dachach 
domów, co oznaczało, że mieszkańcy takiego domostwa czczą szatana  
i należą się im względy demonów. Tradycje druidów (pogańskich kapłanów 
w kulturze Celtów) zostały również zawłaszczone przez satanistów, dla 
których noc Halloween jest szczególnym czasem – odbywają się wówczas 
„czarne msze”. 

Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kiedy poznaje stanowisko Kościoła 
na temat Halloween. Najczęściej ludzie używają argumentu:” Co złego jest 
w tym, że dzieci przebierają się za czarownice i diabliki? To tylko zabawa, nie 
ma w niej nic złego”. Problem polega na tym, że cała symbolika i atmosfera 
Halloween otwiera  na rzeczywistość, o której gdyby człowiek wiedział, 
uciekałby, gdzie pieprz rośnie. Halloween nie ma nic wspólnego z chrześci-
jaństwem. Bez prawd wiary z dnia Wszystkich Świętych i Wiernych  Zmar-
łych pozostaje zaledwie pusta, wydrążona dynia. Śmieszy, straszy, rodzi 
zawstydzenie lub stwarza okazje do zabawy, ale w żadnym stopniu nie daje 
odpowiedzi na niepokojące człowieka pytania.    Kościół, a zatem my, musi-
my dbać  o to, aby pamięć o  zmarłych nie miała okultystycznego charakte-
ru.  Papież Franciszek jest przerażony tym, że z roku na rok rośnie liczba 
opętań wśród dzieci, które miały styczność z demoniczną zabawą Hallowe-
en. W odpowiedzi na apel  Ojca Świętego  włoskie dzieci będę przebierać 
się za świętych  i uczestniczyć w czuwaniach modlitewnych w kościołach w 
całym kraju. Ojciec Święty zachęca inne kraje do podobnych działań. Prze-
ciwko 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 ezote-
rycznej magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje 
za pośrednictwem obrazów okultystycznych”. 

Ciekawą inicjatywę podjął prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, 
który organizuje obchody święta  "Heaven Wins" zwanego  inaczej Dniem 
Aniołów. Po mieście zamiast poprzebieranych w upiory dzieci, najmłodsi 
będą chodzili ze skrzydełkami. Rafał Piech kilka lat temu zawierzył miasto 
Maryi, a teraz zamiast Halloween postanowił zorganizować Święto Aniołów. 
„Wokół nas tyle chaosu, lęku przed tym co przyniesie kolejny dzień. Dlatego 
ruszamy z bardzo pozytywnym ogólnoświatowym wydarzeniem, które 
wychodzi z Siemianowic Śląskich - napisał prezydent miasta Rafał Piech. 
Heaven Wins – Dzień Aniołów, to połączenie zabawy i akcji społecznej, która 
poprzez interakcję międzypokoleniową najmłodszych z ich rodzicami  
i dziadkami ma zachęcić wszystkich do częstszego czynienia najmniejszych 
nawet dobrych uczynków wobec naszych najbliższych i znajomych. 

