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Temat:  Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze. 

Modlitwa  

„Wierzę w Ciebie, Boże żywy…” 

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 Jest 

marzec 2005 roku. Zbliża się pierwsza Wielkanoc, którą z żoną będziemy 

przeżywać na obczyźnie. Od kilku miesięcy mieszkamy w Wielkiej Brytanii, w 

małym miasteczku Abington i tu uczęszczamy do katolickiej parafii 

anglojęzycznej. W Wielki Czwartek po Mszy św. składamy życzenia ks. 

proboszczowi i przy okazji prosimy o zorganizowanie w Wielką Sobotę 

poświęcenia pokarmów dla mieszkających tutaj Polaków. Zgadza się bez 

zastanowienia. Mamy mało czasu na powiadomienie innych Polaków, ale 

staramy się, by było nas jak najwięcej. Ksiądz proboszcz Tom ogłasza po 

nabożeństwie w Wielki Piątek, że jutro w naszej parafii polskim obyczajem 

odbędzie się święcenie pokarmów. W sobotę przyszło ok. 20 osób na pierwsze 

w tej parafii nabożeństwo poświęcenia pokarmów. W następnym roku 

przygotowaliśmy ulotkę ze zdjęciami informującą innych parafian o tym 

polskim obyczaju. Przyszło ok. 80 osób. Po trzech latach ks. proboszcz przed 

odejściem na inną parafię poprosił swego następcę o kontynuowanie tego 

zwyczaju. W 2013 r., kiedy piszę te słowa – w nabożeństwie poświęcenia 

pokarmów bierze już udział ok. 350 osób z różnych krajów. Tak to nieznany tu 

nikomu wcześniej polski zwyczaj święcenia pokarmów wpisał się w liturgię 

Wielkiego Tygodnia. 

 Notatka 

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.  

Praca domowa  

Rozwiąż pozostałe zadania z kart pracy. 

• Odnajdź jak najwięcej informacji na temat zabytkowych kapliczek 

znajdujących się w naszej miejscowości. 


