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STOP PROMOCJI OKULTYZMU!
Ze względu na coraz szerszą promocję okultyzmu i magii w środkach społecznego przekazu
odbywającą się z okazji tak zwanego „święta Halloween” jako Diecezjalny Duszpasterz Osób i
Rodzin zagrożonych działalnością sekt - zwracam się do Dyrekcji Szkół i Placówek
Oświatowych, Nauczycieli, Katechetów i przede wszystkim Rodziców o zatrzymanie fali
propagowania ideologii obcej chrześcijaństwu.
W tym czasie kiedy Kościół przygotowuje się do obchodów Uroczystości Wszystkich Świętych w
Szkołach i Placówkach Oświatowych odbywają się zabawy i apele związane z pogańskimi obchodami
święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest to tym bardziej karygodne, że uczestniczą w tym
niczego nieświadome dzieci, które zachęca się w myśl poznawania innych kultur do przebierania za
upiory, wiedźmy i opływające krwią straszydła. Taka postawa dla nieukształtowanego dziecka może
być przyzwoleniem i bezkrytycznym otwarciem na okultyzm i magię.

Twórca współczesnego satanizmu Anton Lawey w swojej książce „Biblia Szatana”,
która stała się instruktarzem dla współczesnych grup satanistycznych i okultystycznych –
napisał, że noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym.
Nikt z nas nie chce przecież świadomie popularyzować satanizmu.
Pamiętajmy że w tą noc dokonuje się według kronik policyjnych najwięcej aktów ofiarowania i
poświęcenia ludzi (zwłaszcza niemowląt) i zwierząt siłom osobowego zła.
Kościół w swoim nauczaniu opartym na Bożym Objawieniu przestrzega przed angażowaniem się w
jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Uczynił to w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punktach 2116 i
2117, w Nocie Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii na temat magii i demonologii (Florencja, 1
czerwca 1994 r.) oraz w dokumencie przygotowanym wspólnie przez dwie komisje i dwie kongregacje
Stolicy Apostolskiej: „Jezus Chrystus dawcą wody żywej” (Watykan, 3 lutego 2003 r.).
Wielu Biskupów zaniepokojonych fascynacją okultyzmem wydało na ten temat oświadczenia,
między innymi Biskup Włocławski Wiesław Mering ubolewając, że w ostatnich latach przeżywanie
uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest zakłócane przez satanistyczny Halloween.
„Co będzie z obecnym pokoleniem, czy nauczymy go szacunku do zmarłych?” - pytał hierarcha
dodając, że „jeszcze nie tak dawno pierwsze dni listopada kojarzyły nam się z zadumą, modlitwą,
przemierzaniem wielu kilometrów, aby nawiedzić mogiły bliskich a dziś ta tradycja zanika (…)
Sataniści w dniu 1 listopada najbardziej szydzą sobie z świętości, odprawiają czarne msze,
bezczeszczą ciała zmarłych - dodał. Hierarcha zaapelował do rodziców, nauczycieli i wychowawców,
aby świadectwem swojego życia uczyli szacunku do zmarłych, cmentarzy, miejsc świętych. –

„Nawet najbardziej niewinna zabawa z dynią, kościotrupem, czy trumną
jest szalenie niebezpieczna” – przestrzegał Biskup Mering. Swoją homilię zakończył
stwierdzeniem, że „nie da się dwom panom służyć, Bogu i bestii. Dla chrześcijanina
rytmem życia są Jezusowe błogosławieństwa”.
(Homilia na Uroczystość Wszystkich Świętych, Katedra Włocławska 1 listopada 2007 r.)
Konferencje Episkopatów, np. w Anglii i Walii zachęcają do stworzenia w tym czasie alternatywy:
przebierania się za świętych z różnych krajów, aby pokazać chrześcijańską radość życia, a nie okultystyczną
fascynacje śmiercią.
Na koniec warto wspomnieć słowa Gdańskiego Kuratora Oświaty, który zachęca do
kultywowania rodzimych tradycji, a nie obcych ideologii (List z 20 października 2009 r. – odpowiedź
na zapytanie Diecezjalnego Duszpasterza Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt w sprawie
organizowania obchodów Halloween w szkołach)
/-/ Ksiądz Grzegorz Daroszewski
Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin
Oprac.tekst. Jerzy Poleszczuk
zagrożonych działalnością sekt.
Druk: www.prorocykatolik.pl

