
KATECHEZA O ZAGROŻENIACH DUCHOWYCH ZWIĄZANYCH Z HALLOWEEN –

 PROPOZYCJA ALTERNATYWY, DO KTÓEJ WZYWAŁ PAPIEŻ FRANCISZEK

– klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

TEMAT:   Holyween zamiast Halloween  

CEL OGÓLNY: Analiza spirytyzmu jako zagrożenia duchowego i przedstawienie 

alternatywy wobec pogańskiego obrzędu Halloween;

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

– Uczeń zna genezę pogańskich praktyk określanych mianem Halloween;

– Uczeń zna przesłanie Pisma Św. dotyczące wywoływania duchów;

– Uczeń zna Naukę Kościoła Katolickiego odnośnie do zagrożeń duchowych 

wynikających z praktykowania spirytyzmu;

– Uczeń potrafi zinterpretować prawdę wiary o obcowaniu Świętych;

– Uczeń wie, jaka jest różnica między Halloween a „Świętych obcowaniem”;

– Uczeń zna alternatywę (Holyween) wobec Halloween.

FORMY PRACY: 

– Praca w grupach z tekstem;

– Praca indywidualna (z wykorzystaniem notatek z KKK);

METODY: 

– Wykład;

– Rozmowa kierowana;

– Analiza materiałów multimedialnych;

– Mapa myśli;

POMOCE:

– Pismo Św. (Biblia Tysiąclecia);

– Materiał multimedialny z YouTube;

– Relikwie św.;

– Film Matteo w reżyserii Michała Kondrata.



PRZEBIEG KATECHEZY: 

1. Wprowadzenie: 

- Stary Testament zakazuje praktyk spirytystycznych (kontaktu z duchami, istotami świata 

niewidzialnego); Księga Kapłańska: Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani  

do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem  

Pan, Bóg wasz! (Kpł.19, 31). Co więcej, spirytyzm w czasach ST był karany śmiercią – tak 

wielkim jest zagrożeniem dla duszy człowieka (Kpł 20, 27: Jeśli jakiś mężczyzna albo jakaś  

kobieta będą wywoływać duchy, albo wróżyć, zostaną ukarani śmiercią. Podobny zakaz 

znajduje się przy w 1 Sm 28, 3 – 25 przy okazji opisu historii króla Saula (można uczniom 

przybliżyć tę historię lub zlecić jej streszczenie jako pracę z tekstem w grupach). 

Najważniejszy zakaz dotyczący tzw. wywoływania duchów wynika z Dekalogu, 

I Przykazania: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czcząc Halloween czcimy nie 

Boga chrześcijańskiego, nie Boga Życia, ale boga śmierci – boga strachu. 

- 70 sekundowy film z kanału YouTube: 

Tablica Ouija. Dlaczego nie wolno się nią bawić. 

2. Rozwinięcie tematu: 

- Halloween to obrzęd pogański sięgający czasów starożytnych Celtów, którzy uważali, że 

31 października zmarli nawiedzają żywych. Druidzi, staroceltyccy kapłani praktykujący 

spirytyzm, sprawowali wówczas specjalne obrzędy, podczas których m.in. składano ofiary

z ludzi, aby zjednać sobie duchy osób zmarłych – ofiary ku czci bóstwa śmierci. Wówczas 

to na wzgórzach palono ogromne ogniska w celu odstraszenia złych duchów. Termin 

Halloween jest skrótem dwóch terminów: All Hallow Day (Dzień Wszystkich Świętych) i All  

Hallow Evening (Wieczór Wszystkich Świętych). Halloween ma także konotacje 

satanistyczne: 

„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”.

Źródło: bignewsnetwork.com, irishcentral.com, AS.

- Wydźwięk satanistyczny (a przynajmniej quasi satanistyczny) odnosi się do sfery 

symboliki i treści Halloween. Krew, śmierć, duchy i różne uosobienia zła wprost odwołują 

się do rzeczywistości diabelskiej. Także uczucia i emocje, które budzi ów obrzęd mają 

charakter negatywny (poczucie lęku, grozy, irracjonalności i nieprzewidywalności oraz 

rzekomej potęgi zła). Według wielu egzorcystów w dzień Halloween z powodu udziału 

w tychże praktykach najwięcej osób w skali całego roku zostaje opętanych (świadectwa 

rodziców zgłaszających się ze swoimi dziećmi po 31 października do egzorcystów cytują 

m.in. były egzorcysta watykański padre G. Amorth, polski egzorcysta, ks. Piotr Glas).  