 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
1. W poniedziałek ostatnie nabożeństwo Różańcowe – we Wrocance 
o godz. 16:00, z Mszą św. o godz. 16:30, w Tarnowcu o godz. 17:30. 
2.Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych w poniedziałek 
od godz. 16:00 we Wrocance i od godz. 17:00 w Tarnowcu. 
3.Msze święte w Uroczystość Wszystkich Świętych: w poniedziałek  
o godz. 18:00, we wtorek o godz. 7:00, 10:00, 11:30 i 14:00 w Tar-
nowcu i 8:30 we Wrocance. Nie będzie Mszy o godz. 16:30. Przypo-
minamy o obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w tym dniu, gdyż 
jest to jedna z Największych Uroczystości w ciągu roku. Po Mszy  
o godz. 14:00 procesja w tym roku po cmentarzu parafialny. Zapra-
szamy do udziału procesji także tych, którzy byli na Mszy wcześniej. 
4. W Uroczystość Wszystkich Świętych jak co roku będzie przeprowa-
dzana kwesta na cmentarzu, z której środki są przeznaczone po poło-
wie na utrzymanie cmentarza i na Caritas parafialny. 
5. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust pod zwykłymi warun-
kami, które dla przypomnienia zostały umieszczone w gazetce. 
6. W środę wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Za-
duszny. Msze święte o godz. 7:00, 10:00 i 18:00 w Tarnowcu oraz  
o 16:30 we Wrocance. 
7. Wypominkowa modlitwa za zmarłych od środy 2 listopada do 
wtorku 8 listopada w dni powszednie w Tarnowcu o godz. 17:30  
a w niedzielę o godz. 16:00, we Wrocance w niedzielę o godz. 8:15. 
8. W czwartek dodatkowa Msza święta o godz. 20:00, po niej adora-
cja, która trwa do godz. 17:30 w piątek. 
9. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek. Spowiedź we Wrocance 
od godz. 16:00, z Mszą o godz. 16:30 i w Tarnowcu od godz. 17:00. 
10. Najbliższa sobota to pierwsza sobota miesiąca. Do południa od-
wiedzimy chorych. O godz. 17:00 Nabożeństwo pierwszosobotnie. 
11. Zapraszamy na spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych  
o stałych porach. 
12. W sobotę o godz. 15:00 w naszym kościele będzie miała miejsce 
Msza św. z błogosławieństwem lektorów Liturgicznej Służby Ołtarza 
naszej diecezji. Uroczystości będzie przewodniczył ks. bp Kazimierz 
Górny. 
13. W sobotę o godz. 17:00 odbędzie się Dekanalne spotkanie i czu-
wanie młodzieży. Rozpoczęcie w domu pielgrzyma. Zapraszamy mło-
dzież od 8 klasy. 
14. Najbliższa niedziela to pierwsza niedziela miesiąca. Możliwość 
adoracji przez 15 minut po Mszy św. o godz. 7:00 i 8:30, przed Msza-
mi o godz. 10:00 i 11:30 szkoła modlitwy. O godz. 16:00 Różaniec  
i zmiana tajemnic różańcowych. 
15. W najbliższą niedzielę na Mszach świętych kazania wygłosi ks. 
Grzegorz Kot, diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Po Mszach będzie 
zbiórka do puszek na budowę Ośrodka dla uzależnionych w Sędziszo-
wie. Po Sumie spotkanie w domu pielgrzyma z ks. Grzegorzem dla 
zainteresowanych. 
16. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. W tym 
tygodniu zapraszamy gr. 2. i 3. z Sądkowej. 
17. W minionym tygodniu składka na misje wyniosła 4970 zł. Bóg 
zapłać. 
18. W następną środę 9 listopada odbędzie się pierwszy Wieczór 
Uwielbienia „Magnificat”. Chcemy by był to czas uczenia się od Maryi 
dostrzegania Bożego działania w naszym życiu i uwielbiania Go. Roz-
poczęcie o godz. 19:00 Mszą świętą. Po niej wystawienie i czas uwiel-
bienia. Zakończenie indywidualnym błogosławieństwem Najświęt-
szym Sakramentem. Muzycznie animować będzie schola z parafii 
Chrystusa Króla w Jaśle. 

 Teresa W. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 31.10 

7:00 + Alina Siara (int. od brata z bra-
tową) 

+ Edmund Urbanik (int. od Renaty 
i Janiny) 

16:30 
Wrocanka 

+ Kamil Niezgoda (int. od ojca 
chrzestnego) 

18:00 + Czesława Bernacka (int. od ro-
dziny) 

Poza + Piotr Mazur (greg. - int. od ro-
dziny Kociubów z Tarnowca i 
Umieszcza) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Ryba) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 
Wietecha z Warzyc) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Wioletty Sztelmy) 

+ Wiktor Barański (int. od OSP 
Czeluśnica) 

Wtorek 01.11 – Uroczystość Wszystkich  
Świętych 

7:00 + Władysława, Adolf Karaś 

8:30 
Wrocanka 

+ Zofia Witkoś (w 4. rocz. śm.) 

10:00 + Franciszek (w 50. rocz. śm.) i 
zmarli z rodziny 

Poza + Piotr Mazur (greg. - int. od rodzi-
ny Gąsior z Tarnowca) 

+ Maria Szmyd (int. od Barbary 
Radoń) 

+ Zofia Biernacka (int. od rodziny 
Wietecha z Warzyc) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Iwony Warzecha) 

+ Wiktor Barański (int. od OSP 
Łubno Szlacheckie) 

11:30 Za parafian 

+ Mieczysław Delimata 

14:00 + Stanisław, Anna, Henryk, Maria 
Budziak 

Środa 02.11 – Wspomnienie Wszystkich  
Wiernych Zmarłych 

7:00 + Andrzej Jantoń 

16:30 
Wrocanka 

+ Józef Lepucki, zmarli z rodziny 
Hydzik i Gałuszka 

18:00 Zmarłe siostry z Róży Jadwigi Kró-
lowej 

+ Zofia, Stanisław, Julian Wojcik 

Za ofiarodawców 

Poza + Piotr Mazur (int. od koleżanki Joli 
z rodziną) 

+ Maria Szmyd (int. od Janiny Maj-
ka) 

+ Zofia Biernacka (int. od Pracowni-
ków Orlen Oil ZP Jedlicze) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Rady Parafialnej) 

+ Wiktor Barański (int. od Stowa-
rzyszenia Społeczności Wiejskiej z 
Potakówki) 

+ Andrzej Jantoń 

Czwartek 03.11  

7:00 + Zofia Świdrak 

+ Alina Siara (int. od Olgi Hap z 
rodziną) 

18:00 + Zofia Radoń (w 8. rocz. śm.) 

