
02.06.2020 r.  Religia VI 

Temat: Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze. 

Podręcznik s.167-170 

Karta pracy s. 60-61 

 Modlitwa „Wierzę w Ciebie, Boże żywy…” 

 Na poprzednich katechezach mówiliśmy o męczennikach, którzy 

przelali krew na terenie naszej Ojczyzny, natomiast na ostatniej lekcji 

poznaliśmy historię Kościoła w powojennej Polsce. Wiemy, że były to czasy, 

w których za wierność Chrystusowi i publiczne przyznanie się do wiary, 

trzeba było nieraz płacić bardzo wysoką cenę. Dziś żyjemy w czasach, w 

których może nikt wprost nie chce nas krzywdzić z powodu przynależności 

do Kościoła. Coraz częściej jednak próbuje nam się wmówić, że nie powinno 

się religii mieszać z codziennym życiem, że dziś wiary nie powinno się 

okazywać publicznie.  

 Dzisiaj poznamy pewną historię, która wydarzyła się w Anglii. Jak 

wiecie, w tym kraju przebywa wielu emigrantów z Polski. Wśród nich jest 

także Ernest z żoną. To ludzie głęboko religijni, którzy próbują nie tylko 

pogłębiać swoją wiarę, ale także szukają sposobów, jak innych przyciągnąć 

do Boga. W jaki sposób to robią?  

Przeczytajcie: • Odczytanie tekstu świadectwa zamieszczonego w 

podręczniku ucznia s.167 

W jaki sposób Ernest z żoną świadczyli o swojej wierze? (odważyli się 

przenieść typowo polskie tradycje związane z błogosławieństwem pokarmów 

na stół wielkanocny do angielskiej parafii).  W polskiej kulturze zachowało 

się wiele pięknych tradycji związanych z obchodem poszczególnych świąt. 

Najbardziej znane dotyczą świętowania Wielkanocy i Bożego Narodzenia. 

Zrodziły się one z wiary chrześcijańskiej. Niestety, dzisiaj próbuje się 

oderwać te zwyczaje od religii. Próbuje się nam wmówić, że to co 

„tradycyjne” jest „nienowoczesne”, a może wręcz zacofane. Tymczasem 

autentycznie rozumiana nowoczesność nie tylko nie sprzeciwia się dobrze 

pojętej tradycji, ale z niej właśnie wyrasta i na niej jest budowana. Nie 

powinniśmy się wstydzić pielęgnowania pięknych polskich tradycji. Dzisiaj 

na katechezie przywołamy kilka przykładów tradycyjnych form przeżywania 

zarówno ważnych świąt, jak i zwykłych dni w ciągu roku liturgicznego. 

Piękna tradycja kościelna wypracowała pewne szczególne nabożeństwa i 



formy ludowej pobożności. W każdej porze roku odszukamy 

charakterystyczne nabożeństwa i zwyczaje związane z obchodem 

wspomnień wydarzeń z życia Pana Jezusa oraz kultem Matki Bożej i 

różnych świętych. 

 Pielęgnując tradycje, świadczymy o naszej wierze. Bardziej świadomie 

będziemy teraz uczestniczyć w różnych okolicznościowych nabożeństwach, 

które stają się okazją do publicznego wyrażenia wiary. W okresie Adwentu 

będą to Roraty, w Wielkim Poście nabożeństwo drogi krzyżowej i śpiew 

Gorzkich żali, w maju odmawianie litanii do Matki Bożej, w październiku 

modlitwa na różańcu. A może uda się przywrócić w naszej rodzinie zwyczaj 

uczestniczenia w uroczystym błogosławieństwie związanym z obchodem 

liturgicznym wydarzeń z życia Pana Jezusa, wspomnień Matki Bożej lub 

świętych. Warto powrócić do starej tradycji i zaproponować rodzicom 

umieszczenie przy drzwiach wejściowych kropielniczki, by wprowadzić 

zwyczaj czynienia znaku krzyża przed wyjściem z domu?  

 Dziś świat zdaje się zapominać o Bogu. Coraz rzadziej praktykuje się 

piękne tradycje, które jeszcze nie tak dawno świadczyły o głębokiej 

świadomości więzi istniejącej między Stwórcą a stworzeniem. Potrzebna jest 

znajomość chrześcijańskiej symboliki, by tradycyjne obrzędy stawały się 

nadal sposobem wyrażania wiary. Kościół wzywa nas do uświęcania każdej 

chwili naszego życia różnymi znakami i towarzyszącą im modlitwą, która 

wyprasza Boże błogosławieństwo. 

Praca domowa  

• Rozwiąż zadania z kart pracy.  

• Odnajdź jak najwięcej informacji na temat zabytkowych kapliczek 

znajdujących się w naszej miejscowości.  

Sposoby komunikowania: e-mail: grzegorz.warchul@wp.pl 