- 10 minutowy film z kanału YouTube: Guy attacked by demon while using Ouija board. 

- Notatka do zeszytu streszczająca istotę zagrożenia duchowego, jakim jest Halloween. 

- Dlatego Kościół Katolicki w miejsce Halloween proponuje Święto Świętych i Zbawienia: 

Holyween (np. w Archidiecezji Łódzkiej każdego roku 31 X organizowana jest Noc 

Świętych – w bieżącym roku w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży będzie to: Święci  

Darem Miłosierdzia). Sam Bóg dał znak, że ma władzę nad złem i Złym, 31 października 

1616r. (a więc w tzw. Halloween) powołując do Nieba swojego Sługę padre Matteo 



z Agnone, wyjątkowego egzorcystę z przełomu XVI i XVII wieku, którego posługa 

uwalniania była niezwykle skuteczna – który według świadectw wielu współczesnych 

egzorcystów (m.in. padre Cypriano de Meo, uczeń Ojca św. Pio) bardzo często i dziś 

egzorcyzmuje, czego dowód daje Zły krzycząc przez usta osób opętanych, że w czasie owej 

posługi nierzadko obecny jest Sługa Boży, Padre Matteo. 

- Można obejrzeć fragmenty filmu dokumentalnego Matteo w reżyserii Michała 

Kondrata bądź poświęcić na to kolejną lekcję – a naprawdę warto!

- Najwartościowszą i najowocniejszą w dary Ducha Świętego alternatywą wobec 

spirytyzmu i idolatrii jest wyznawanie tajemnica wiary w „świętych obcowanie”. Już na 

mocy przyjęcia Sakramentu Chrztu św. każdy chrześcijanin jest powołany do świętości – do 

zjednoczenia z Chrystusem, który pokazał nam swoim życiem, co to znaczy być  w pełni 

człowiekiem egzystującym zgodnie z Przykazaniem Miłości. Drogą do Nieba są dla nas 

Sakramenty Św., szczególnie Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii. 

- Notatka do zeszytu i praca indywidualna: 

Streść treści Katechizmu Kościoła Katolickiego o świętych obcowaniu:

KKK 955: Łączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym,  

bynajmniej nie ustaje; przeciwnie, według nieustannej wiary Kościoła umacnia się jeszcze  

dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych.

►KKK 956: Wstawiennictwo świętych. Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej  

zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości...  

nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego  

Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi... Ich przeto troska  

braterska wspomaga wydatnie słabość naszą. "Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy  

pożytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za życia" (św. Dominik); Przejdę do mojego  

nieba, by czynić dobrze na ziemi" (św. Teresa od Dzieciątka Jezus).

►KKK 957: Komunia ze świętymi. Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład czcimy  

pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego  

Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości. Bo jak wzajemna łączność  

chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze  



świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska  

i życie Ludu Bożego.

►KKK 958: Komunia ze zmarłymi. Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego  

Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił

z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a «ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się  

za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni» (2 Mch 12, 45), także modły za nich  

ofiarowywał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, 

że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.

- Na koniec można zaprezentować wybrane relikwie św., jeśli katecheta takowymi 

dysponuje - i omówić wybraną historię życia świętego. 

3. Podsumowanie: 

- Jak mawiał św. Augustyn: Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na  

swoim miejscu. Jeśli zamiast Boga najważniejszy w naszym życiu jest jakiś bożek 

(praktykowany przez wróżby, horoskopy, wywoływanie duchów), to o wiele łatwiej 

i szybciej łamie się pozostałe Przykazania. Dlatego idolatria (czczenie  obcych bożków) jest 

grzechem śmiertelnym – jest  tak niebezpieczna dla duszy człowieka – dlatego Halloween 

jako bałwochwalstwo w praktyce stanowi zagrożenie dla życia wiecznego w Niebie. 

Jedyną bronią przeciwko pokusom i grzechowi jest stałe i konsekwentne uczestniczenie w 

życiu sakramentalnym Kościoła Katolickiego. 

- Notatka do zeszytu z powyższego. 

4. Praca domowa: Zaprojektuj prezentację o wybranym Świętym. 

Oprac. Przemysław Janiszewski 