+ Roman Wanat 

Poza + Piotr Mazur (int. od chrzestnego 
syna Piotra) 

+ Maria Szmyd (int. od Stanisława 
Wąsik i Tadeusza) 

+ Zofia Biernacka (int. od Pracowni-
ków Orlen Oil ZP Jedlicze) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Baeaty i Daniela Jagiełło) 

+ Wiktor Barański (int. od Sołtysa i 
Rady Sołeckiej wsi Dobrucowa) 

Piątek 04.11 – św. Karola Boromeusza 

7:00 + Edmund Urbanik (int. od żony 
Marii) 

18:00 + Olga, Józef i Marian Zając 

+ Józefa Wanat 

Poza + Piotr Mazur (int. od sąsiadów 
Kosińskich) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Wąsików) 

+ Zofia Biernacka (int. od Pracowni-
ków Orlen Oil ZP Jedlicze) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Beaty i Daniela Jagiełło) 

+ Wiktor Barański (int. od Lucyny 
Czernickiej) 

Sobota 05.11  

7:00 + Edmund Urbanik (int. od Danuty i 
Janusza Muzyków) 

+ Tadeusz Lepucki 

18:00 + Kazimiera Jachym 

+ Alina Siara (int. od pracowników 
Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Miejskiej Policji w Rzeszowie) 

Poza + Piotr Mazur (int. od rodziny Ma-
zurów z Roztok) 

+ Maria Szmyd (int. od rodziny 
Wąsików) 

+ Zofia Biernacka (int. od Pracowni-
ków Orlen Oil ZP Jedlicze) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Barbary i Janusza Steliga) 

+ Wiktor Barański (int. od Małgo-
rzaty Świdrak z mamą) 

Niedziela 21.11 

7:00 + Zofia Świdrak 

8:30 
Wrocanka 

+ Zofia i Julian Wójcik 

10:00 + Bolesław Radoń (w 24. rocz. śm.) 

Poza + Piotr Mazur (int. od rodziny Mi-
chalskich z Nowego Glinika) 

+ Maria Szmyd (int. od Marii i Sta-
nisława Radoń) 

+ Zofia Biernacka (int. od Pracowni-
ków Orlen Oil ZP Jedlicze) 

+ Wiktor Barański (greg. - int. od 
Hanny Merlak i Grzegorza Mruka) 

+ Wiktor Barański (int. od Wiesławy 
i Bolesława Psiuk) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Łukaszewski 

16:30 + Marian Roś (w 5. rocz. śm.) 

 

 

 

Dar dla zmarłych - odpusty 

Odwiedzenie cmentarza w uroczy-
stość Wszystkich Świętych i w kolejnych 
dniach listopada to nie tylko okazja do 
zapalenia znicza, ale przede wszystkim 
do modlitwy i uzyskania odpustu za 
naszych bliskich zmarłych. 

Przypominamy o możliwości zyskania 
odpustów za zmarłych. Oto jego wa-
runki: 

– Czyn odpustowy. Gdy mówimy  
o odpuście związanym z oktawą uro-
czystości Wszystkich Świętych. Czynem 
odpustowym jest tutaj nawiedzenie 
cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

–  Odmówienie tam Ojcze nasz, Wie-
rzę w Boga Ojca i jakiejkolwiek modli-
twy według intencji Ojca Świętego 

– Wyzbycie się przywiązania do grze-
chów, nawet lekkiego. Tu właśnie cho-
dzi o postawę nawrócenia, o pragnienie 
zerwania z każdym grzechem obecnym 
w moim życiu, nawet tym najmniej-
szym. 

–  Stan łaski uświęcającej, czyli innymi 
słowy nietrwanie w grzechu ciężkim, 
jeśli jest potrzeba: spowiedź sakramen-
talna. 

– Przyjęcie Komunii świętej. 
W listopadzie: można w każdym dniu 
zyskiwać odpusty za zmarłych za po-
bożne nawiedzenie cmentarza.  
W dniach od 1 do 8 XI-odpust zupełny; 
w pozostałych zaś dniach - cząstkowy. 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Mdr 11,22-12,2   Ps 145   
 2 Tes 1,11-2,2   Łk 19,1-10 

 
Jak patrzy na nas Bóg? Czy patrzy na 
nas przez pryzmat naszych grze-
chów? Nie! On jest kochającym 
Ojcem i patrzy na nas jako swoje 
dzieci. Grzech rani i zasmuca Boga 
ale nie sprawia, że Bóg przestaje nas 
kochać lub przestaje widzieć w nas 
dobro. On pragnie przebaczać nam  
i wprowadzać nas na drogę nawró-
cenia. Posłuchaj dzisiejszego słowa  
i odkrywaj jak Pan patrzy na Ciebie! 
On „przyszedł odszukać i zbawić to, 
co zginęło”. 

 


